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Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Žinios iš parapijų 
Kybartai (Vilkaviškio raj.). 

1987 m. lapkričio 15 d. 9 vai. 
Romas Žemaitis buvo iškviestas 
į Vilkaviškio rajono Karinį ko
misariatą. Su juo kalbėjosi 
majoras Spricinas ir komisaras 
R. Vozgirda. Juos domino, ar R. 
Žemaitis dar nepakeitė savo ap
sisprendimo neimti karinės 
priesaikos ir kuo tokį savo 
elgesį motyvuoja. R. Žemaitis 
paaiškino, kad, neimdamas 
priesaikos, jis protestuoja prieš 
nekaltai kalinamus kunigus 
Sigitą Tamkevičių ir Alfonsą 
Svarinską, o taip pat prieš 
tai jog ir jis pats drauge su kun. 
Jonu-Kąstyčiu Matulioniu buvo 
nekaltai kalinamas Rusijos la-

, gėriuose. R. Žemaitis pareiškė 
savo įsitikinimą — lietuvių 
karinę tarnybą turėtų atlikti 
Lietuvoje, Komisaras Vozgirda 
atsakė, kad tokiais atvejais su 
jais niekas nesusitvarkytų. 

Komisaras bandė apkaltinti 
R. Žemaitį, kad jis ir kitus 
v a i k i n u s agi tuoja neimti 
karinės priesaikos. R. Žemaitis 
kaltinimą paneigė, paaiškin
damas , jog n iekada nieko 
nevertė ir neįkalbinėjo neimti 
kar inės priesaikos, o savo 
asmeninių nusistatymų šiuo 
klausimu neslėpė ir ateityje 
nemano slėpti . Nepavykus 
vaikino perauklėti, komisaras 
Vozgirda liepė majorui nuvesti 

jį pas prokurorą J. Matonį. Pro
kuroras bandė gražiuoju 
įkalbinėti imti karinę priesaiką. 
Į tai R. Žemaitis atsakė, kad 
karinę priesaiką imtų, tačiau su 
viena sąlyga — tegul paskelbia 
spaudoje, per televiziją ir radiją, 
kad jis ir kun. J.K. Matulionis 
buvo neteisingai areštuoti ir 
atitinkamai nuteisti dviem ir 
trim metams laisvės atėmimo. 
Prokuroras atsakė, kad šito jie 
jokiu būdu negali padaryti, tada 
R. Žemaitis savo ruožtu paaiš
kino, jog tegul supranta ir jie — 
jis taip pat negali imti karinės 
priesaikos. 

Galiausiai prokuroras pasiūlė 
R. Žemaičiui rašyti pareiški-
mą-prašymą išvykti pastoviam 
gyvenimui į užsienį ir garan
tavo, jog čia jam jokių trukdymų 
nebus. R. Žemaitis pasiūlymo 
atsisakė, motyvuodamas, kad 
yra lietuvis, jo tėvynė Lietuva 
ir niekur kitur iš Lietuvos ne
žada vykti. Nepatenkintas at
sakymu prokuroras J. Matonis 
bandė gąsdinti, kad ir nepri
ėmusi priesaiką paims dviejų 
metų karinei tarnybai, nuveš į 
Sibiro gilumą, kur sąlygos bus 
panašios kalėjimo sąlygoms. R. 
Žemaitis a tsakė , kad kur 
bebūtų, visur aiškins apie 
Dievą ir savo tėvynę Lietuvą. 
Tuo apie 2 valandas trukęs 
pokalbis baigėsi. 

Dešimtmetis popiežiaus 
pontifikatui 

V a t i k a n o m i e s t a s . — 
Reuterio agentūros pranešimu, 
tūkstančiai žmonių, jų tarpe ir 
daug lenkų, atvyko į Romą 
paminė t i popiežiaus Jono 
P a u l i a u s II pontif ikato 
dešimties metų sukaktį. 

Daug lenkiškų vėliavų ir keli 
Sol idarumo p l a k a t a i buvo 

Paskirta Nobelio 
literatūros premija 
S t o c k h o l m a s . — Egipto 

rašytojui Naguib Mahfouz buvo 
paskirta Nobelio literatūros 
premija. Tai pirmas arabas, 
gavęs Nobelio premiją. Mahfouz 
yra 77 m. amžiaus ir yra 
parašęs 40 romanų, daugiausia 
iš Egipto gyvenimo. Spaudoje jis 
palyginimas su Balzaku ir 
F l aube r tu , o jo Cairo ap
rašymai su Charles Dickenso 
Londono ir Emilio Zola Pary
žiaus aprašymais. 

Kai sužinojo, kad jam paskir
ta premija, pasakė, kad tai 
garbė ne tik jam, bet ir Egiptui. 
Savo raštuose jis liečia faraonų 
laikus, bet kritikuoja ir Egipto 
politines ir socialines sąlygas, 
britų okupaciją ir karaliaus 
Faruko diktatūrą. Švedų Aka
demijos komisija a tk ie ipė 
dėmesį į jo 1973 m. parašytas 
noveles „Dievo pasaulis". 13 jo 
kūrinių yra išversta į anglų 
kalbą. Jis gimė Cairo mieste ir 
ten visą laiką gyvena. Kai buvo 
studentu, Mahfouz kovojo prieš 
tradicionalizmą arabų litera
tūroje ir labai domėjosi Dar-
winu. Freudu, Marksu, o vėliau 
Tolstojumi, Ibsenu ir Shavvu. Jo 
viena knyga „Gebelawi vaikai" 
dėl nepriimtinų egiptiečiams 
religinių motyvų Egipte yra 
uždrausta. Nobelio literatūros 
premijos dydis — 390 tūkst. dol. 

laikomi Šv. Petro bazilikos aikš
tėje, kurioje buvo laikomos 
pamaldos ir kurių metu 
popiežius palaimintuoju 
paskelbė 19 amžiaus lenkų 
vienuolį. Kardinolas Josef 
Glemp ir 50 lenkų vyskupų bei 
10,000 lenkų piligrimų iš 
Amerikos. Kanados, Britanijos. 
Prancūzijos, Lenkijos ir Italijos 
dalyvavo iškilmėse. 

Nuo 1978 m. spalio 16 d., kai 
kard. Wojtyla buvo išrinktas po
piežiumi, jis jau aplankė 70 
kraštų per savo 40 kelionių. Jis 
yra pirmasis popiežius, kuris 
lankėsi sinagogoje, kalbėjo mu
sulmonams ir tarė žodį protes
tantų bažnyčioje. Popiežius 
pasakė, jog jis nenori specialių 
iškilmių šiai sukakčiai, bet pa
dėkojo dalyvavusiems ir tik pap
rašė visų, kad melstųsi už jį jo 
misijose. 

— Lietuvos televizija per
davė montažą iš rugpjūčio 23 d. 
įvykusios demonstracijos su 
„pataisymais". S. Gintilas, D. 
Maldeikienė, R. Kazlauskas ir 
dar 32 fizikos instituto ir 
„Helikono" gamyklos tarnau
tojai rašo, jog „televizijos kame
ra niekaip nepakilo aukščiau, 
kad parodytu tautinę vėliavą, 
plevenančią po estrados gaub
tu ... greitosios pagalbos auto
mobilio atvykimas meistriškai 
įkompanuojamas į kun. E. 
Atkočiūno kalbą. Kitas ora
torius, kalbėjęs pompastiškai ir 
todėl nesusilaukęs didelio pri
tarimo, režisūros pagalba sutin
kamas audringais plojimais. O 
dalies vaizdingų, gražių, mus 
sujaudinusių ir paguodusių kal
bų per televeziją taip ir neteko 
išgirsti". Reportaže vėl jau
čiamas stagnacijos laikų monta
žas. 

. . 
Popiežius J o n a s Paul ius II po audiencijos arkivysk. A,J Bačkio 

konsekravimo vyskupu iškilmių proga 1988 m. spalio 6 d. kartu su au
diencijoje dalyvavusiais arkivyskupo tėvais, lietuviais vyskupais, 
giminaičiais ir draugais. 

Popiežiaus kairėje — arkivysk. Audrys Bačkis, už jo vysk. A. Deksnys, 

vysk. P. Baltakis, vysk. J. Preikšas, prel V. Mincevičius. 
Popiežiaus dešinėje — vysk. J. Steponavičius, šalia jo kun. Alf. Svarin

skas, Daina Bačkytė, Ričardas Bačkis. Andrius Bačkis, Rimvydas Bačkis, 
prel. L. Tulaba, toliau prel. A. Bartkus. 

Nuotraukos priekyje — Vasario 16 gimnazijos mokiniai, atvykę į 
šalia jo — motina Ona Bačkienė, tėvas Stasys A. Bačkis, Živilė Bačkienė, įšventinimo iškilmes gimnazijos kapelionui kun. E. Putrimui vadovaujant. 

Lietuvos Konstitucijos projektas 
Nauji Mokslų Akademijos pasiūlymai 

Vilnius. — Lietuvos Mokslų 
akademijos prezidiumas jteikė 
Lietuvos Komunistų Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumui 
pasiūlymus naujosios Lietuvos 
konstitucijos reikalu ir savo 
Akademijos mokslininkų nuo
mone paskelbė viešai.,Tiesoje" 
spalio 6 d. 

Gegužės mėnesį buvo sudary
ta 17 asmenų komisija aptarti 
konstitucijos pakeitimus ir tą 
projektą įteikti Tarybai. Kons
titucijos komisijos pirmininku 
yra akademikas Eduardas Vil
kas, o kai kuriais nariais 
minimi ekonomikos mokslų 
daktaras K. Antanavičius, 
korespondentas J. Bulovas, 
akademikas A. Buračas, istori
jos mokslų kandidatas A. Ei
dintas, filosofijos mokslų 
daktaras B. Kuzmickas, narys 
korespondentas V. Pauliuke
vičius, akademikas R. Rajeckas, 
filologijos mokslų daktaras A. 
Vanagas ir daugelis kitų Aka
demijos mokslininkų, kurių 
patarimais komisija pasinau
dojo. 

Nauji gyvenimo principai 

Dabartinei konstitucijai prie
šinasi dabartinio gyvenimo nau
ji ekonominio, socialinio ir poli
tinio gyvenimo principai. Tokie 
yra Valstybinės įmonės įstaty
mas, Kooperacijos ir Indivi
dualios veiklos įstatymai ir 
vyriausybės nutarimai dėl 
tiesioginiu ryšių su užsienio 
firmomis. 

Stalininio tipo valstybėje ne
mažai svarbių visuomenei teisių 
ir laisvių, kurios yra Konsti
tucijoje, buvo tik popierinės. 
Valdymo centralizavimas ir 
globalinė biurokratizacija pa

neigė liaudies suverenitetą, 
sumenkino piliečių teises ir 
laisves. 

Veto teisė 

TSRS yra suverenių valstybių 
(sąjunginių respublikų) sąjunga. 
Todėl, pagal komisijos siūlymą, 
TSRS turi turėti tokią kompe
tenciją Lietuvos TSR teritorijo
je, kokią jai suteikia Lietuvos 
TSR įstatymai, o ne atvirkščiai. 
Turėtų būti Konstitucijoje 
straipsnis, kad Lietuvos TSR 
teritorijoje galioja tik Lietuvos 
TSR įstatymai. TSRS ir tarptau
tiniai įstatymai įsigaliotų tik 
juos ratifikavus. Be šito būtų 
galima apsieiti , jei TSRS 
Konstitucijoje būtų straipsnis, 
kad, pri imant sąjunginius 
įstatymus, respublika turi veto 
teisę. 

76 straipsnis 

Lietuvos piliečiai tu rė tų 
a t l ik t i karinę tarnybą 
respublikos teritorijoje, o užjos 
ribų kariuomenė tegalėtų būti 
panaudota Aukščiausiosios 
tarybos nutarimu. Daugelis nu
stemba, sužinoję, kad galio
jančioje LTSR Konstitucijos 76 
straipsnis teigia: „Lietuvos TSR 
turi teisę užmegzti santykius su 
užsienio valstybėmis, sudaryti 
su jomis sutartis ir keistis dip
lomatiniais bei konsuliniais 
atstovais, dalyvauti tarptau
tinių organizacijų veikloje". Ko 
misija sako. kad tą straipsni 
reikia praktiškai realizuoti. Dėl 
ryšių su užsieniu respublika 
neprašo kieno nors leidimo 
daryt i tą ar kitą, bet ji 
sąžiningai vykdo sąjunginę 
užsienio politika. 

Gynyba ir užsienio reikalai Pilietybės klausimas 

Sąjungos organu kompetenci
jai užtenka priskirti gynybos ir 
valstybinės užsienio politikos 
klausimus. Reikia nustatyti 
visų respublikos teritorijoje 
esančių ūkio šakų, ištaigų, 
įmonių, išskyrus karines, visu 
kultūros, švietimo ir mokslo, 
spaudos, radijo, televizijos ir 
kitų įstaigų bei organizacijų 
respublikinį pavaldumą. Res
publikos kompetencijai reikia 
priskirti vidaus ir užsienio 
prekybą, vidaus reikalų bei vie
šosios tvarkos, teisingumo, 
teismų ir prokura? ūros bei gam
tos apsaugos sistema. Eduardas 
Vilkas rašo. jog geležinkelių ir 
oro susisiekimas, ryšiai, pinigų 
sistema, vadovavimas karinėms 
pajėgoms ir apginklavimas, už
sienio reikalai turėtų likti 
sąjunginėje kompetencijoje. 

Valstybingumo požymis yra 
pilietybė. Tuo reikalu nebuvo 
Lietuvoje įstatymo. Konstituci
joje yra vienintelis sakinys, kad 
LTSR piliečiai yra ir TSRS 
piliečiai, taigi, Lietuvos TSR 
pilietybes nėra. Būtina 
įstatymu aptarti Lietuvos TSR 
pilietybės suteikimo ir apėmimo 
tvarką. įstatyme turėtu būti 
įvestas sėslumo ir lietuvių 
kalbos mokėjimo cenzas. 
Konstitucijoje reikėtų įrašyti. 
kad vyriausybė, deputatai ir 
kiti būtų renkami bei skiriami 
tik iš respublikos piliečiu. 
Imigracijos reikalus turėtu 
reguliuoti specialus įstatymas; 
reguliuoti šį procesą vien tik 
mokesčiais už imigrantus aiš
kiai neužtenka. 

XIX partijos konferencija 
pasisakė, kad visą valdžią 

reikia perduoti taryboms, o 
pačias ta rybas l iaudžiai . 
Rinkimų sistema turi užtikrinti 
laisvą l iaudies valios 
pareiškimą. Aukščiausia 
liaudies valdžia tur i būti 
referendumas. Referendumu 
turi būti sprendžiami visi svar
biausieji valstybiniai klausimai. 
Demokratija yra ne tai, kad 
„mažumą valdo dauguma", bet 
kad mažumos galėtų ginti savo 
interesus. Palaikomas Lietuvos 
rašytojų pasiūlymas į Konsti
tuciją įrašyti, kad lietuvių kalba 
yra valstybinė ir kad visa 
respublikos švietimo, mokslo ir 
kultūros sistema turi ugdyti 
lietuvių nacionalinę sąmonę, 
tačiau reikia garantuoti ir 
kitataučių teises. Tautinės 
mažumos naudojasi kultūros ir 
švietimo autonomija. To 
Lietuvoje visais laikais buvo 
laikomasi. 

Komisijos siūlymai sutampa 
su XIX sąjunginės partinės kon
ferencijos rezoliucijos ben
draisiais teiginiais. Komisija 
esanti parengusi beveik visą 
Konstitucijos projektą ir jis 
turėtų būti naudingas ruošiant 
oficialų Konstitucijos projektą. 
Persitvarkymo sąjūdis savo 
suvažiavime šį savai tgal į 
tikriausiai pasisakys ir šiais 
klausimais. 

— Juozas Baltušis siūlo, 
prisimenant šių metų gruodžio 
31 d. vieno reikšmingiausių 
lietuvių t au tos a tgimimo 
darbuotojų ir vadovų Vinco 
Kudirkos gimimo 130-asias 
metines, ištaisyti V. Kudirkai 
padarytą skriauda, kai buvo 
nuplėšti nuo tilto per Šešupę 
skulptoriaus Zikaro sukurti 
Kudirkos bareljefai, nustu
miant užmarštin ir patį tilto 
vardą. Skulptoriaus J. Zikaro 
duktė yra išsaugojusi jos tėvo 
sukurtų Kudirkos bareljefų 
originalias formas. Tai turėtų 
būti padaryta neatidėliotinai. 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Lietuvos Žurnalistų są
jungos valdybos plenumas įvyko 
spalio 6 d., kuriam vadovavo 
„Sovetskąja Litva" redaktorius 
V. Jemeljanovas. Plenume buvo 
vienbalsiai patenkintas A. Lau-
rinčiuko pareiškimas atleisti jį 
iš Lietuvos Žurnalistų sąjungos 
pirmininko pareigų. Nauju pir
mininku iš dviejų kandidatų — 
Domo Šniuko ir A. Semaškos, 
išrinktas „Pravdos" korespon
dentas Lietuvos ir Kaliningrado 
sričiai Šniukas. A. Semaška yra 
„Vakarinių naujienų" redakto
rius. Plenume dalyvavo ir Lie
tuvos Komunistų partijos Cen
tro komiteto propagandos ir 
agitacijos skyriaus vedėjas C. 
Šlyžius. 

— Lietuvos Komunistų parti
jos Centro komiteto plenumas 
pašalino iš partijos Centro 
komiteto nario pareigų V. 
Normantą. 

— Vilniaus geležinkelio stoty
je į Romą išvykstantį vyskupą 
Steponavičių su gėlėmis išlydėjo 
apie šimtą jaunų vilniečių. 
J aun imas stotyje sugiedojo 
„Lietuva b rang i" , „Marija, 
Marija" ir Lietuvos himną. 
Sakoma, kad gėlių buvo tiek 
prinešta, kad jomis galima buvo 
išpuošti visą vagoną. 

— A n y k š č i ų apylinkėje 
pastatytas paminklas Lietuvos 
raštijos pradininkui Konstanti
nui Sirvydui, kuriame ant 
atversto vario knygos išraižyti 
pirmieji lietuviškos gramatikos 
autoriaus žodžiai: „Daug vunde-
nu negali užugęsti meiles 
muno". Paminklą Konstantino 
Sirvydo gimimo 410 metinių su-
kakčiai sukūrė anykštėnas 
Jonas Žukas. 

— Lie tuvos dailės muziejuje 
vyks ta da i l in inko Jan io 
Pauliuko tapybos paroda, kurio
je eksponuojama apie 40 darbų 
iš Latvijos muziejaus fondų. 
Janis Pauliukas gimė Rygoje 
lietuvių šeimoje. 

— Šiaulių d ramos t ea t r a s 
pradėjo savo naujo sezono pra
džią su trimis lietuvių autorių 
kūriniais: — V. Jasukaitytės 
„Žemaitė", P. Vaičiūno „Prisi
kėlimas", E. Liegutės „Povilas 
ir Marija". Aktorius E. Leona
vičius sukūrė Povilo Višinskio 
vaidmenis „Žemai tė je" ir 
„Povile ir Marijoje". 

— Vilniuje, Tyliojoje gatvėje, 
atidaryta nauja „Operos" kavinė. 
Ten pietaus Lietuvos operos ir 
baleto artistai bei darbuotojai. 
I „Operą" bus įleidžiami Archi
tektų, Dailininkų. Kompozito
rių, Žurnalistų sąjungų nariai 
tik su savo organizacijų bilie
tais. 

— Į L i e t u v ą iš Seoulo 
olimpinių žaidimų su aukso 
medal ia i s grįžo Arvydas 
Janonis, Voldemaras Noviskis 
ir Arminas Narbekovas. Su 
sidabro medaliais — Laimutė 
Baikauskaitė ir Romas Ubar
tas. 

KALENDORIUS 

Spalio 18 d.: Lukas Evan
gelistas, Vaiva. Trifornia, Kęs-
mina. Liubartas. Jaugilė. 

Spalio 19 d.: Izaokas. Akvili-
nas. Grytė. Švitrigaila. Kantri-
mė. Geisvilas. Kleopatra. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 6:32. leidžiasi 6:57. 
Temperatūra dieną 58 1., 

naktį 46 1. 

> 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI P A J Ė G U M O U G D Y M A S 

KELIAS Į SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave.. Chicago, III. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

SKLEROZĖS ATITOLINIMAS -
GYVENIMO 

PRAILGINIMAS (41) 
Sklerozės išvengimas yra pats 
geriausias Širdies gydymas. 

Kardiologas prof. 
Henry D. Mclntosh, M.D. 

Tiek pacientas, tiek gydytojas 
turi sutartinai veikti sklerozės 
atitolinimui ir jau esamos jos 
sušvelninimui. Prieš darydami 
invazines procedūras, gydytojai 
privalo gana ilgai išsikalbėti su 
pacientu apie pagrindinai page-
rintiną jo gyvenimą. Tas pageri
nimas turi apimti jo mitybą, 
elgesį, darbą, laisvalaikio pra
leidimą ir nusiteikimus. 

Pacientas irgi turi pareigų — 
jos nėra lengvos, todėl daugelio 
apleidžiamos. Tai ne tabletės 
nurijimas. Ne! Tai sunkus išpro-
graminimas nesveikai įprogra-
minto kompiuterio: tai pakeiti
mas nesveikų įpročių sveikes-
niais. 

Ar gydytojai išnaudos gerą 
progą pacientui padėti? 

Rugsėjo 27 d. 1980 m. šio kraš
to širdies ligų žinovai (The Ame
rican College of Cardiology) su
sirinkę aptarė širdies arterijų 
apsaugą nuo sklerozės („The 
Prevention of Cardiovascular 
Disease"). Susirinkimo atidaro
moje kalboje dr. Robert I. Levy 
tvirtino: ,,Iš kraujo spaudimu 
besirūpinančios įstaigos (The 
National Blood Pressure Educa-
tional Program) mes patyrėme, 
kad publika labiau pasisavina 
raginimą keisti žmonių gyveni
mo įpročius sveikesniais, kai 
tokį raginimą perduoda gydyto
jas". 

Dr. Levy taip pat kalbėjo, jog 
žmonės tvirtina, kad nė pusės jų 
gydytojų neaprūpina juos žinio
mis apie apsisaugojimą nuo 
ligų. Taigi, minėtame širdies 
ligų gydytojų susirinkime buvo 
aiškiai pasisakyta, kad apsauga 
nuo ligų yra būtina ir naudinga 
medicinos praktikavimo dalis ir 
kad gydytojai turi aktyviai ne
dalyvaujančius apsaugoje nuo 
ligų nuteikti ir jiems vadovauti, 
o dalyvaujančiuosius padrąsinti 
ir sustiprinti pastangose išveng
ti ligų. 

Kas gali atsisakyti taip nau
dingo darbo?! Aš ir Tamsta turi
me griebtis tokios, medicinoje 
visų svarbiausios veiklos: apsi
saugojimo nuo kiekvienos ligos. 
Tokio darbo mes visi ir gydyto
jai ir šiaip žmonės turime imtis, 
jei trokštame savo visuomenei 
atsiekti jai galimo ilgo, sveiko 
gyvenimo. 

Negerai, kad gydytojai per il
gai laukė, neinformuodami sa
vo pacientų. Jau šiaip žmonės 
ėmė laipsniškai nusigręžti nuo 
gydytojų kaip informacijos šal
tinio jų apsaugoje nuo ligų. O 
tai nurodo, kad mes gydytojai 
nebūsime talkininkais, žmo
nėms, kurie siekia sveikatos ir 
gerovės. 

Toks gydytojų nesirūpinimas 
apsauga nuo ligų buvo prisimin
tas ir kitoje konferencijoje, 
įvykusiojs Bethsesda, MD, 
Heart House. Joje buvo aptaria
mas pacientų švietimas jų svei
katos reikaluose, ypač širdies li
gų, pagal 21 šimtmečio standar
tą. Konferencijoje buvo pabrėž
tas toks faktas: nežiūrint vado
vavimo ir entuziazmo trūkumo 
iš gydytojų pusės, žmonės vis di
dėjančiu dėmesiu rūpinasi savo 
sveikatos gerinimu ir jos išlai
kymu. 

Tos konferencijos baigiamasis 
pranešimas buvo toks: „Gydyto

jo priimamasis—ofisas turi būti 
sveikatos centras. Iki šiol jis 
toks nebuvo. Pramatoma, kad ir 
ateityje su gydytojo darbu nuo 
ligų apsaugos srityje nebus kiek 
geriau, nes gydytojai nesigrie-
bia energingai tokio darbo ir 
vengia keisti savo elgesį. 

Išeina, kad gydytojams pasi
baigs galimybė išlikti pirmaei
liais mokytojais — auklėtojais 
savų pacientų bendrai apie 
ligas, sveikatą ir higieną. Bijo
masi, kad 21 šimtmetyje pagrin
diniuose sveikatos reikaluose 
auklėtojas nebus gydytojas. 

Gydytojai negali apsileisti 
Nėra abejonės, kad pavienių 

asmenų pradėtos ir gydytojų pa-
skat intos pastangos ligų 
išvengimo („prevention") srityje 
jau iki šiol daug padėjo ir ateity
je dar daug padės šio krašto pen
sininkams. Šiame krašte senes
niųjų skaičiaus gausėjimas gali 
sukelti nepaprastas socialines ir 
ekonomines sunkenybes, ypač 
kada žmonės senatvėje apimami 
sunkių chroniškų ligų, nes iš 
anksto nesirūpino apsauga nuo 
suluošėjimo. 

Tos sunkenybės neturi ir ne
gali gydytojo nutolinti nuo at
kaklaus tiek pavienių asmenų, 
tiek jų grupių raginimo saugo
tis, ypač širdies kraujagyslių 
ligų. Prof. Mclntosh tvirtina, joĝ  
kaip visuomenės vadai, gydyto
jai negali apsileisti, skelbiant 
aliarmą, raginantį žmones bėg
ti kiekvienai ligai už akių. 

Mes gydytojai turime per
svarstyti savus nusiteikimus 
pensininkų link ir peržiūrėti 
senesniųjų globos išlaidas ir 
kitas giminingas dabar atsiran
dančias sunkenybes. Joks 
kraštas negali tinkamai aprū
pinti senesniųjų sveikatos 
reikalų tol, kol tūli gydytojai už 
„Labą dieną — kaip tau einas — 
pasimatysim..." pasakymus 
siunčia Medikėrui šimto, kito 
dolerių sąskaitą. Pastaroji, 
aišku, tik menką dalį sumoka; 
visa našta taip negydytoj iško el
gesio gula ant pensininko jau ir 
taip apytuštės kišenės. Visiems 
mums reikia dabar grįžti iš 
padebesių į tikrai žemišką, 
žmonišką gydytojo su pacientu 
santykiavimą — tiek finansinį, 
tiek etišką, tiek, pagaliau, tik
rai lietuvišką. 

Žinoma, gydytojai gali panau
doti savas žinias ir patirtį, gy
dant ligas, bet prof. Mclntosh 
mano, kad yra daug svarbesnis 
dalykas, kad gydytojai naudotų 
savo ofisus pacientų ir visuome
nės apšvietimui apie priemones 
kaip galint ilgiau savo gyveni
me išlikti sveikiems. 

1. Kiekvienam būtinas švietimas apie sklerozę. 2. Gydytojas tikrina širdį. 
3. Laborantė daro elektrokardiogramą — leiskimės kiekvienas tokiam pa
tikrinimui. 4. Kas antra diena (ne kasdien) viena 325-mg bet kurios fir
mos aspirino tabletė (dar geriau imti su viena 75-mg dipyridamole tablete) 
padeda apsisaugoti nuo širdies (ir smegenų) sklerozės. 

Cholesterolio kristalai - didžiausias 
širdies priešas 

Mes negalime šitaip elgtis 
Nustokime savais elgesiais 

ligą šaukti: nė vienas nesielki
me taip, kaip ana labai energin
ga, sumani pusamžė mokyta 
(bet nusiteikimais, asmenybe 
dar gerą spragą turinti) gail. se
suo, vieno skyriaus ligoninės ve
dėja kad elgėsi: ji rūkė ir kavos 
(kaip tūlos mūsų „poniutės") ne
atsisakė. Ši kombinacija labai 
kenkia arterijoms: jos ima pa
skubintai priskresti. 

Kas ligą šaukiasi, tas ją pri
sišaukia. Taip nutiko ir su šia 
pačiame pajėgume paralyžiaus 
sulaukusia moterimi: ji gavo 
apopleksiją, kairios kūno pusės 
paralyžių ir dabar jau antra sa
vaitė guli vienoje Chicagos 
ligoninėje. 

J i , pa l ikus i savo žinioje 
turėtas kitas gail. seseris, savus 
prižiūrėtus sergančiuosius ir 
su kuriais ji dirbo gydytojus — 
visi jai buvo draugiški ben
dradarbiai, dabar negali sau 
dovanoti, kad nebėgo ligai už 
akių, nors apie tai ji labai gerai 
žinojo. Čia ir prieiname svar
biausią žmogaus gyvenime 
tiesą: mus valdo nusiteikimai, 
o ne protas, ne žinios, ne supra
timas ka ip re ikia gyventi. 
Mums privalu turėti tokią as
menybę, kuri paklustų protui — 
sveikam galvojimui. 

Iš tos gail. sesers mes visi pa
simokykime: bėkime už akių 
kiekvienai ligai, įskaitant ir 
sklerozę. Kaip jai suiro jos 
gyvenimas pačiame jo pajėgume 
dėl to, kad nebėgo už akių 
arterijų priskretimui, taip jis 
gali ir mums neatitaisomai suir
ti, jei nesistengsime dar jauni 
būdami, kuo ilgiausiai išgyven
ti. O tokios, ilgai išgyventos 
jaunystės mes galime sulaukti 
šitaip besielgdami, kol dar 
laikas, nebūdami paikais — su 
skleroze atsakančiai kovodami. 

Viso pasaulio medicina tvirti
na, kad per riebus cholesteroliu 
kraujas yra stiprus sklerozės 
prišaukėjas. Todėl kovoti su 
ankstyva senatve reiškia neat-
laidžiai kraują liesinti: iki 130 
mg% kraujuje cholesterolio. Mes 
negalime taip elgtis, kaip toks 
tūlas mūsiškis, atėjęs pirktis 
cinko tablečių nuo sklerozės, 
kalba: „Mano gydytojas sako, 
kad viskas tvarkoje su mano 
kraujuje esamo 245 mg% choles
terolio kiekiu. Aš negaliu 
gydytojo keisti, aš turiu jo 
klausyti ir todėl klausau ir pa
sitenkinu." 

Taip elgdamiesi, nei pacien
tas, nei gydytojas nebėga sklero
zei už akių. Tam pacientui rei
kia savo kopūstinę galvą keisti 
į lietuvišką, o tokiam gydytojui 
reikėtų atimti leidimą prakti
kuoti mediciną tol, kol jis pajėgs 
tinkamai rūpintis savo pacien
to sveikata. Mat dabar medici
na pataria saugotis nuo širdies 
arterijų skelrozės liesu krauju: 
160 mg% ar dar mažesniu cho-
l e s te ro l in Wr»ninw» Iriokiu (lie

tuviams geriau bus, kai jie iki 
130 savo kraują suliesins). 

Nusiteikti ir veikti yra 
būtinas reikalas kiekvienam 

Visų lietuvių siekis turi būti 
kuo ilgiausiai jauniems išlikti ir 
kuo ilgiausiai tokiame stovyje 
išgyventi. O tada, trumpai prieš 
iškeliaujant, mirtinu sunegala
vimu šią žemę apleisti. Šitoks 
gėris neateina savaime. Jo 
reikia siekti visomis jėgomis. O 
tos pastangos yra tokios: 

1. Nusiteikimas gyventi pagal 
Dievo (jei nor i t , gamtos) 
nuostatus: neperdėti jokiame 
savo elgesyje: valgant, geriant, 
dirbant, ilsintis, galvojant, 
nusiteikiant. Valgio žmogui 

nedaug reikia, o mes persival-
gome: valgį paverčiame malo
numu. Tas pats su gėrimu: jei 
negalime be svaigalų apsieiti, 
tai turime pasitenkinti ne 
daugiau stikleliu per dieną. Tas 
pat su žmonijos pratęsimu: čia 
nešitvarkydarni, mes patys ren
giame žmonijai pražūtį lygiai 
taip, kaip nesutvarkydami su 
valgiu ir gėrimu. 

2. Kad pajėgtume minėtai 
nusiteikti, reikia mums sava 
asmenybe aps i tvarkyt i ir 
tinkamai apsišviesti šių dienų 
apsaugos nuo ligų pagrinduose. 

IŠVADA. Tegul lydi kiekvie
ną mūsiškį tikras būdo lietuviš
kumas ir šioks toks žinojimas, 
kaip apsisaugoti nuo ligų. Gyve
nimas trumpas — netrumpin
kime jo sava neišmintimi ir 
savo būdo nelietuviškumu. 

Bėkime sklerozei už akių nuo 
šiandien tokį bėgimą pradėję. 
Visomis pastangomis be atvan
gos liesinkime kraują iki 130 
mg% cholesterolio. Valgykime 
pasninkišką maistą, kol tokį lie
sumą pasieksime. Vaisiai, 
daržovės yra mūsų sveikatos 
pagrindas. Vietoje mėsos, dabar 
naudokime dvejopus valgius: 1. 
kiaušinio baltymą, stambių 
ruginių miltų duoną ir žalių 
lapų daržoves, ypač kopūstus. 2. 
Rudus ryžius su kukurūzų (būti
nai tokiu, ne kitokiu) aliejumi. 

Vietoje druskos, naudokime 
prieskonius, ypač citriną. Ven
kime gyvulinių taukų ir trejopų 
augalinių aliejų (kokoso, palmių 
ir jų branduolio). Neragaukime 
kavos ir tikros arbatos. Ap
sieikime be cukraus. Nepirkime 
parengto maisto iš krautuvių: 
j is saldus, sūrus ir riebus. 
Paprasčiausiai miskime lietu
viškos galvos patiektu, pa
rengtu maistu. Taip elkimės tol, 
kol minėtai suliesinę kraują 

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
ČERNOBYLIO NELAIMĖ 
IR IGNALINOS ATEITIS 

Šią temą rugsėjo 25 d. Šv. 
Andriejaus parapijos salėje 
gvildeno Antanas Juzaitis, dak
taratą inžinerijos moksluose 
įsigijęs Vokietijoj. Tai buvo il
ga, akademinio pobūdžio pa
skaita. Nemažai laiko, naudo
damas įvairius brėžinius, skyrė 
supažindinimui su atominių 
reaktorių konstrukcija. Juos 
klasifikavo į dvi grupes: gana 
primityvius ir modernius. Pir
mieji žymiai pigesni, bet 
nesaugūs. Jų jau nebenaudoja 
amerikiečiai. Sovietai, nors ir 
turėdami abiejų tipų reaktorius, 
pirmuosius daugiausia stato 
satelitiniuose kraštuose. Tokie 
reaktoriai yra ir Černobylyje, 
Ukrainoje. 

Kalbėtojas nemažai laiko sky
rė Černobylio nelaimės apibū
dinimui. Pastebėjo, kad dėl dar
bininkų apsileidimo vienas 
reaktorius sustojo. Tuo metu 
jame žymiai pakilo vandens 
t empera tū ra . Norėdami ją 
sumažinti , padavė daugiau 
vandens. Susidarė labai didelis 
garų spaudimas ir reaktorius 
susprogo. Detaliai nupasakojo 
jėgainės gesinimą, jos „palai
dojimą", radi jo aktyvių 
medžiagų į erdvę išmetimą, jų 
plėtimąsi Vakarų Europoje, 
žmonių evakuaciją. Pastebėjo, 
kad nelaimės metui žuvo 31 
asmuo. Ateityje gali gimti daug 
genetiškai nesveikų žmonių. 

Priartėjęs pr ie Ignalinos, 
pastebėjo, kad ir joje gali įvykti 
panaši nelaimė, nes raktoriai 
yra to pa t ies tipo. Todėl 
nenuostabu, kad ne tik 
Lietuvos, bet ir gretimų kraštų 
gyventojų tuo reikalu susirū
pinimas yra labai didelis. Čer
nobylio ir Ignalinos reaktoriai 
yra didžiausi pasaulyje ir vėsi
nami tik vandeniu. Moderniose 
reaktoriuose cirkuliuojantį van
denį padeda ataušinti oras. Va
karuose s t a tomi mažesni 
raktoriai, vartojamas žemesnės 

koncentracijos kurias, turi 
žymiai geresnės apsaugos prie
mones. Todėl y ra žymiai 
mažesnės galimybės radijo akty
vioms medžiagoms išsiversti. 

Laimė, kad lietuviams pavyko 
įtikinti sovietus, jog vietoje 4 
reaktorių, būtų statomi tik trys. 
Po rugsėjo 6 d. gaisro, mūsiš
kiams reikalaujant, buvo sus
tabdyta ir pradėtas trečiojo 
reaktoriaus įruošimas. Pre
legentas nemaža nuopelnų 
skyrė Lietuvos mokslo akademi
jos žmonėms už sovietų įtiki
nimą, kad reaktoriai būtų 
statomi ne prie Kauno jūros, o 
Iganlinos rajone. Pirmuoju atve
jų būtų užterštas visas Nemuno 
baseinas. 

Vakarams reikalaujant, So
vietų Sąjungoje yra pastatytos 
kelios radijo sekimo stotys. 
Švedai tokias stotis turi visame 
savo krašto rytiniame pakraš
tyje. Jų kariniai lėktuvai nuo
latos iš įvairių aukščių ima oro 
pavyzdžius ir juos laboratorijose 
analizuoja. Susidomėjimas pa
skaita buvo gana didelis. 

B. V. 
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suteiksime savo širdžiai rite
rišką nuo giltinės apsaugos 
skydą. Tik tada galėsime pasi
vėlinti pažvelgt į vištos bei ka
lakuto baltą mėsą. Sėkmės vi
siems tokiame širdies apsaugos 
elgesyje! 

Pasiskaityti Mc Ginęs J. M.: 
„The limits or prevention". 
Public Health rep. May-June, 
1985 p. 255. 
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Valandos pagal susitarimą 
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PARALYŽUOTAS 
ŽAIDĖJAS 

Simeon komandos futbolo žai 
dejas Kenneth Jennings, 17 m., 

guli paralyžuotas Northwestern 
ligoninėje. Spalio 8 d. rungty
nėse jam buvo sužalotos nugar
kaulio smegenys ir jį ištiko 
paralyžius nuo pat kaklo. Gydy
tojai nėra tikri, ar jis galės 
pagyti nuo paralyžiaus. 

APSKRITIES LIGONINĖJE 

Cook apskrities ligoninėje, 
pramatant galimą gail. seserų 
streiką, sulaikytas naujų ligo-
rių priėmimas, išskyrus iš
imtinius atvejus. Stengiamasi ir 
turimus ligonius kiek galima 
perkelti į kitas vietas, kad, kilus 
streikui, galėtų išsiversti su kito 
personalo talka. 
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Tel. 585-2980 (veikia 24 vai.) 
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DR. IRENA KURAS 
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DR. S. LAL 
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DR. FRANK PLECKAS 
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Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
Contact lenses" 
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Vai pirm . antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
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DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
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Valandos pagal susitarimą 

Tel. 585-7755 



Artėja svarbi sukaktis — 

99 VARPO" ŠIMTMETIS 
Nors lietuvių rašytinės litera

tūros amžius siekia 441 metus, 
bet tautiškai sąmoningos perio
dikos amžius žymiai mažesnis. 
1983 m. minėjome „Aušros" 
šimtmeti ir išeivijoje minėjome 
prasmingai: Jono Dainausko ir 
velionės Alicijos Rūgytės dėka 
perspausdinome dviem di
džiuliais tomais visą 1883-1886 
m. „Aušrą". Suruošėme minėji
mus, draudžiamosios spaudos 
kilnojamą parodą ir kt. 

Bet, štai, artėja ir jau beveik 
rankomis pasiekiama kita labai 
svarbi sukaktis — ateinančių 
metų sausio mėnesį sueina 
lygiai 100 metų, kai buvo pra
dėtas leisti kitas labai reikš
mingas laikraštis „Varpas". Jis 
gimė sustojus „Aušrai", nes 
buvo atsiradusi lyg ir tuštuma. 
JAV-bėse leidžiamas „Lietuvių 
balsas" ir Tilžėje išeinanti 
„Šviesa" (1887-1888) neįstengė 
suburti didesnį skaičių ano 
meto rašto žmonių ir tik labai 
mažas egzempliorių skaičius 
pasiekdavo Lietuvą. 

* 

Truputis apie „Varpo" gene
zę. Turime po ranka mūsų 
archyve saugomą, labai retą 
„Varpo" patį pirmąjį numerį. 
Tačiau net baisu jį vartyti — 
prieš šimtmetį išleistas laik
raštis vos gyvas, kiekvienas 
lapų vertimas jį naikina. Jo lei
dėjais — iniciatoriais pasirašo: 
j . g. (Jonas Gaidamavičius), V. 
Kapsas (Vincas Kudirka), An
tanas Valys, Jonas L...ys. Įžan
ginį žodį antrašte „Naujas laik-
rasztis" parašė minėtas j.g. Iš
trauka: „Pradėjome iszduoti 
laikrasztį prie mažu spėkų, prie 
menku turtu, bet turėdami didę 
viltį, kad skaitlius mušu są-
darbininku greit padidins, kad 
mušu darbas ne liks tuszcziu, 
bet ras atsiszaukimą tarp visu 
Lietuviu, troksztancziu Lietu-
veis būti ir tėvynei tarnauti" . 

Įžanginį rašinį seka V. Kap
so eilėraštis „Varpas", kurio 
tekste išskirtinai minėtini refre
no žodžiai: „Kelkite, kelkite, 
kelkite, kelkite". 

„Varpą" mes dažnai va
diname „Kudirkos Varpu". Ir 
tikrai jo reikšmė laikraščio lei
dime bei redagavime nepapras
tai didelė, tačiau jo leidimas ne 
vieno Kudirkos nuopelnas. 
Laikraštį leisti sumanė Lietu
vių studentų draugija Varšuvoje 
1988 m. pradžioje. Tada jos 
pirmininku buvo medicinos stu
dentas Jonas Gaidys-Gaidama-
vičius. Jis parinkęs leidinio var
dą ir suredagavęs pirmuosius 
numerius. V. Kudirka atsiųs-
davęs kiekvienam numeriui tik 
po eilėraštį ir tik nuo Nr. 7 pasi
rodė jo straipsniai. J. Gaidžio 
bute Kudirka ir gyvenęs. 
Tačiau įsitraukęs į darbą, V. 
Kudirka be galo intensyviai dir
bo jame 10-11 metų. J. Tumas 
Vaižgantas apie jį rašė: „Jis 
mums buvo pirmutinis šviesos 
ir susipratimo šaltinis, primuš 
movens į kultūros darbą ir tau
tos organizavimą. Per vie
nuolika metų Kudirka stovėjo 
tautos ir tėvynės sargyboje ir 
mirė griauždamosi, kad per 
vėlai susiprato ir perneilgai Lie
tuvai gavo patarnauti". O V. 
Kudirkai mirus, 1899 m. „Var
po" Nr. 6 jam skirtame nekrolo
ge skaitome: „Gyvenimas Var
po nuo pat pradžių taip a ti 
buvo susirišęs su Vinco gyveni
mu, kad rodės juodu viens be ki
to gyventi nebūtų galėję? 

„Varpas" buvo leidžiamas iš
tisus 17 metų. Net Kudirkos 
mirtis jo nesustabdė nes jau bu
vo atsiradęs nauji: pajėgų jo lei
dimą tesėti. Jo turinys beveik su 
kiekvien': numer iu buvo 
įdomesnis. V. Kudirka savo ug
ningais rašiniais paliesdavo 
opiausius lietuvių reikalus. Dar 

ir šiandieną įdomus ir nau
dingas jo vedamas ir prirašomas 
„Tėvynės varpų" skyrius. „Var
pas" visą laiką šaukė lietuvius 
tautiškai atgimti, kovoti už 
tautos laisvę, vienytis, vengti 
kivirčų. V. Kudirka aštria 
publicisto plunksna smerkia iš
davikus, skundikus, pataikau
tojus rusų valdžiai, nesąži
ningus pareigūnus. Tikėjimo ir 
sąžinės laisvės dalykuose jis 
buvo didžiausias tolerantas. 
Nežiūrint to, kad dėl liberališ
kų pažiūrų Kudirka buvo kai 
kurių dvasininkų nemėgiamas, 
jis karčiausiai gynė katalikų 
tikėjimą nuo valdžios persekio
jimų, kovojo už tikybos dalykų 
dėstymą mokyklose lietuvių 
kalba. 

„Varpas", pasitelkęs bendra
darbį Joną Jablonskį, pertvarkė 
rašybą, ją sulietuvindamas ir 
išmesdamas iš jos lenkiškus sz, 
cz, w ir kitus ženklus, pakeis
damas juos š, č, v ir pan. 

„Varpas" sukaupė labai didelį 
bendradarbių ir redakcijos na
rių skaičių, kuris siekė 150. Iš
skirtinai minėtini: dr. K. Gri
nius, P. Višinskis, J. Basa
navičius, J. Šliūpas, J. Kriau
čiūnas, J. Bagdonas, M. Jankus, 
P. Matulaitis, Pr. Mašiotas, J. 
Kaukas, A. Smetona, Šatrijos 
Ragana, J. Staugaitis, M. Šikš
nys, P. Vileišis, E. Volteris, J. 
Žemaitė, kng. Gediminas Ber-
žanskis-Klausutis, M. Čepas, J. 
Biliūnas, J. Bielinis, A. Janulai
tis, F. Bortkevičienė, M. Da
vainis -Si lves t ravič ius , A. 
Kriščiukaitis. M. Lozoraitis, G. 
Petkevičaitė-Bitė, S. Pšibiliaus-
kaitė-Lazdynų Pelėda, J. Bal
trušaitis, V. Palukaitis... 

RINKIMAMS ARTĖJANT 
Juo arčiau rinkimų datos, juo 

aktyvesnė rinkiminė propagan
da. Spauda, radijas, TV pilni-
apmokėtų skelbimų. Visi žada 
aukso kalnus, bet niekas nepa
sako, kur jie yra. Tačiau niekas 
jų ir neklausia. Jei ir 
įgyvendintų nors mažą dalį tų 
pažadų, tik pratuštintų mokes
čių mokėtojų kiešenes. Apie tai 
bijo užsiminti, kad neprarastų 
balsų rinkimų dieną. 

Daugumai amerikiečių impo
nuoja ne kalbos turinys, bet kal
bėtojo iškalbingumas. Juo 
stipresnis balsas su gesti
kuliacijomis, juo didesnis 
publikos riksmas, kas reiškia 
pritarimą. Labai gaila, kad 
žmonės per mažai gilinasi į 
politiką. Tuo naudojasi libe
ralai, ypač kairieji. Per žmonių 
neapdairumą jie patenka į val
džią ir kenkia kraštui. Ypatingai 
tuos liberalus globoja spauda ir 
TV. Prieš konservatorius su
randa ir smulkiausių „nusikal
t imų", įvykusių studenta
vimo laikais ir nerūpestingomis 
jaunystės dienomis. Liberalų 
nuodėmės, kad ir daug didesnės, 
lieka nepastebėtos. Ir taip 
žmonės nuteikiami per visą 
priešrinkiminį laikotarpį. 

Laikas būtų pradėti rimtai 
galvoti ir rūpintis krašto liki
mu. Neklausyti iškalbingumo, 
bet kalbos turinio. Reikia sekti 
politinį veikimą iki dabar. Jei 
jis kongresmanas, kaip balsavo 
— krašto naudai ar nenaudai. 

Didelį darbą atliko Amerikos 
lietuviai (Tėvynės mylėtojų 
draugija), 1909 m. išleidę šešiais 
tomais J. Gabrio redaguotus V. 
Kudirkos raštus. Jie taip pat 
leido atskirais leidiniais ir 
įdomesnius vertimus. 

„Varpas" daugiau ar mažiau 
periodiškai buvo leidžiamas 
1913-1914, 1920-1921 m., 
1924-25 m. sukakties proga, 
buvo išleistas labai įdomus 
„Varpo", jubiliejinis numeris, 
211 psl. Ir jį turime po ranka. 
Čia tada dar buvusių gyvų apie 
20 varpininkų pateikė savo at
siminimus, kurie dabar yra 
labai reikšminga dokumentinė 
medžiaga. 

„Varpas" dar buvo perio
diškai leidžiamas 1931-1932 ir 
1939-1940 m. Kaune. 1946-1949 
m. Vokietijoje vėl atgimė „Var
pas", spausdinamas rotatorium. 
Nuo 1953 m. vėl leidžiamas 
JAV-bėse, Chicagoje jį leidžia 
Varpininkų filisterių sąjunga. 
Dabar „Varpas" pasirodo kiek-
vieneriais metais, kaip stambus 
(apie 200 psl.) žurnalas, nuo 
1965 m. sumaniai teisininko 
Antano Kučo redaguojamas. 

Kyla klausimas, kaip mes 
„Varpo" šimtmetį paminėsime? 
Okup. Lietuvoje persitvarkymo 
sąlygomis jau paskelbta apie V. 
Kudi rką ke le tas rašinių. 
Ruošiamasi išleisti V. Kudirkos 
raštus, įskaitant priešrusiškus 
rašinius, V. Kudirkos vardu 
būsiančios pavadintos kai 
kur ios įs taigos, ruošiami 
minėjimai. O išeivijoje? Buvo 
kilęs sumanymas perspausdinti 
visų 17 metų „Varpą", tačiau 
projekto sumanytojai (Lietuvos 
istorijos draugija) , rodos, 
nesiryžta jo įvykdyti . Bet 
Vydūno Jaunimo fondas jau 
spausdina Al. Merkelio knygą 
apie V. Kudirką. Rašyt. A. Kai
rys parašė ir jau atspausdino 
240 psl. romaną apie V. 
Kudirką „Nemarioji giesmė". 
A. Kučys redaguoja „Varpo" 
jubiliejinį numerį. Rodos, kad 
bus ir daugiau kitų gerų pastan
gų. Lauksime. 

b . kv. 

Kokius ryšius turėjo su Maskva 
ir kitais šio krašto priešais? Kuo 
jis nusipelnė tautai? Jei buvo 
aukšto rango administratorius, 
kaip tvarkė vietinius reikalus: 
kriminalą, taršą, higieną, 
švietimą, ekonomiją ir t.t.? 
Opozicinė spauda turėtų iškelti 
aikštėn liberalų pažiūras į 
minėtus dalykus. Žmonės mažai 
skaito spaudą. Paskaito apie 
sportą, kriminalinius įvykius, 
bet politiniai dalykai lieka 
nepastebėti. 

Labai daug kalbama apie pre
zidentinius kandidatus, tačiau 
labai mažai apie kongresmanus. 
Neužmirškim, kad kongresas 
leidžia įstatymus, o pagal 
įstatymus tvarkomi ir visi 
valstybės reikalai. Ne visaada 
padeda ir prezidento veto, jei 
kongreso dauguma yra prieš 
prezidento nuomonę. 

Žmonės informuoti apie 
prezidentinius kandidatus, 
tačiau labai blogai apie kan
didatus į kongresą. Labai aiškus 
pavyzdys Nikaragva. Preziden
tas nori padėti , l iberalai 
nesutinka. Nikaragvos klausi
mas labai svarbus. Negi galima 
leisti, kad Rusija apsuptų 
Ameriką ir uždarytų visus 
kelius. Neapsižiūrėjo iki šiol 
buvę prezidentai, praradę Kubą, 
Panamą. Negi galima atiduoti 
ir dar likusius kraštus? Taigi 
kongresmanų rinkimai yra 
svarbūs. Patriotinės organiza
cijos turėtų apšviesti rinkėjus. 

Maria ir Antanas Rudžiai, Šv. Grigaliaus ordinu pasipuošęs, eina Šiluvos 
procesijoje Marquette Parke. N W & J a n u l o s 

Geriausias būdas pla t in t i 
informaciją po namus. Parinkti 
žmogų, kuris išnešiotų tuos 
pranešimus savo gatvės 
kaimynams. Informacija turėtų 
būti trumpa ir aiški. Ji būtų 
žymiai pigesnė ir efektingesnė 
už brangius TV mokesčius. 
Laiko nedaug, reikia veikti 
skubiai, kad žmogus, atėjęs 
prie urnos, žinotų, už ką savo 
balsą atiduoti. 

Kažkodėl darbininkų unijos 
palaiko liberalus. Skriausdamos 
savo darbininkus, milijonines 
sumas skiria liberalų išrin
kimui. Darbininkai turėtų pa
galvoti, kad saugus gyvenimas 
yra svarbesnis už vienu kitu 
doleriu mažesnį atlyginimą. 
Neatsakingas krašto reikalų 
tvarkymas gali pakenkti ir 
darbininkų gerovei. 

Partijų žmonės yra įpratę 
balsuoti už savo partijos kan
didatus. Tvarkoje, jei partija 
parenka gerus, sąžiningus ir 
patriotiškai nusiteikusius as
menis . Bet jei į partijos 
kandidatų sąrašą patenka 
kairiųjų liberalų, kuriems 
svarbesnis kitas pasaulis, bet ne 
savas kraštas, tada balsutojas 
nenus ika ls savo partijai 
pabalsavęs ir už kitos partijos 
patriotą. 

Būkime akyli, sekime pasau
lio ir šio krašto įvykius. Ir šio 
krašto reikalai blogėja. Ši 
vasara atnešė krašto ūkiui 
didelių nuostolių: sausra, 
potvyniai, audros. Kriminalas 
didėja. Nebėra kalėjimų krimi
nalistams sutalpinti. Kaliniai 
paleidžiami neat l ikę savo 
bausmės, kad galėtų kiti jų 
vieton ateiti. Paleistieji vėl daro 
nusikalt imus. Vis dažniau 
pasireiškia agresyvumo prieš 
religiją, moralę. Mokyklose 
reikalinga policija, nekalbant 
apie mokslo lygį. Palankumas 
komunizmui didėja: laisva 
komunistinė propaganda šio 
krašto televizijoje ir spaudoje, 
pasikeitimai studentais didėja, 
miestų seserystės, kultūriniai 
pasikeitimai liūliuoja žmones. 
Žiūrėkite, kaip ten gražu, 
komunizmas nėra toks baisus, 
kaip žmonės šneka. Amerikos 
kapitalas plaukia į Rusiją, kad 
a t s ta ty tų pašlijusi ūkį ir 
sustiprintų militarizmą. At
virumas ir persitvarkymai tik 
vidaus stiprėjimui. Nė vienas 

žemės pėdos neapleido, tik 
Sovietija vykdydama revoliuci
jas ir remdama ekstremistus 
stengiasi naujose žemėse įsi
tvirtinti, net ir prie Amerikos 
krantų. Sutarčių laikosi, kurios 
jai naudingos. 

PLB IR AKCIJA 
IGNALINOS REIKALU 
Šiuo metu didelį rūpestį kelia 

Ignalinos jėgainės reikalas Lie
tuvoje. Reaguodamas kuo grei
čiausiai į iš Lietuvos telefonu 
atėjusį Terlecko prašymą 
pagalbos, Vytautas Bieliauskas 
PLB paruošė tris laiškus šio 
mėnesio pradžioje: Jungtinių 
Tautų generaliniam sekretoriui 
Javiere de Cuellar, JAV vals
tybės sekretoriui George Shultz 
ir JAV Energijos sekretoriui 
John Harrington. 

Savo laiškuose PLB pirminin
kas painformuoja apie degimus 
antrame reaktoriuje Ignalinoje. 
Jis primena, kad Ignalinos 
jėgainėje yra tokio pat tipo 
reaktorius kaip Černobyly, 
kuris 1986 m. pasauliui sudarė 
pavojų. Jis pabrėžia, kad Lie
tuva yra Sovietų Sąjungos oku
puotas kraštas ir kad okupantas 
nutarė jėgainę ten statyti, nors 
pačiai Lietuvai tokio pajėgumo 
jėgainė nėra reikalinga. Savo 
laiške JAV energijos sekretoriui 
Bieliauskas pageidauja, kad bū
tų informuota JAV delegacija į 
International Atomic Energy and 
the General Conference of the 
IAA apie Ignalinos padėtį, apie 
Lietuvoje ir užsienyje gyvenan
čių lietuvių protestą šiuo 
reikalu ir siūlo prijungti prie de
legacijos PLB paskirtą narį, 
kuris pilnai būtų informuotas 
Ignalinos reikalu. 

Laiške Jungtinių Tautų gene
raliniam sekretoriui PLB pir
mininkas pageidauja, kad 
Jungtinės tautos sukurtų tarp
tautinę komisiją, susidedančią 
iš žinovų, kurie ištirtų Ignalinos 
situaciją ir reikalautų, kad, kol 
situacija bus pilnai ištirta, Ig
nalinos reaktoriai būtų 
uždaryti. 

Laiške JAV valstybės 
sekretoriui George Shultz 
pageidauja, kad JAV įtaigotų 

Štai šitokioje atmosferoje 
renkame Amerikos valdžią. Kur 
naujoji valdžia nuves kraštą, 
priklausys nuo Amerikos žmo
nių susipratimo ir orientacijos. 
Ar klausys gražbylystės ir at
bukusios sąžinės ar patriotinio 
nusiteikimo. Po rinkimų pasi
baigs vaikų ant rankų nešioji
mai, rankų paspaudimai ir link
čiojimai. Pasibaigs šypsenos ir 
viliojimai. Rinkėjai pamatys 
išrinktųjų tikruosius veidus ir 
t ikslus. Gal geriau dabar 
stengtis pažinti tikrovę, kol dar 
nėra vėlu. Kiekvienas patriotas 
turi pasidaryti politiniu misio
nierium. ¥ D 

O.r. 

Jungtines Tautas ir Jungtinių 
Tautų Saugumo tarybą ištirti 
Ignalinos reikalą. 

Tuo pačiu Ignalinos reikalu 
Lietuvos Laisvės lygos atstovai 
užsienyje dr. A. Statkevičius ir 
dr. K. Ėringis (Skuodis tuo metu 
buvo Australijoje) raštu kreipėsi 
į Lietuvos Diplomatinės tar
nybos atstovą Washingtone 
Stasį Lozoraitį, prašant, kad 
„tarptautinės teisės ir okupaci
jos nepripažinimo politikos 
ribose energingai veiktų Ameri
kos politiniuose sluoksniuose. 
Tikslinga būtų Ignalinos jėgai
nės problemų sprendimą pakelti 
į tarptautinį lygį". Esamų 
galimybių ribose per Skandina
vijos ir Vakarų Europos šalių 
amabasadas prašo įtakoti tų 
valstybių vyriausybes, kad būtų 
imamasi mums rūpimų ir jiems 
nemažiau svarbių veiksmų. 

Gauti a tsakymai iš JAV 
Energijos depar tamento ir 
Jungtinių Tautų. Energijos 
departamentas užtikrina, kad 
JAV delegacija aktyviai ir 
agresyviai kels visų tautų 
atsakomybę dėl pasaulio ap
saugos ir r e i k a l a u s visas 
valstybes, kuriose yra bran
duolinės jėgainės, užtikrinti 
pasaulio saugumą nuo jų. 

Jungtinių Tautų atsakyme 
pasakoma, kad jėgainių saugu
mo klausimais atsakomybė 
tenka kraštui, kuriame yra 
jėgainė. Jungtinių Tautų In
ternational Atomic Energy 
Agency darbas yra nustatyti 
standartus, suteikti kraštams 
progą pasikeisti technine ir 
kitokia informacija apie 
jėgaines ir siųsti į jėgaines 
saugumo t ik r in imo grupes 
(operational safety review 
teams) tam kraštui, kuriame 
yra jėgainė, to paprašius. 

Aivaro de Soto, generalinio 
sekretoriaus asistentas, savo 
laiške Bieliauskui praneša, kad 
IAEA direktorius Hans Blix 
buvo neseniai painformuotas, 
jog Sovietų Sąjunga neseniai 
suspendavo trečiojo reaktoriaus 
statybą Ignalinoje ir laukia, ko1 

visi r e ak to r i aus saugumo 
klausimai bus pilnai išaiškinti. 
Kviečia toliau teirautis PHx, In
ternational Atomic Energy 
Agency. Vienna International 
Centre, P.O Box 100, A-1400 
Vienna, Austria. 

PLB valdyba Ignalinos rei
kalu i š s iun tė k r a š t ams 
bendralaiškį juos informuo
dama ir kviesdama imtis greitos 
akcijos šiuo reikalu. 

Gabija 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučvs 
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Likusiu „Peqųodo" įgulos narių, reikia pažymėti, 

kad dabartiniu metu nė pusės ant Šiaurė? Amerikos 
banginininkų laivų nesudarė jankiai, nors beveik visi 
karininkai buvo amerikiečiai. Panašiai yra ir su karo 
bei prekybos laivynu ir su inžinieriais, betiesiančiais 
Amerikos geležinkelius ir kanalus. Čiabuvis amerikie
tis gausiai teikia smegenis, likusioji pasaulio dalis 
nemažiau gausiai teikia savo raumenis. Daugelis tų 
bangininkų yra kilę iš Azorų, kur dažnai apsistoja Nan-
tucketo laivai norėdami papildyti įgulas narsiais tų 
laukinių krantų gyventojais. 

XXVII. Ahabas 

Keletą dienų po išplaukimo iš Nantucketo kapi
tonas Ahabas niekur nebuvo matomas. Karininkai 
keitėsi sargybose ir. kaip atrodė; tebuvo vieninteliai 
laivo viršininkai. Tačiau kartas nuo karto pasirodydavo 
iš kajutės su tokiais staigiais ir griežtais įsakymais, 
kad po viso to buvo aišku, jog jie tevaldė tik kaip 
pavaduotojai. Jų vyriausias valdovas buvo ten, nors ir 
nematomas tiems, kurie neturėjo leidimo įeiti į jo, 
dabar švento poilsio, kajutę. 

Kiekvieną kartą, kai aš atlikęs sargybą apačioje, 
užlipdavau ant denio, tuojau žvilgterėdavau į laivo 
užpakalį, tikėdamasis pamatyti naują veidą, nes pir
mas ir neaiškus nerimas dėl nežinomo kapitono pavir

to beveik į kančią nuo to laiko, kai atsidūrėme aukštoje 
jūroje. Ta kančia kartais paaštrėdavo man prisiminus 
velniškas nesąmones apdriskėlio Elijo, kurios mane 
staiga užklupdavo. Nesugebėdavau apsiginti nuo jų, 
nors kartais pakitus nutaikai, juokdavaus iš keistų ir 
iškilmingų to krantinių pranašo svaičiojimų. Bet la
biau už viską trijų karininkų išvaizda man įteigdavo 
pasitikėjimą ir optimizmą. Būtų buvę sunku rasti 
geresnius asmenis, kaip karininkus ir kaip žmones, 
kiekvienas saviškai ir visi trys buvo amerikiečiai: 
vienas nantuckietis, kitas vinyardietis, o trečias iš Codo 
iškyšulio. 

Išplaukimo metu esant Kalėdų dienai, turėjome 
pakęsti poliarinį šaltį, nepaisant, kad stūmėmės pietų 
link. Bet su kiekvienu praplauktu platumos laipsniu 
palikdavome už savęs negailestingą žiemą ir visą jos 
nepakenčiamą blogą orą. 

Vieną mažiau grasinanti, bet vis dar pilką ir tamsų 
pereinamąjį rytą, kai, palankaus vėjo stumiamas, 
laivas nešėsi su savotišku liūdnu greičiu, kopdamas 
i denį rytmetinei sargybai, vos žvilgteėjęs į laivo 
užpakalį, visas suvirpėjau. Kapitonas Ahabas stovėjo 
ant dengto denio. 

Jame nebuvo galima pastebėti jokios fizinės ligos 
ženklo, nė kad jis būtų sveikstantis. Atrodė, esąs 
žmogus, pasitraukęs nuo laužo tuo metu, kai liepsnos 
pradėjo deginti jo sąnarius, bet nesunaikindamosjų ir 
neatimdamos nieko iš jo kresno, seniško stiprumo. 
Visas jo aukštas ir platus kūnas atrodė esąs iš patvarios 
bronzos ir išlietas tobula forma. Per jo žilus plaukus 
tiesėsi lavoniškai baltas takelis, tiesia linija kirto vieną 
veido pusę ir, nusileidęs kaklu, slėpėsi po drabužiais. 

Ar šis ženkals buvo prigimtas, ar tai buvo kurios 
baisios žaizdos randas? Niekas tikrai nežinojo. Tarsi 
tvliu susitarimu niekad kelionės metu nebuvo užsi

minta apie tai. Tačiau viena kartą vienas indėnas prie
taringai tvirtino, kad Ahabas prieš keturias dešimtis 
metų neturėjęs šito ženklo ir kad taip buvęs atžymėtas 
ne peštynių su mirtingaisiais pasekmėje, bet kosminės 
kautynės jūroje. Bet vienas numirėliškos išvaizdos 
senis iš Manno salos, apdovanotas antgamtine spėjimo 
dovana, tvirtino, kad tuo atveju, jeigu Ahabas būtų nor
maliai laidojamas (kas vargiai įmanoma, šnabždėjo 
pranašas), tai pavestasis atlikti tą paskutinę paslau
ga rastų tą apgamą nutysusį nuo galvos iki kojų. 

Visa Ahabo išvaizda ir balkšva žymė. besitiesianti 
per veidą, tokį padarė man įspūdi, kad iš pradžių aš 
nelabai įsisąmoninau, jog jo laikysenos išdidus nelanks
tumas ėjo iš keistos baltos kojos, kuria rėmėsi. Aš jau 
žinojau, kad ši koja buvo padaryta jūroje iš banginio 
nutviskinto žiaunos kaulo. ..Taip, — kartą tarė anas 
senis indėnas — netoli Japonijos krantų jam buvo 
išlaužtas stiebas, bet tarsi tai būtų jo laivo stiebas, jis 
įsistatė kitą, nesivargindamas grįžti namo jo paieško
ti, jis turi dar keletą pakaitalų". 

Mano dėmesį patraukė jo ypatinga laikysena. 
Kiekvienoje „Peąuodo" dengto denio pusėje, netoli 
užpakalinio stiebo virvių, grindyse buvo iškaltų keletas 
pusės colio gilumo skylių. Jo dirbtinė koja buvo įkišta 
į vieną tokių skylių, kapitonas Ahabas stovėjo tiesus, 
iškėlęs dešinę ranką ir, besilaikydamas virvės, laikė 
akis įsmeigęs į tolį, už laivo nosgalio, kuris tolydžio 
kilnojosi. Tame drąsiame ir atidžiame žvilgsnyje atsi
spindėjo begalinis stiprumas ir nepalaužiamas pasi
ryžimas. Jis neištarė ne žodžio, karininkai irgi nieko 
jam nesakė, tačiau jų mažiausi mostai ir išraiškos rodė, 
kad juos kankino, jei neslegianti, tai nesmagi nuotaika 
atsidūrus po neramaus pono žvilgsniu. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ FONDO VAJUS 
ANTANAS JUODVALKIS 

Lietuvių Fondo vadovybė, 
vykdydama suvažiavimų nu
tarimus ir pageidavimus, kiek-
vieneriais metais atlieka naujų 
narių verbavimą ir pagrindinio 
kapitalo telkimą. Lietuvių Fon
do kapitalo duodamos pajamos, 
vis dar nepajėgia patenkinti 
kasdieninių paramos reikala
vimų ir ilgalaikių projektų. 
Pelno skirstymo komisija kiek-
vieneriais metais gauna du tris 
kartus didesnei sumai prašymų, 
kaip LF taryba leidžia 
paskirstyti. 

Lietuvių Fondo valdyba, norė
dama esamą padėtį pagerinti ir 
pagrindinį kapitalą padidinti, 
kad gautų pajamų užtektų pa
grįstiems ir svarbiems projek
tams patenkinti, vykdo piniginį 
vajų ir kviečia stoti nariais, o 
esamus — didinti turimus 
įnašus. 

Tarybos pirm. Stasys Baras 
visą laiką sielojasi naujų narių 
suradimu ir kapitalo didinimu. 
Jo pastangomis ir valdybos 
talka buvo išsiuntinėti laiškai 
golfininkams ir Prekybos rūmų 
nariams, kurių turtinė padėtis, 
manome, yra stipresnė už 
eilinių pensininkų. Šios 
pastangos nesulaukė reikiamo 
atgarsio ir tik vienas kitas 
jautresnės sąžinės lietuvis atsi
liepė ir įstojo nariu ar papildė 
turimą įnašą. Tenka stebėtis, 
kad žinomi visuomenininkai ir 
kai kurių organizacijų vadovai, 
net paramos prašytojai, nėra 
Lietuvių Fondo nariai, nors ir 
su šimtinės įnašu. Patys dirba 
visuomeninį darbą ir gerai žino 
pinigo svarbą, be kurio neįvyks
ta nė vienas renginys. Tai liečia 
ne vien Lietuvių Fondą, bet ir 
kitas institucijas ar piniginių 
vajų komitetus. Be dosnios 
visuomenės pagalbos negalėtų 
įvykti masiniai renginiai: tau
tinių šokių, dainų ir sporto 
šventės, kultūros ir jaunimo 
kongresai, pasauliniai lietuvių 
seimai, konferencijos, stovyklos, 
suvažiavimai. Viskas pagrįsta 
lietuvių visuomenės dosnia 
parama. Garbė ir padėka vi
siems geraširdžiams tau
tiečiams! 

Lietuvių Fondo valdyba, 
pirmininkaujama energingosios 
visuomenininkės Marijos 
Remienės, paruošė laišką ir su 
informacija, pasiuntė 5000 lie
tuvių ne Lietuvių Fondo narių, 
kviesdama įstoti nariais ir savo 
auka prisidėti prie lietuvybės 
išlaikymo išeivijoje. Čia ypa
tingai daug darbo ir laiko pa
šventė reikalų vedėja Alė Stepo
navičienė su savo šeimos talka. 

Valdybos posėdis įvyko spalio 
4 d. savoje būstinėje, Chicagoje. 
Dalyvavo visi valdybos nariai ir 
tarybos pirmininkas. Pirmi
ninkė M. Remienė pasveikino 
LF valdybos vicepirm. dr. Anta
ną Razmą, išrinktą atsa

kingoms JAV LB krašto 
valdybos pirmininko pareigoms 
ir palinkėjo sėkmingo darbo, 
pažadėdama LF paramą. Lie
tuvių Fondo valdyba rūpinasi 
vajaus pabaigtuvių pokyliu, 
įvykstančiu lapkričio 12 d. 
Martiniąue salėje. M. Remienė 
kvietė visus dėti pastangas, kad 
salė būtų užpildyta ir pokylis 
praeitų paki l ia nuotaika. 
Pokylio programa numatoma 
trumpa: Antras kaimas ir stu
dentams stipendijų įteikimas. 
Šokiams gros Stelmoko orkest
ras. Naujai įstojantieji nariai ar 
esantieji padidinę įnašus už 
kiekvieną paaukotą šimtinę 
gaus vieną bilietą nemokamai. 
Dalyvaukime pokylyje i r 
stokime nariais, nes kiekvienas 
paaukotas doleris lieka 
neliečiamas, o jo pajamos prisi
deda prie Lietuvai laisvės pri
artinimo. 

Lietuvių fondas ypatingą 
dėmesį teikia testamentų su
darymui, kad sunkiai uždirbtas 
kapitalas nenueitų nepagei
daujamiems tikslams. Surašant 
testamentą prašome bent dalį 
turto palikti Lietuvių Fondui, 
kad jo pajamos nuolat daly
vautų lit. švietimo ir kultūros 
palaikyme. 

Adv. A. Ostis painformavo 
apie palikimus. Gražų pavyzdį 
parodė a.a. Bronius Baras savo 
turto dalį užrašęs Lietuvių Fon
dui, net nebūdamas nariu. 
Dažnam įsidėmėtinas pavyzdys. 
A. a. Broniaus Baro palikimo 
skirtoji negalutinė dalis — 
19,832 dol. pasiekė Lietuvių 
Fondo būstinę. Lietuvių Fondo 
vadovybė dėkinga a.a. Br. Barui 
(negiminė, tik bendrapavardis 
su tarybos pirmininku) už L. 
Fondo veiktos įvertinimą ir 
didelę paramą. Taip pat gautas 
2,000 dol. a.a. Akvilijos Malėtie-
nės palikimas, o kiti yra 
procese. 

Studentė Ramoną Stepona
vičiūtė yra valdyboje darbšti ko
respondentė ir rašo lietuvių ir 
anglų kalba į mūsų leidžiamus 
laikraščius: Vytį, Observer, 
Bridges. Pasaulio lietuvį ir kt. 

Pasikeista įspūdžiais iš JAV 
LB tarybos suvažiavimo, ku
riame dalyvavo ir pasveikino 
tarybos pirm. Stasys Baras, o 
pranešimą padarė valdybos 
pirm. Marija Remienė. Po 
pranešimo įvykusiose disku
sijose buvo iškilęs LF įgaliotinių 
darbo ir priklausomybės 
klausimas. 

L. Fondo steigimo metu dau
giau dešimtmečio LB apylinkių 
valdybos turėjo specialius 
narius — įgaliotinius LF kapi
talui telkti ir daug prisidėjo prie 
aukų rinkimo, bet dabar, lie
tuvių gyvenvietėms retėjant ir 
apylinkių veiklai silpnėjant, LB 
apyl. valdybos nebesuranda ir 
neieško įgaliotinių LF talkinti. 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvių Fondo valdyba po 1988 m. spalio 4 d. posėdžio su naujuoju JAV LB krašto valdybos 
pirmininku dr. Antanu Razma. Sėdi iš kairės: O. Baršketytė, M. Remienė (v-bos pirm.), dr. A. 
Razma, A. Steponavičienė ir R. Steponavičiūtė; stovi: A. Juodvalkis, St. Baras (t-bos pirm.), dr. 
A. G. Razma, K. Dočkus. V. Momkus ir adv. A. Ostis. 

Turime gerą pavyzdį iš praėju
sių metų bandymo atgaivinti ry
šius su LB apylinkėmis. L. Fon
das raštu kreipėsi į LB 
apygardų ir apylinkių valdybas 
su krašto valdybos pirmininko 
pritarimu, prašant pravesti apy
linkėse vajus ir paminėti 25-rių 
metu L. Fondo veiklos sukaktį. 
Deja, nė viena apyg. ar apyl. 
valdyba į tą kreipinį neatsiliepė, 
o nori LF pakviestų įgaliotinių 
veiklą kontroliuoti. 

L. Fondo pranešime LB-nės 
kai kuriems veikėjams nepatiko 
pasakymas, kad L. Fondas yra 
savarankiška institucija ir tik 
pelno skirstymas yra lygūs part
neris i su LB krašto valdyba. 
Taip! Lietuvių Fondas yra sava
rankiška institucija ir tik pa
laiko ryšius su LB, nes dau
guma LF tarybos narių yra 
aktyvūs LB-nės veikėjai ir nori 
dirbti kartu, o įstatų 38 par. ap
taria bendradarbiavimo formą. 
Reikalui esant, galima apsieiti 
ir be LB tarybos pritarimo. 
(Pasiskaityti LF įstatų 38 par.). 

Aplamai, JAV LB tarybos 
sesijos darbais ir pranešimais 

MŪSŲ KOLONIJOS 

Racine, WI 
JUBILIEJUS 

Šv. Kazimiero parapija ruošia
si švęsti deimantinį 75 metų ju
biliejų spalio 30 d. Pakviestas ir 
pažadėjo dalyvauti vyskupas 
Paulius Baltakis. 2 vai. po pietų 
bus laikomos jubiliejinės pamal
dos ir vyskupas suteiks Sutvir
tinimo sakramentą. Jubiliejinis 
banketas bus tą pačią dieną 5 
vai. p.p., Roma Lodge patalpose, 
7130 Spring Stret, Racine, WI. 
Bilietus po 10 dol. asmeniui 

galima pasidžiaugti, nes ši insti
tucija atlieka reikalingą ir pla
tų lietuvybės išlaikymo ir Lie
tuvai laisvės atgavimo darbą. 

Po posėdžio visi d yviai pa
bendravo su LF steigėju dr. An
tanu Razma, dabar perimančiu 
kitas atsakingas LB krašto 
valdybos pirmininko pareigas. 

Sėkmės ir ištvermės dr. A. 
Razmai. 

galima įsigyti iš anksto pas Mrs. 
Mary Petersen 2061 Deane 
Blvd., Racine. 

Jubiliejaus proga įtaisyta 
nauja mikrofonų ir garsiakalbių 
sistema bei perdažyta bažnyčia 
iš vidaus. 

Vargonininkas J. Grimskis 
ruošia sustiprintą parapijos 
chorą amerikiečiais talkinin
kais iš kitų parapijų. Tautinių 
šokių grupė „Klumpė " daly
vaus banketo programoje. 

Į parengimo darbus yra 
įskinkę klebonas kun. J. Augū-
nas,MIC, parapijos ir specialus 
jubiliejaus komitetai. 

Visi kviečiami pamaldose ir 
bankete dalyvauti, parapiečiai 
ar svečiai. Būtų malonu matyti 
svečių iš Kenoshos, Milvvaukės 
ar kitų kaimyninių vietovių. 
Ypač būtų malonu matyti tuos, 
kurie buvo Šv. Kazimiero baž
nyčioje pakrikštyti, gavo Su
tvirtinimo sakramentus, buvo 
sutuokti, jų tėvai ar seneliai 
priklausė parapijai ar kitokiais 
atvejais yra turėję reikalų su 
Šv. Kazimiero parapija. 

Jurgis Milas 

Ann Jillian — Jūratė Nausėdaitė su „Draugo" administratorium kun. 
Petru Cibulskiu, kai aplankė „Draugo" administracija ir spaustuve, nuotr. 

Nuotr M. Murcia 

INDĖLIS 

$50,000 

10,000 

5,000 

KURSAS 

8.250% 

7.900% 

7.700% 

METINIS 
PRIEAUGIS 

8.509% 

8.137% 
Į 

7.925% 
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Kursas galioja nuo rugsėjo 22, 1988. tačiau gali būti pa
keistas bet kuriuo metu. Anksčiau certifikatus išėmus— 
atitinkama pabauda. 
Šiek tiek žemesniu kursu certifikatus galima išpirk
ti su $1,000. Paskambinę sužinosite detales. Taip pat 
pas mus gaunama „Postage-paid Save-By-Mail Kit". 

Founded 1924 
%įmerican Security Federal 

Offices: 2700 W. 59th St.. Chicago, IL 60629. Ph. 436-4100 
5400 S Kedzie Ave.. Chicago. IL 60632. Ph 776-4400 
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REAL E S T A T E REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS ! PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6189 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba.norite būti 
Rimo Stankaus khjentais. Nuosa
vybės įkainavimas nsmokamai. 

3 MIS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

FOR R E N T 

Išnuomojamas 5 kamb. šviesus 
butas antrame a. Su šiluma. Mar-
quette Parko apyl. Galima užimti 
nuo spalio 4 d. 

Tel. 4 6 0 - 4 0 5 5 

For rent 3 bdrm home: fui! bsmt., 2 
car garage, fenced yard; $650 per mo. 
+ security. When calling speak 
English. Tel. 284-0320. Nov. 1 
occupancy. 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYB'lŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

SITUATION VVANTED 

Išnuomojamas kambarys 
vienam asmeniui. Su pilnu išlaiky
mu. Geras susisiekimas. Skamb. 
tel. 471-4263. 

Moteris gali prižiūrėyti 
vaikus arba senutę. 

Skambinti 776-1441 

FOR SALE 

M I S C E L L A N E O U S 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel . — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir remontuoju visų rūšių namo 
šildymo įrengimus ir pakeičiu vandens 
šildytuvus. 

ALBIN BANYS 
447-8806 

2 4 " A M B E R NECKLACE HAND-
CRAFTED IN BEADS OF VARIOUS SIZE 
AND SHAPE. VERY DISTINCTIVE AND 
UNIQUE. SAMPLE OR PHOTO AVAIL-
ABLE FOR VIEWING. $125.00. 935-5676. 

Česlovas Grinceviėius 

VIDUDIENIO VARPAI 
Pasakojimai ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

Šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais. 

Išleido LK klubas Chicago, 1985. 
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv. moka $5.32. 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

Kaišiadorių vyskupija 
Šiame paskutiniame tome aprašoma ne 

tik Kaišiadorių vyskupija, bet jame dar 
talpinama visų jau anksčiau išleistų tomų 
bendroji dalis: papildymai, atitaisymai, var
dynai... 

Architektūrinių ypatybių aprašymai yra 
dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

Puošnus, gerai paruoštas leidinys: 608 
psl.. 772 iliustracijos, kietais viršeliais. 

Paruošš spaudai ir išleido Am. Lietuvių 
Bibliotekos Leidykla (Lithuanian Library 
Press). 

Atspausdino Morkūno siųstuve. 
Kaina su persiuntimu $27.00 
Užsakymus siusti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 USA 

VI tomas 

• ROMIUS KVIKIYS 

<!> IIETUVOS 
* F BAŽNYČIOS 

TCHUPCHSS Of LITHUAN:* 

Kaišiadorių vyskupija 

lUtoįli *'<ir pri<.W.i Si S4 valstijos mokesti' 

HELPING YOU GROW. 
• Thm American Way 

ALĖS RŪTOS 
Naujas romanas 

DAIGYNAS 
Liet. Knygos klubo leidinys, ką tik išėjo iš spaudos. 

Plačiai skaitoma autorė svarsto jaunosios lietuviškos 
išeivijos kartos problemas pasaulyje, ryšium su ištikimybe 
lietuviškumui ir realiomis sunkenybėmis. Du knygoms saki
niai abipusiu būdu parodo jaunosios kartos problemas. 

Lietuviškame koncerte „Mano senelis šluostydavusi 
ašaras. Aš tik čiulpdavau saldainį..." 

Bet šioje knygoje yra ir kitas jaunos lietuvės daug 
žadantis pasisakymas:,,/ wonder, dėde, ką manai, jeigu aš 
mamos knygą išleisčiau?" 

Knyga kainuoja su persiuntimu 13.50 dol. Illinois gyven
tojai moka 14.50 dol. Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 
W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Knyga gaunama ir pas 
knygų platintojus. 

. 



Prie garbės stalo kairėje nematyti Šv. Andriejaus parapijos New Britaine klebono kun. J. Rikte-
raičio, toliau kun. A. Gurklis, MIC, Algimantas Dragunevičius, jo motina Anelė Dragunevičienė, 
Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Juozas Matutis ir inž. Jaunutis Nasvytis. Stovi Zita 
Dapkienė, prisegusi Dragunevičienei gėlę. 

PAGARBA HARTFORDO 
„TĖVYNĖS GARSŲ" VEDĖJUI 

ALGIMANTUI DRAGUNEVIČIUI 
Spalio 18 dieną išaušo debe

s u o t a s r y t a s . L i e t u v i a i , 
n e b o d a m i oro p ranešė jų 
lietingos dienos, 9 vai. ryto 
rinkosi į Svč. Trejybės bažnyčią 
išklausyti šv. Mišių, o 2 vai. į 
parapijos salę pagerbti nusipel
niusį visuomenininką, 30 metų 
radijo valandėlės vedėją Algi
mantą Dragunevičių. 

Algimantas Dragunevičius ne 
eilinis Hartforde gyventojas. J is 
paskyrė save lietuviškam visuo
meniniam darbui. J o vardas 
į rašytas LF organizatorių pir
moje š imt inėje . Buvęs LB 
a p y g a r d o s p i r m i n i n k a s i r 
p e n k e r i u s metus Hartfordo 
apylinkės pirmininkas. Yra LF 
įgaliotinis Hartforde. Nuoširdus 
bendruomenės veikėjas. Pri
klauso LKVS Ramovės Hartfor
do skyriui. Muziko Jurgio Pet-
kaičio vadovaujame chore j i s 
buvo vienas iš pirmųjų choristų. 
P radž io je k v a r t e t e , vė l iau 
oktete, kuris išsivystė į vyrų 
chorą ir p;agaliau mišriam 
chore „Aide". Mielai priima 
a u k a s ir j a s p e r s i u n č i a 
p a s k i r č i a i . J a u 30 m e t ų 
lietuviškos radijo valandėlės 
„ T ė v y n ė s G a r s ų " vedėjas. 
Spalio 18 d. jam vadovaujant 
Connecticut lietuviai išklausė 
1633-čią „Tėvynės G a r s ų " 
valandą. 

Bent iš dalies reikia priminti ir 
valandėlės atsiradimo pradžią. 
Trumpą laiką Vladas Plečkaitis 
vadovavo lietuviškai radijo va
landai per WPOP AM. J a m 
išsikėlus gyventi kitur. 1957 m. 
kovo mėn. perėmė muz. Jurgis 
Petkai t is . Kad valandėlė būtų 
įdomesnė, jis kultūriniams rei
ka lams į talką pasikvietė Algi
mantą Dragunevičių. Tuo metu 

S U S I T A R Ė SU MIESTO 
DARBININKAIS 

Chicagos miesto rankų darbo 
tarnautojų, ne raštinių darbi
ninkų, unija sutarė dėl 4 metų 
darbo sutart ies. Pa tv i r t inus 
sutart į , gaus 650 dol. ir dar po 
1% priedų nuo liepos 1 d. 
Paskiau kasmet bus keliamas 
atlyginimas po 2-3%. Dabar jų 
alga metams yra tarp 14,000 ir 
21,000 dol. Tokių darbininkų 
miestas turi apie 5400. 

K O N F I S K A V O MILIJONĄ 
SVARŲ ŽUVŲ 

Ekspertai susekė, kad Impex 
Shr imp and Fish sandėliuose 
Grove Village priemiesty y ra 
apie milijonas svarų sugedusių 
žuvų, vėžių ir kitokio jūrų mais
to. Laboratorijose patvir t inus, 
kad t a s jūros maistas sugedęs, 
j is buvo konfiskuotas. 

A. M A S L A U S K A S 

ir gimė „Tėvynės Garsa i" . Ją 
girdime kiekvieną sekmadienį 
nuo 4:30 iki 5:30 pr WRYN AM. 

Jurgis Pe tka i t i s dėl darbo mo
kykloje (muzikos mokytojas) 
1960 m. „ T ė v y n ė s G a r s ų " 
valandėlę ga lu t ina i perdavė 
v a d o v a u t i A l g i m a n t u i 
D r a g u n e v i č i u i . A l g i m a n t a s 
pasiryžo va landė lę padary t i 
įdomesnę, o k a d ji bū tų įdomi 
klausytojams, pasikvietė į talką 
bendradarbia is Zitą Dapkienę, 
kuri praneš inėja jau 25 metus, 
Alfonsą Dziką 25 m., Lionginą 
Kapecką 22 m . ir vėliausiai 
poetą Leoną Adamkevičių — 
Lėtą ir f inansų tvarkytoją Algį 
Simonaitį . N e i vedėjas, nei 
pranešė ja i j ok io a t lyg in imo 
negauna. La iką ir darbą auko
ja Lietuvai Tėvynei. „Tėvynės 
Garsa i" išs i la iko nuoširdžių 
klausytojų a u k a . 

Oficialią pagerbimo programą 
pravedė Zita Dapkienė. Jau t r iu 
žodžiu p r iminė , kad d a r prieš 
400 metų didis l ietuvis patrio
tas Daukša r a šė , kad n e miestų 
ir pilių d a u g u m u , bet lietuvių 
kalba mes t u r i m e didžiuotis. 
Tad ne vien r a šy ta s žodis, bet ir 
radijo banga t a r t a s žodis keliau
ja per pasaulį . Jo darbuotojas 
sukelia emocijas lietuvių kalbą 
i š l a i k y t i . Rad i jo b a n g o m i s 
pranešėjo i š t a r t a s žodis j au 
tr isdešimt m e t ų lanko mūsų 
namus . Ačiū T a u , Algimantai , 
ir prisegė j a m ir jo motinai 
Anelei Dragunevičienei po gėlę. 
LB H a r t f o r d o a p y l i n k ė s 
pirmininkė Zina Dresliūtė ir 
skyriaus ramovėnų pirmininkas 
L iong inas K a p e c k a s į te ikė 
dailininko Igno pieštą paveiks-

• lą jo 30 metų darbui prisiminti . 
Zitai Dapkiene i pr is tač ius 

prie garbės s ta lo svečius, svei
kino k l e b o n a s kun . Juozas 
Matut is , te isėjas F r a n k Mon-

c h u n ( P r a n a s M o n č i ū n a s ) , 
Waterburio radijo valandėlės ir 
savo šeimos vardu Antanas 
Paliulis, viešnia iš Waterburio 
Danutė Venclauskaitė, RMK 17 
kopos p i r m i n i n k ė H e l e n 
Stumber (Stumbrienė). 

Raštu sveikino Bostono „Lais
vės Varpo" radijo vardu Petras 
V i š č i n i s , LB N e w H a v e n 
apylinkės vardu Jonas Šaulys, 
New Yorko „Laisvės Židinio" 
vardu Romas Kezys, VVorceste-
rio „Aušros" radijo vardu Ed. 
Meilus ir Ar imantas Dragune
vičius iš Lietuvos. Radijo ban
gomis sveikino dr. J . Stukas, iš 
N . J . , P e t r a s P e t r u t i s iš 
Chicagos, Juozas Stempužis iš 
Clevelando ir J o n a s Rimša iš 
Hartfordo. 

Pagrindinį sveikinimo žodį 
ta rė LB apygardos vardu inž 
J a u n u t i s Nasvyt is , išryškin
d a m a s A l g i m a n t o ve ik lą 
l ietuvių organizacijose, ypač 
lietuvių bendruomenėje. Pažy
mėdamas, kad 1963 metais Lie
tuvių Bendruomenė Hartforde 
surinko Lietuvių Fondui 15,000 
dol . A l g i m a n t a s buvo 
pirmaujantis . 

Meninė programa, kruopščiai 
paruošta visų „Tėvynės Garsų'" 
pranešėjų ir Jurg io Petkaičio, 
buvo perduota radijo bangomis 
ir salėje. 

Pabaigoje Algimantas Dragu
nevičius ta rė padėkos žodį iškil
mių rengėjams, sveikinusiems 
ir a ts i lankiusiems svečiams, 
pr imindamas, kad svečių tarpe 
yra iš pirmųjų valandėlės finan
sininkų pradininkų Ona Bra
zauskienė, Juozas Belazaras ir 
Ernie Kroher (ne lietuvis). 

Sveč ia i v a i š i n o s i va i š ių 
š e i m i n i n k o V y t o J e l i n s k o 
paruoštais skaniais užkandžiais 
ir kava. 

„Tėvynės Garsų" klausytojai 
linki Tau, Algimantai , nepa
vargti dar ilgus metus . 

A.tA. 
JOHN BARTKUS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. spalio 15 d., sulaukęs 87 m. amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Adeline Yodikis. 

sūnus John, marti Dorothy. duktė Virginia Fulton, žentas 
Eugene, trys anūkai, vienas proanūkas, sesuo Sophie Baublis. 

Kūnas pašarvotas spalio 18 d., antradieni nuo 2 iki 9 v.v. 
Lack & Sons Hickory Hills koplyčioje, 9236 S. Roberts Rd. 
Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks spalio 19 d., trečiadienį. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus nulydėtas į Tautines lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnus, duktė , sesuo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Lack & Sons. Tel. 430-5700. 

A.tA. 
Eugenija Daniliauskienė 
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. spalio 15 d., 9:18 vai. ryto, sulaukusi 66 m, 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Klaipėdos rajone, Gargždų mieste. Ame

rikoje išgyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozas, sūnūs: Stasys, 

marti Nijolė, Jonas; anūkai: Paulius ir Audra. Svainė Elena 
Dryžienė. Lietuvoje: brolis Stasys Pakamoris su šeima, 
svaines: Genovaitė Stropaitienė, Ona Babilienė, svainis An
tanas Daniliauskas su šeimomis. 

Kūnas pašarvotas spalio 18 d., antradienį, nuo 3 iki 9 v.v. 
Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks spalio 19 d., trečiadienį. Iš koplyčios 9:45 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, sūnūs, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A-tA. 
DANUTĖ MUŠINSKAITĖ 

Sesuo SOFIJA, kazimierietė 

Nuliūdę pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad Viešpats pasišaukė Amžinybėn mūsų brangią sesę 
Danutę, taurią lietuvę, Sibiro tremtinę. 

A.A. Danutė mirė 1988 m. spalio 1 d. Kaune. Palaidota 
Petrašiūnų kapinėse. Buvo gimusi 1917 m. vasario 8 d. 
Padyvičio vienkiemyje, Laukuvos valsčiuje, Tauragės apskri
tyje. 

Septyniolikmetė abiturientė 1934 m. įstojo į vienuolyną 
Pažaislyje ir išbuvo Dievo, Tautos ir žmonių tarnyboje iki 
mirties. 

Mokytojavo Viekšnių, Kupiškio gimnazijose ir kitur, kol 
okupacinė valdžia ją iš mokytojos darbo pašalino. Už religinės 
ir patriotinės literatūros rašymą ir platinimą 1960 m. spalio 
mėn. buvo ištremta į Sibirą keturiems metams. 

Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos š.m. spalio 23 
d. 9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus ir pažįstamus Mišiose dalyvauti ir pasimels
ti už velionės sielą. 

Nuliūdę: sesuo Elena Jokubkienė (Krištolaitienė) su 
šeima, brolis Vytautas Musonis su šeima. 

A.tA. 
STASĖ PETRAUSKIENĖ 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. spalio 16 d., 10 vai. ryto, sulaukusi 53 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Stasys, sūnūs: Alfon

sas, marti Debbie, Rimas, marti Vida: motina Kazė Mockienė, 
seserys: Liucija Kavaliauskienė, Genutė Mulford; brolis 
Vladas Mockus, žmona Pat ir jų šeimos. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, spalio 19 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus-Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 20 d. Iš koplyčios 
11 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta i Šv. Kazimiero lietuviu kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, motina, sūnūs, seserys, brolis ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

1 DRAUGAS, ant radienis , 1988 m. spalio mėn. 18 d. 

G a i l e s t i n g u m a s y r a gra- Filosofija negali pretenduoti į 
i žiausia meilės rūšis . išganymą. 

A. Lamartine K. Jaspers 

A.tA. 
Adv. MATILDA MĖLIENĖ 

Strimaitytė 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. spalio 15 d., 5 vai. p.p., sulaukusi 84 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Suvalkijos Griškabūdžiuose. Amerikoje 

išgyveno 22 m. 
• Pasiliko dideliame nuliūdime brolio duktė Vida 

Gleveckienė su šeima, brolio sūnus Algis Strimaitis su šeima 
ir kiti giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. 

Velionė buvo Sibiro tremtinė ir knygos „Kryželiai arktiko-
je" autorė. 

Kūnas pašarvotas spalio 19 d. trečiadienį nuo 3 iki 9 v.v. 
Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks spalio 20 d., ketvirtadienį. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę brolio duktė, brolio sūnus ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIKMIKSClUOSK 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
T e l e f o n a i — 523-0440 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 Sou th H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 927 -1741-1 
4*348 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St. , ( h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 So . 50 th A v.. C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 Southwest Hwy. — Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

A.tA. 
ALEX R. MILLER 

Gyveno Sun City, Arizona. 
Mirė 2988 m. spalio 14 d. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Helen Adomaitytė, 

sūnus dr Wayne Miller. sesuo Dolores Jacobson su vyru John. 
svainiai Anthony Adomaitis su žmona Rite, Edward Adomai
tis su žmona Margaret ir Raymond Adams su žmona Mary. 

Velionis buvo brolis a.a. William. 
Buvo: member Cardinal Mundelein K of C 4th degree, 

Council #3024; past commander of Wally Burns V.F.W. post 
Homewood, IL. past-president Holy Name Society, St. Joseph 
Church. Homewood, IL. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, spalio 19 d. nuo 3 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 20 d. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnus, sesuo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 

— — . 
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DRAUGAS, antradienis, 1988 m. spalio mėn. 18 d. 

x Margučio koncertas, ku
riame programą atliks smui
kininkė Linda Veleckytė ir 
pianistas dr. Saulius Cibas, ren
giamas lapkričio 20 d. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Bilietų galima 
įsigyti Margučio raštinėje ir 
Vaznelių parduotuvėje. 

x Violeta Karosaitė, užda
riusi savo parduotuvę ,,Lovable 
and Edible Gifts", spalio 10 d. 
atidarė naują ir didesnę parduo
tuvę. V. Karosaitės parduotuvė 
. .Finesse" veikia miesto centre, 
79 East Madison Street, Madi-
son ir Michigan Avenue kam
pas. 

x Juozas Budrys pasaukojo 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrui laikrodį, kurį jis gavo 
kaip dovaną už pistoletų šaudy
mą 1938 m., būdamas leitenan
tu 5-tame pėstininkų pulke. 
Taip pat pridėjo Hanau lietuvių 
stovyklos antspaudą. LTSG 
Jaunimo centre gruodžio mėn. 
atidarys muziejų. 

x Iš operos „Trubadūrai" 
ištrauką atliks Lietuvių operos 
choras jos tradiciniame bankete 
— koncerte, kuris bus lapkričio 
5 d., šeštadienį, Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Stalus ar bilie
tus užsisakyti galima pas Vaclo
vą Monkų. 

x Lenkai savo muziejuje 
(984 N. Milwaukee Ave.) turės 
popiežiaus Jono Pauliaus II pa
rodą, kurioje bus sutelktas vaiz
dais jo visas gyvenimas. I 
parodą kviečia ir lietuvius. Pa
roda tęsis iki lapkričio 24 d. Ro
doma šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 5 vai. p.p. 

x St. Xavier College alum-
nai šeštadienį ir sekmadienį, 
spalio 21-23 dienomis, turės 
savo susiėjimą, įvairią progra
ma ir Octoberfest šv. Mišias, 
užkandžius. Visi a lumnai 
prašomi pirma paskambinti tel. 
779-8661. 

x Leo E. Oksas , Los 
Angeles, Cal.. mūsų rėmėjas, 
garbės prenumeratorius, pra
tęsė prenumeratą su visa 
šimtine, grąžino laimėjimų šak
neles su 15 dol. auka. L. E. 
Oksui už aukas labai dėkojame. 

x Jaronimas Triukas, Wau-
kegan, 111., suprasdamas lie
tuviškos spaudos sunkumus, 
pratęsė prenumeratą su visa 
šimtine. J. Triuką skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Tinkamą naudoti Lietu
voje video ir stereo aparatū
rą siunčiu į kitas valstijas. 
Sudarau iškvietimus ir siunčiu 
kargo. Tel. 312-430-4145. Ge
riausia skambinti rytais. Ra
šykite: Romas Pūkštys, 9040 
S. Roberts Rd., Hickory Hills, 
IL 60457. 

(sk.) 
x Marquette Parko Lietuvių 

namų savininkų organizacijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
spalio 21 d., penktadienį, 6:30 
v.v. Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje. Politikieriai galės 
pareikšti savo nuomones. Visi 
nariai prašomi gausiai dalyvau
ti. Po susirinkimo — kavutė. 

(sk.) 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: po $1,000 Juozas 
Materas, Augustinas ir Marija 
Pranskevičiai, Statys Vitkus, po 
$200 Laima Jurkūnienė, Povi
las ir Ona Norvilai, $150 An
tanas Masionis, po $100 Mari
ja Remienė, Valerijonas Vitkus. 
Prašome aukas siųsti ir lapkr. 
12 d. pokyliui bilietus įsigyti LF 
būstinėje - 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629. 

x Lietuvių fotografų 17-
-sios metinės parodos atida
rymas bus šį penktadienį, 
spalio 21 d. 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje. Atidarymo žodį tars 
Eugenijus Būtėnas. Visuomenė 
kviečiama gausiai atsilankyti. 

(sk.) 

x ALRK Moterų sąjungos 
Chicagos apskrities suvažia
vimas bus ateinantį sekmadie
nį, spalio 23 d., Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
salėie, 6820 So. Washtenaw 
Ave. Marąuette Parke. Prasidės 
bažnyčioje šv. Mišiomis 10:30 
vai. ryto. po to bus pietūs ir 
susirinkimas parapijos salėj. 
Suvažiavimą globoja 3 kuopos 
narės. Viso sąjungietės yra 
kviečiamos dalyvauti. Spalio 
mėnesį mirtis išpiešė iš apskri
ties tvarkdarės Pranutės Iva
nauskienės žentą Alfonsą Alek
ną. 

x Eduardas Pilypaitis, 
kompozitorius, liaudies ansamb
lio kūrėjas ir vadovas, po ilgos 
ir sunkios ligos spalio 11d. Vil
niuje mirė. Nuliūdime liko žmo
na Liucija, duktė ir JAV-bėse 
sesuo universiteto profesorė 
Vlada Sabalienė Rochestery. 

x Australijos dainininkus 
ketvertukas — „Svajonių Ai
dai", pavažinėję po Pietų Ameri
ką ir dalį Šiaurės Amerikos, tu
rės koncertą spalio 23 d., sekma
dienį. 3 vai. p.p. Jaunimo cent
re Chicagoje. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
atletikos direktorė Sue Henry 
praneša, kad tinklinio regioni
nis žaidimas — varžybos bus 
spalio 25 ir 27 dienomis mokyk
los aikštėje. 6700 S. California 
Ave. 

x „Daily Northwestern" 
spalio 10 d. laidoje aprašo, kad 
„taikos grupių" apsikeitime 
tarp JAV ir Sovietų Sąjungos 
dalyvavo Algirdas Gritsius 
(Gricius) ir Snieguolė Zhem-
ghulene (Žemgulienė). Pir
majam pasikalbėjime First 
United Methodist bažnyčioje 
Evanstone Gricius spalio 9 d. 
priminęs, kad jis yra iš 
Lietuvos, o ne iš Rusijos. 
Žemgulienė, neurologe, iš Lietu
vos priminė apie vyrų chirurgų 
šovinizmą ir kad moterys 
Sovietų Sąjungoje negyvena be 
diskriminacijos, kaip sakė Ana-
toly Salkov. 

x Sol. Tadas Rūta, Povilas 
Šimoliūnas, Kostas Juškaitis, 
Chicago, 111., Antanas Gudonis, 
St. Petersburg, Fla.. Jadvyga ir 
Povilas Plikšniai, So. Boston, 
Mass., Mindaugas Putrimas, 
Toronto, Kanada. Vytautas 
Zelenis. Reseda. CaL Jonas 
Adomaitis. Tinley Park, 111.. 
grąžino laimėjimų šakneles su 
12 dol. auka. Labai dėkojame. 

x Parduodami nauji, vyriš
ki, ilgi avies kailio kailiniai. 
Tel. 471-2457. 

(sk.) 
x Išnuomojamas 5 kamb. 

butas, Bridgeport apyl. netoli 
Halsted g-vės. Geras susisieki
mas. Tel. 254-6440. 

x Spalio 23 d. 3 vai. p.p. Liet. 
Taut. namuose rengiamas kny
gos „Lietuviai tautininkai — 
komunistų kankiniai" supažin
dinimas su visuomene. Kalbės 
žurnalo „Naujoji Viltis" redak
torius Vytautas Abraitis. Daly
vaus: Daiva Meilienė — 
deklamacijos. Linda Burbienė — 
dainos. Pabendravimas prie ka
vutės. Čikagos ir apylinkių 
lietuviai maloniai prašomi at
silankyti, įėjimas laisvas. 
Rengia Amerikos Lietuvių 
Tautinės s-gos valdyba. 

(sk) 

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643 Tel. 
238-9787. 

(sk) 

„Drauge" apsilankiusi kino žvaigždė Ann Jillian—Jūratė Nausėdaitė administracijoje duoda au
tografus. Iš kairės: Danutė Stankaitytė, Aldona Sobieskienė, Stasys Džiugas, Ann Jillian—Jūratė 
Nausėdaitė ir Joannne Piežaitė-Mc Glone. Nuotr A Murcia 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Susitikom pasiilgtų ilgai nema
tytų žmonių iš Indianos, Michi-
gano, Wisconsin valstijų. Gana 
daug buvo svečių, atvykusių iš 
Lietuvos. Pasisvečiavę atlaidų 
proga Janinos Žitkuvienės na
muose, prisiminę tėviškių 
bažnyčios tradicijas, išsku
bėjome į Marijos metų 
užbaigimo procesiją ir 
pamaldas. Nors anksti atėjome, 
bet susirinkusių žmonių buvo 
labai daug. Dar vilnijo būrių bū
riai iš visų šalutinių gatvių ir 
gatvelių. Punktualiai numatytu 
laiku po pradinių maldų paju
dėjo maldininkų eisena. Kai 
trompetininkai pagrojo vieną 
punktelį giesmės „Dangaus Ka
ralienė", mes giedodami sveiki
nome Mariją visa širdimi, lyg 
pr iesaikos balsais pasi
sakydami, kad meile liepsnoja 
kiekviena širdis. 

Čiuožė batai gatvės grindiniu, 
slinko tarp pirštų rožinių spin
duliai, bangavo žmonių minia. 
Giedojo Lietuvių Plaza, giedojo 
medžiai ir mūro namai. Lyg 
upės srove plaukė vėliavos, sim
boliai Dievo ir tėvynės meilės. 

ŠILUVOS ATLAIDAI IR 
KRYŽIUS 

Menasi laukų platybėse nusė
tų koplyčių varpų garsai, lydėję 
nuo kūdikystės dienų, mielai iš
tikimi gyvenimo palydovai. Jie 
lyg variu išaugę iš žemės syvų, 
pragysta skirtingai savais gim-

x Arūnas Bruožis ne tik 
dainuoja, bet ir gitara groja. Jis 
su kitais „Svajonių Aidų" na
riais atliks įdomią programą 
spalio 23 d. per jų ruošiamą kon
certą Jaunimo centre. 

x Algis ir Linda Sereikai su 
mažaisiais Petruku ir Andriuku 
atostogauja Chicagoje ir ta pro
ga lankėsi „Drauge" ir įsigijo 
naujausių leidinių. Sereikų šei
ma jau visus metus gyvena 
Seoul mieste Pietų Korėjoje. Al
gis Sereika dirba vienoje ame
rikiečių bendrovėje kaip inži
nierius. 

x „Elta — Pressedienst", in
formacija vokiečių kalba, nr. 4, 
pasiekė Amerikos skaityto
jus. Šiame numeryje rašoma 
apie Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos persitvarkymą, demonstraci
jas ir naujus reikalavimus ko
munistų valdžiai. 

x Stasys ir Liudvika Ky
bartai, Chicago, 111., Stasys ir 
Jonas Bartkai, Detroit, Mich., J. 
Mikalavičius, New Haven, 
Conn., parėmė „Draugą" su 20 
dol. auka, grąžino laimėjimų 
šakneles ir kiekvienas palinkėjo 
sėkmės dirbantiems lietuviš
koje spaudoje. Nuoširdus ačiū. 

x Stasys Mankus, Juozas 
Gasperas, Stasys Predkelis, P. 
Mačiulis, visi iš Chicagos, M. 
Lapienis, Sudbury, Ont., Kana
da, Viktoras Šilėnas, Euclid, 
Ohio, Jonas Vaitkus, Hyatts-
ville, Md., kiekvienas atsiuntė 
po 15 dol. „Draugo" paramai ir 
grąžino laimėjimų šakneles. 
Nuoširdus ačiū. 

x Zenonas Lukauskas, Ke-
nosha, Wisc., Irena Morkūnas, 
Toronto, Kanada, Juozas Nauja
lis, Cicero, 111., B. Neverauskas, 
Sterling Hts., Mich., Albert Ka-
maitis, West Hartford, Conn., 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
kiekvienas paaukojo po 15 dol. 
Labai dėkojame. 

x Dr. A. Janačienė, Yon-
kers, N. Y., Zita ir Vilius Juškai, 
Winter Haven, Fla., N. V. 
Udriai, Birmingham, Mich., 
Teklė Bagušas, So. Boston, 
Mass., grąžindami laimėjimų 
šakneles atsiuntė po 15 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Vincas Urbonas, Chicago, 
111., mūsų bendradarbis, lankė
si „Drauge", pratęsė prenume
ratą, įsigijo įvairių leidinių už 
didesnę kainą ir paaukojo 15 
dol. „Draugo" palaikymui. La
bai dėkojame. 

tinės tonais. Lenkėm galvą 
kryžiuose, koplytstulpiuose 
išaugusiems šventiesiems, 
dėkojome ištikimajam meilės 
Rūpintojėliui, mūsų žemės 
valdovei Marijai. Kiek daug 
mylėta, kentėta, kiek daug sa
vos kūrybos iškilių, poetinių 
maldos žodžių išsakyta. Kve
pėjo žemė ir dangus. Baltais 
ramunių žiedais išburta meilė 
vilnijo laukais, nakties žvaigž
dės liudijo ir glostė derlingus 
javų plotus, naujas sodybas, 
mėnulio šypsena lydėjo naujam, 
ryžtingam gyvenimui prisikėlu
sią Lietuvą. 

Tokių minčių vedamas kelia
vau 60 mylių kelio į Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčios 
Šiluvos atlaidus. Visados jų 
pasiilgstu. Nuo 1958 metų, kai 
pirmą kartą Šiluvos atlaidų 
maldos eiseną suorganizavo 
tada buvęs Lietuvių Katalikų 
federacijos pirmininkas inž. An
tanas Rudis, per 30 metų liko 
gyvi nueitų žingsnių atgarsiai. 
Tada tos dienos maldos nuo
taiką išryškino keletas žmonių, 
kurie po iškilmių Ant. Rudžiui 
pasakė, kad jie 40 ar daugiau 
metų buvo nuožmūs netikintie
ji ir dabar ašarotomis akimis 
prisipažino grįžtą prie Dievo. 
Ypatingai vieno iš jų. Tėvai 
buvo netikintieji, sakė jau
dinančiais žodžiais, toks ir jis 
užaugo. Kokia graži vieša 
išpažintis Tau, Ave Marija, gies
mės žodžiams skambant. Ma
čiau, kai Antanas Rudis apglė
bė juos, kai tiesėsi drebančios 
rankos, spaudė delnus grįžtan
tieji į naują gyvenimą. Man jie 
tada atrodė, kaip tie senovės 
romėnų herojai, grįžtą pergalės 
Via Apia gatve į Romą. Jie da
bar grįžo pergalės gatve į 
Šiluvos atlaidų Bažnyčios bend
ruomenę. Antanas Rudis tada 
pasakė, kad ir dėl vieno 
grįžtančio verta organizuoti šią 
maldos eiseną. Bet dabar jų 
keletas... O kiek daug liko su 

Kryžius prie Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios, padarytas skulptoriaus 
Jurgio Daugvilos. 

Nuotr. Vyt. Kasniūno 

paslėptos išpažinties mintimis... 
Kiek daug (nuo 1958 iki 1988) 

30 metų Šiluvos Marijos atlai
dų kelyje paaukota meilės šir
džių Švč. Mergelei... Kokia 
iškili maldininkų nuotaika 
v i su s lydėjo, koks ty ras 
susikaupimas... Visus jungė vi
diniai išgyvenimai, trykštanti 
artimo meilė, lūpų šypsniuose 
paslėptas jausmingumas, žė
ruojančios akys. 

Tokių keliauninkų, atvykusiu 
į atlaidus, Švč. Mergelės Mari
jos garbei Šiluvos noveną, iš 
tolimesnių vietovių buvo daug. 

Marijos metų užbaigimą 
simboliškai vainikavo pašventi
nimas prie bažnyčios pastatyto 
šalikėlio kryžiaus, dail. Jurgio 
Daugvilos skulptūrinis darbas. 
Vienoje pusėje nukryžiuotas 
Kristus su angelų figūromis, 
kitoje — Šiluvos Marija. Graži 
kryžiaus kompozicija gyvastin
ga išraiška veiduose. Daugvilos 
skulptūros darbuose būdingas 
liaudiškai tautinis pradas, vei
duose išryškintas gimtosios 
žemės poetinis jausmingumas. 
Jo iškaltas medis lyg prakalba. 
Ką poetai žemininkai padarė su 

rašytiniu žodžiu, tą jis su kaltu 
išrašė medyje. Todėl jo padary
tais kryžiais pasipuošė kelios 
bažnyčios (viena amerikiečių), 
daug sodybų kryžiais, koplyt
stulpiais. Jo ir kapinių pa
minklai dvasiškai dalykiški, 
saviškai realūs dviejų pasaulių 
jungtyje. 

Kryžių pašventino buvęs 
ilgametis klebonas kun. An
tanas Zakarauskas, kurio kle
bonavimo metais jis buvo pasta
tytas. Jautriais žodžiais iš
ryškino kryžiaus simbolį, tau
tines tradicijas. Kai Lietuvoje 
kryžiai naikinami, laisvajame 
pasaulyje jie statomi. Dėkojo 
fundatoriui Mickevičiui. 

Gal geriau šiam kryžiui vieta 
tiko bažnyčios dešinėje pusėje, 
toliau nuo kitų pastatų. Dabar 
reikia jį aptverti kryžiaus 
kompozicijai tinkama tvorele, 
aplink apsodinti pušimis bei 
eglėmis, ir taip jis bus atskirtas 
nuo ligoninės automobilių 
kiemo. 

Po visų iškilmių žmonės dar 
ilgai nesiskirstė ir būriais, būre
liais susispietę tarpusavyje 
bičiuliavosi. Sveikinome An
taną Rudį, tų Šiluvos procesijų 
pradininką, dėkojome klebonui 
kun. Jonui Kuzinskui už taip 
gražiai suorganizuotas bei pra
vestas iškilmes. Lietuvių Romos 
Katalikų federacijos Chicagos 
apygardai, procesijos giedojimui 
vadovavusiam muz. Faustui 
Stroliai padėka. At l iktas 
iškilmingai puošnus šventiškas 
darbas. Nuostabius išgyve
nimus parsivežėm į namus. Lie
tuvių Plazoje uždegtas žiburys, 
paskleidęs daugybę žiburėlių, 
lydės mus metų kelyje. Iki kito 
rugsėjo, kitų šiluvinių atlaidų! 

Vytautas Kasniūnas 

NAŠLIŲ KLUBO VEIKLA 
Našlių, našliukių ir pavienų 

klubo narių susirinkimas buvo 
rugsėjo 9 d. Jis buvo gausus, pri
sirinko pilna svetainė. Pirm. 
Bernice Žemgulis atidarė susi
rinkimą, pasveikino po atostogų 
visus susirinkusius ir linksmai 
nusiteikusius. Pranešė, kad yra 
mirę 3 klubo narės — Mary Ne-
berieza mirė birželio 13 d., Mary 
Daunoras mirė liepos 13 d. ir 
Theresa Palonis mirė liepos 23 
d. Visoms buvo pasiųstos gėlės 
iš klubo ir buvo pagerbtos vie
nos minutės tylos atsistojimu. 

Pirmininkė B. Žemgulis per
skaitė protokolą iš pereito susi
rinkimo, kuris buvo priimtas su 
pagyrimu. Buvo pranešta, kad 
serga 2 narės — Anna Jacob, 
Helen Žilinskas. Joms buvo pa
siųstos kortelės su klubo dovana 
ir linkėta greitai pasveikti. 
Prisirašė vienas naujas narys 
Viktoras Utara. Klubas yra 
stiprus. Vieni iškeliauja į 
negrįžtamą vietą, o kiti ateina 
į klubą. Tai per klubo pirminin
kės darbštumą. 

Ji pranešė, kad klubo pikni
kas liepos 17 d. gerai pavyko, 
bet turėjo viena pirm. Bernice 
Žemgulis dirbti ir rūpintis. 
Nebuvo išrinkta komisija tam 
piknikui ir todėl taip atsitiko. 
Buvo pranešta, kad kitas susi
rinkimas bus lapkričio 11 d. 1 
vai. Z. Kojak salėje, 4500 S. 
Talman. Ave. 

Po susirinkimo nariai buvo 
pavaišinti gerais pietumis ir 
labai patenkinti skirstėsi links-
m i Rožė Didžgalvis 

PATAISĖ GREITKELĮ 
Dan Ryan greitkely į pietus 

vedančios linijos pataisytos dvi 
savaites anksčiau numatyto 
laiko ir atidarytos spalio 17 d. 
Kitos linijos, vedančios į šiaurę, 
bus pradėtos taisyti tik kovo 
mėnesį. 

Australijos kvartetas „Svajonių Aidai". Jis dainuos Chicagoje spalio 21 ir 23 dienomis Jaunimo 
centre. Iš kairės: Tomas Zdanius. Zita Prašmutai tė . Virginija Bruožyt* ir Arūnas Bruožis. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 

I 


