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Perskaitęs duok kitam!
(Tęsinys) jei gali, padaugink!

Pareiškimai ir protestai

Komunistai išsigando 
privačios iniciatyvos

įvedė daug suvaržymų
Tarptautinės Helsinkio Fede

racijos delegacijai, TSRS vy
riausybės kvietimu, viešėjusiai 
Maskvoje 1988 m. sausio mėne
sio pabaigoje, Lietuvos katalikai 
įteikė šį dokumentą:

Apie tikinčiųjų padėtį 
Lietuvoje

Tikinčiųjų padėtį TSRS, tuo 
pačiu ir inkorporuotoje į TSRS 
Lietuvoje, nustato TSRS įsta
tymai, kuriuose, nors dažnai ir 
užmaskuotai, sakoma, kad 
TSRS religija turi būti išgyven
dinta. Ir tik todėl, kad įstatymai 
dažnai vykdomi paviršutiniš
kai, tikintiesiems Tarybų Są
jungoje kol kas pasisekė iš 
laikyti kai kurias savo pozicijas.

TSRS Konstitucijos preambu
lėje sakoma: „Aukščiausias 
Tarybų valstybės tikslas — 
sukurti beklasę komunistinę 
visuomenę,.. ugdyti komunisti
nės visuomenės žmogų...” 
39-tame straipsnyje sakoma: 
„Piliečiai, naudodamiesi tei
sėmis ir laisvėmis, neturi kenk
ti visuomenės ir valstybės in
teresams...” Kadangi komunis
tinės visuomenės žmogus — 
išimtinai ateistas, reiškia, bet

Vliko pareiškimas
Pasaulinė Pabaltiečių San

talka ir VLIKAS yra painfor
muoti, kad Europos Parlamen
tui yra siūlomas pono A. Kli- 
maičio projektas okupuotų 
Pabaltijo valstybių — Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos reikalu. Šis 
projektas turėjo būti prista
tytas Parlamento Komisijai 
svarstyti 1988 m. gruodžio 15 d., 
bet dėl įvykių Armėnijoje ati
dėtas sekančiai sesijai. Projekto 
kai kurie punktai, liečiantieji

Įspėjimas KGB
Jerevanas. — Armėnų 

Komunistų partijos laikraštis 
išspausdino anoniminį ultima
tumą KGB vadams, kad bus pa
naudotos Amerikoje gamintos 
Stinger raketos, jei visai ne
seniai suimti armėnų tautinio 
judėjimo vadai nebus paleisti į 
laisvę.

Armėnų disidentai pareiškia, 
kad tai yra aiškus įvykių 
sufabrikavimas, norint 
pakenkti armėnų tautiniam rei
kalui ir sunaikinti armėnų 
tautinius veikėjus, kad 
nebebūtų kam vadovauti armė
nų tautiniam judėjimui. Ta 
žinia buvo atspausdinta 
„Komunisto” dienraštyje šalia 
ilgo straipsnio, kuris kaltina 
nepriklausomą armėnų sąjūdį 
teroristiniais veiksmais. Iš 
Jerevano telefonu pranešta, kad 
tuo parašymu norima diskredi
tuoti Karabacho 11 asmenų ta
rybą, kuri vadovavo streikams 
ir demonstracijoms ir turi 
didelį armėnų pritarimą. So
vietai suėmė daug vadovaujan
čių armėnų, o kiti turėjo pasi
traukti į pogrindį. Rašytojas Ra- 
fael Popoyan pasakė, jog „visa 
Armėnija žino, kad tai yra gry
nas absurdas ir melas”. Taip 
veikia Gorbačiovo glasnost ir 
perestroikos politika, kas neru- 
siška, tas nepriimtina Kremliui, 
sako rašytojas. Gi Stinger rake
tos yra naudojamos tik Afganis
tano laisvės kovotojų.

kurių teisių ir laisvių panau
dojimas religijos naudai yra 
Konstitucijos pažeidimas.

25 st.: „Tarybų Sąjungoje 
egzistuoja ir tobulinama vie
ninga liaudies švietimo sistema, 
kuri... tarnauja jaunimo komu
nistiniam auklėjimui...” Tikin
tiesiems vietos nėpalikta. Tie 
jauni žmonės, kurie per stebuk
lą nepasiduoda ateistiniam 
(komunistiniam) auklėjimui, ge
riausiu atveju tampa antros 
rūšies piliečiais.

Sąžinės laisvė Konstitucijoje 
(52 str.) suprantama kaip „teisė 
praktikuoti religinius kultus ar
ba vesti ateistinę propagandą...” 
Reiškia religiją ir tikinčiuosius 
galima pulti visomis komunika
cijos priemonėmis, o tikintieji 
gintis, vesti kontrapropagandą 
ar tuo labiau religijos propa
gandą negali. Remdamiesi šiais 
ir panašiais konstituciniais pa
grindais, aukštieji ir vietiniai 
valdžios organai leidžia tikin
čiuosius diskriminuojančius 
įstatymus, įsakus, nuostatus, o 
valdininkai žino, kad kovoje su 
religija lazdą perlenkti galima, 
o neperlenkti rizikinga, nes 
galima netekti posto.

(Bus daugiau)

Pabaltijo valstybių suvereniteto 
klausimą Sovietų respublikų 
tarpe, yra pristatyti formoje, 
kuri nėra priimtina nei VLIKUI 
nei.Pasaulinei Pabaltiečių San
talkai.

Pakartotinai pranešame, kad 
A. Klimaitis pasitraukė 
iš bendradarbiavimo su 
Vliku 1988 m. rugsėjo 
15 d., o taip pat jo darbas Pa
saulinėje Pabaltiečių Santalkoje 
buvo baigtas 1989 m. sausio 1 
d. Jis neturi jokių įgaliojimų 
kalbėti šių institucijų vardu ar 
jas atstovauti. Pasaulinei Pabal
tiečių Santalkai prie Europos 
Parlamento šiuo metu atstovau
ja G. Meierovics (latvis), V. 
Lepiks (estas), ir A. Dikšaitis 
(lietuvis). VLIKO atstovas kaip 
ir praeityje yra A. Venskus.

Pasaulinės Pabaltiečių San
talkos atstovai šiomis dienomis 
pasimatys su dr. J. Seeler ir 
kitais Europos Parlamento na
riais išsiaiškinti tolimesnę veik
lą liečiančią Pabaltijo vasltybių 
laisvės atstatymo akciją.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

Lietuvoje enciklopedijos re
dakcija išleido 1930 m. atspaus
dintą monografiją „Vytautas 
Didysis”, kuri tada buvo išleista 
minint Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio 500 mirties metines. 
Šio veikalo autoriai — A. Šapo
ka, Z. Ivinskis, V. Dėdinas. 
Redagavo P. Šležas,

— Vilniuje partijos ir 
komunistų vyriausybės leidžia
moje „Tiesoje” pradėta spaus
dinti skaitytojų laiškai ir 
straipsniai, kuriose pasisako
ma prieš Persitvarkymo sąjū
džio kai kurių narių veiklą po 
įvykusių Aukščiausiosios 
tarybos nutarimų, kai buvo 
nutarta nesipriešinti prieš 
Gorbačiovo siūlomus konstituci
nius pakeitimus. Tie, kurie 
buvo už Lietuvos suverenitetą, 
smerkiami, nežiūrint, kad 1.8 
mil. gyventojų savo parašais 
pasisakė už suverenumą.

Japonijos imperatoriaus rūmuose po 3.5 valandos, kai mirė imperatorius Hirohito, jo sūnus Akihito 
priima imperatoriškus simbolius keturių minučių iškilmingame įteikime. Naujasis imperatorius 
Akihito tęs 2,600 metų senumo imperatoriškąją japonų sistemą. Imperatorius Hirohito valdė 
Japoniją 62 metus. Imperatorius Akihito stovi dešinėje, o šalia jo sūnus princas Aya, už jo mirusio 
imperatoriaus brolis princas Makasa ir jo sūnus princas Takamado. Regalijas padėjo ant padėklų 
ministeriai. Akihito yra 125-sis Japonijos imperatorius.

Kandidatuoja
Vilnius, 1989 sausio 5. — LIC 

praneša, kad darbo kolektyvai 
įvairiose Lietuvos rinkiminėse 
apygardose siūlo Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio narius kaip 
kandidatus į specialius LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos rinki
mus sausio mėnesį ir į TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos rinki
mus kovo mėnesį.

Sausio viduryje įvyks 
rinkimai užpildyti kelias LTSR 
AT vakuojančias vietas. Kandi
datuoja Vytautas Landsbergis 
Kazimieras Motieka ir Zigmas 
Vaišvila.

Iki sausio 24 d. kolektyvai 
gali siūlyti kandidatus į dau- 
giakandidatinius TSRS Aukš
čiausios Tarybos rinkimus, 
kurie įvyks kovo 26 d. Pasak 
Sąjūdžio Seimo Tarybos nario 
Mečio Laurinkaus, iki šiol jau 
22 sąjūdiečiai pasiūlyti kan
didatais. Lietuvai naujoj TSRS 
AT skiriama 42 vietos.

Sąjūdžio nariai neturi teisės
Pagal rinkimines taisykles, 

organizacijos, kurios neturi 
visasąjunginio statuso negali 
iškelti kandidatų į TSRS AT. 
Tačiau, kaip pažymėjo Laurin
kus, tai nepakenks sąjūdie
čiams, nes juos siūlo ne Sąjūdis, 
o vietiniai rinkėjų kolektyvai.

Sąjūdžio leidinyje „Atgimi
mas” (1988 gruodžio 16, Nr. 11) 
Sąjūdžio koordinancinės grupės 
rinkimams remti atstovė Ango- 
nita Rupšytė aiškina, jog „pa
grindinis mūsų uždavinys yra 
pasiekti, kad Sąjūdžio žmonės 
dalyvautų visų rinkiminių apy
gardų darbe, ypač paren
giamojoje dalyje, kai susirin
kimų metu bus keliami kan
didatai į deputatus. Stengsimės, 
kad įmonėse, įstaigose ir orga
nizacijose, priklausančiose 
vienai apygardai, būtų balsuoja
ma už tuos pačius žmones”. 
Toliau, Rupšytė sako, kad apy
gardose bus įkurti rinkiminiai 
Sąjūdžio Štabai, kurie „domėsis, į 
kokia tvarka iškeliami kan
didatai į deputatus, kaip veikia 
rinkiminės komisijos ir kt. 
Visos šios priemonės turi padė
ti pravesti rinkimus sąžiningai 
ir demokratiškai, kad būtų 
keliami patikimi žmonės, galin
tys dorai atstovauti Lietuvai , 
aukščiausioje valdžios gran- ' 
dyje”.

Pasak Laurinkaus, šiuo metu i 
sąjūdiečiai važinėja į susiti- ;

Sąjūdžio nariai
kimus su rinkėjais. Kiekvienas 
kandidatas ruošia savo platfor
mą. Taipogi, kandidatuojan
tiems sąjūdiečiams ruošiama 
bendra platforma Sąjūdžio pro
gramos rėmuose.

Kandidatų sąrašas
Į Aukščiausiąją Tarybą kandi

datuoja Antanas Buračas, 
Sigitas Geda, Česlovas Kudaba, 
Julius Juzeliūnas, Romas 
Gudaitis, Vaidotas Antanaitis, 
Kazimieras Uoka, Zita Sličytė, 
Vitas Tomkus, Vytautas Lands
bergis, Zigmas Vaišvila, Marce
lijus Martinaitis, Kazimiera 
Prunskienė, Romualdas Ozolas, 
Mečys Laurinkus, Gunaras 
Kakaras, Algimantas Čekuolis, 
Kazimieras Motieka, Bronius 
Genzelis, Virgilijus Čepaitis, 
Grigorijus Kanovičius, Kazimie
ras Antanavičius.

Daugumas šių kandidatų yra 
Sąjūdžio Seimo Tarybos nariai. 
Visi, išskyrus Kanovičių, pri
klauso bent Sąjūdžio Seimui.

— Lazdijų vidurinės mo
kyklos direktorius Česlovas 
Šerkšnas prieš išvažiuodamas į 
Maskvoje buvusį gruodžio 18 d. 
liaudies švietimo mokytojų 
suvažiavimą, pasakė, kad jį mo
kytojai įgaliavo ginti tautinės 
mokyklos reikalą, nes per 
dešimtmečius tarybinė mokyk
la tapo dehumanizuota ir be 
tvirtų dorovės principų. San
tykis su gimtąja kultūra nebuvo 
sąmoningas. Jaunime nebuvo 
formuojama tautinė sąmonė.

— Lietuvoje pradėjo veikti 
Vydūno draugija, kuri savo sky
rius turi Kaune, Panevėžyje, 
Šilutėje ir Klaipėdoje. Vilhelmo 
Storastos Vydūno draugijos val
dybą sudaro Šarūnas Reikalas 
ir Silvestras Gaižiūnas iš Klai
pėdos, Bonifacas Ruželė iš 
Panevėžio, Kazys Budginas iš 
Šilutės, Jonas Trinkūnas, 
Aldona Vaitiekūnienė, Vacys 
Bagdonavičius, Domas Kaunas 
iš Vilniaus ir Tomas Stanikas iš 
Kauno.

— Komunistų Ministerių 
tarybos pirmininkas V. 
Sakalauskas kalbėjo Vilniaus 
aukštosios partinės mokyklos 
studentams ir dėstytojams, 
paliesdamas sunkius ekonomi- I 
nius klausimus. Būtina didinti 
darbo našumą. Didelė problema 
yra butų trūkumas, nes 140,000 
šeimų neturi butų.

PAVERGTOJE
LIETUVOJE

— Okupuotoje Lietuvoje jau 
sparčiai ruošiamasi deputatų 
rinkimams, kurie įvyks kovo 26 
d. Visur jau atidarytos rinkimų 
būstinės. Pavyzdžiui Klaipėdoje 
apygardos rinkiminėje komisijo
je yra uosto partijos ir visuome
ninių organizacijų atstovai — 
partijos antrasis sekretorius O. 
Nikiforov, miesto ligoninės vy
riausio gydytojo padėjėjas A. 
Mikulskis, celiuliozės kombina
to modeliuotojas V. Bertašius ir 
parko autobusų vairuotojas A. 
Čepulis. Jie ten vadovauja rin
kimams.

— Vilniuje Komunistų Cent
ro sekretorius Algirdas Bra
zauskas gruodžio 26 d. tarėsi su 
Algiu Klimaičiu, atvykusiu iš 
Strasbourgo, kuriame jis buvo 
Pabaltiečių organizacijos 
samdytas tarnautojas iki sausio 
1 dienos prie Europos parlamen
to. Sakoma, kad buvo kalbėta 
Europos parlamento narių 
vizito į Pabaltijį klausimai.

— Persitvarkymo Sąjūdžio 
pinigai, kurie laikomi valstybi
niame banke, „įsakymu iš vir
šaus”, negalima išimti, nes 
Sąjūdis dar neturįs statuto, bet 
pinigus į tą sąskaitą įdėti lei
džiama. Tikroji priežastis esanti 
visai kita: dabar pinigai yra rei
kalingi propagandinei rinkimi
nei medžiagai, nes vyksta 
kandidatų išstatymas į deputa
tus, tad, kad sąjūdžio nariai 
nebūtų viešomis priemonėmis 
pristatomi visuomenei.

— Lietuvos Mokslų Akade
mijos prezidiumas viešai 
spaudoje pareiškė, jog nepri
taria naujajai konstitucijai.

— Komunistų partijos centro 
komitetas yra sudaręs komisiją 
Kristijono Donelaičio 275-jų 
metinių sukakčiai paminėti, ku
riai pirmininkauja centro 
komiteto sekretorius L. Šepetys. 
Jis pranešė, jog šių metų sausio 
18 d. Donelaitis bus pagerbtas 
Maskvoje.

— Vilniuje „Tiesos” kores
pondentui baigiant metus 
duodamas interviu partijos 
vyriausias sekretorius Algirdas 
Brazauskas pažymėjo, jog 
„Dabar mūsų dažnai kartojami 
žodžiai — demokratija, nuomo
nių pliuralizmas — gyvenimo 
praktikoje lyg žirniai atsimuša 
į apsamanojusią biurokratinę 
sieną”.

Maskva. — Sovietų vyriau
sybė išleido naujas taisykles — 
įsakymus, kurie šimtus privačių 
verslininkų išmes iš savo mažų 
įmonių, nors neseniai buvo 
jiems leista savarankiškai tvar
kytis, o tūkstančiams įvairių 
šakų prekiautojų įvedama griež
ta Maskvos centro ministerijų 
kontrolė. Šios aliarmuojančios 
žinios liečia naujus verslinin
kus, medicinos klinikų tarnau
tojus, spaustuves, filmų gamin
tojus, video prekybą, mokyklas, 
koncertų rengėjus ir ypač 
religinių, kiek buvo mažai 
leista, ženklų gamintojus.

Pirmasis suvaržymas
Naujas taisykles Ministerių 

taryba išleido visai tų reikalų 
nediskutavusi visuomenėje, 
kaip paskutiniu metu yra priim
ta, leidžiant pasisakyti spau
doje. Tai pirmas toks įsakymas 
kooperatyvams, kurie buvo leis
ti birželio mėnesį. Ir taip pat pir
mas suvaržymas ekonominio 
lauko laisvei Gorbačiovo val
džioje. Kitas smūgis privačiai 
iniciatyvai yra praneštas sausio 
5 d., kai Politbiuras įsakė suma
žinti kainas tų vadinamųjų 
privačių kooperatyvų prekėms.

„Tasso” agentūros pranešimu, 
vyriausybė pirmiau suteiks 
valstybines paskolas tiems, 
kurie parduos valdžios įsaky
tomis kainomis. Jiems bus 
duodama pirmenybė įsigyti 
reikalingai žaliavai, o privati 
iniciatyva turės laukti, jei liks 
tos medžiagos nuo vyriausybės 
kontroliuojamų įmonių.

Varžtai spaustuvėms
Teisingumo ministerijos atsto

vas Giorgy Golubov spaudos 
konferencijoje pasisakėjog tie 
suvaržymai yra todėl, kad 
norima apsaugoti vartotojus, 
nes vyriausybė gauna tūkstan
čius laiškų su skundais, kad 
privačios iniciatyvos prekės 
esančios blogos kokybės ir per 
brangiai kainuojančios.

Sovietų spaustuvininkų komi
teto pirmininko asistentas Ivan 
Korovkin, paaiškino, jog suvar
žymai spaustuvėms spausdinti 
knygas padaryti todėl, kad būtų 
sumažinti tiražai įr išlaikytas 
estetinis knygų skonis.

Įsakymas dviem
respublikom

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
Komunistų Centro komitetas 
svarstė nusiskundimus, kad iš 
darbo Azerbaidžano ir Armėni
jos respublikose atleidžiami 
žmonės pagal tautiškumą. Sa
koma, kad ir partijos vadai 
nesistengia tų atleidimų sulai
kyti. Kremlius griežtai parei
kalavo užkirsti kelią tiems 
atleidimams, nes tai, sako, yra 
prieš konstituciją. Įsakė imtis 
visų priemonių, kad to daugiau 
ateityje nebūtų. Jei yra at
leidžiami iš darbo pagal tau
tybę, tai tokie jų vadovai turi 
būti patraukti teisman ir net 
pašalinti iš partijos. Tokį 
įsakymą toms respublikoms pa
sirašė M. Gorbačiovas, Centro 
komiteto sekretorius, ir N. Ryž
kovas, Ministerių tarybos pirmi
ninkas.

— Mokslų Akademijos Isto
rijos institutas ieško kapitaliz
mo istorijos dėstytojo.

Tų įmonių vadovai jau pasisa
kė prieš tuos centro valdžios su
varžymus. „Tai didelis smūgis 
daugeliui žmonių, kurie pasi
traukė iš savo darbų ir investa
vo nemažas sumas pinigų priva
čiam verslui, nes naujas 
įstatymas tai leido daryti”, sako 
Vladimiras Jakovlevas, kuris 
savo patarimais padėjo tiems 
žmonėms. Taip pat tai reiškia 
uždarymą privačių medicinos 
klinikų, kurias atsidarė 
daktarai.

Leidžiama, kas reikalinga 
valdžiai

Maskvos kritikai sako, jog 
naujas taisykles išleisti privertė 
senieji biurokratai, kad nebūtų 
kompeticijos Komunistų parti
jai, kuri turi saugoti partijos 
ideologiją kultūrinėse apraiško
se.

Tie įsakymai uždraudžia kai 
kuriuos verslus visiškai, 
įskaitant privačių mokyklų or
ganizavimą, filmų leidimą, 
mokslo, literatūros, istorijos ir 
meno veikalų spausdinimą, 
religinių paveikslų gamybą, 
vyno darymą ir žaislų vietas. 
Kitos privačios įmonės leidžia
mos tik tuo atveju, jei 
kooperatyvai turi kontraktus su 
valstybiniais fabrikais arba su 
oficialiomis organizacijomis.

Cheminių ginklų
uždraudimas

Paryžius. — Sovietų Sąjunga 
pranešė skemadienį, kad ji 
sunaikins savo turimus chemi
nius ginklus, nors sutartis juos 
uždrausti nepasirašyta. Sovietų 
Užsienio reikalų ministeris E. 
Shevardnadze pasakė žurnalis
tams, jog dar šiais metais sovie
tai pradės savo maždaug 
300,000 tonų turimą arsenalą 
naikinti specialioje įrengtoje 
vietoje, kad nebūtų pavojaus 
išorei.

Amerikiečių pareigūnai sako, 
jog neaišku, ar tai padės taikos 
reikalui, nes dauguma tų 
ginklų jau yra pasenę. Sovietai 
nesako, kiek tokių ginklų žada 
sunaikinti. Genevoje 40 
valstybių atstovai jau 17 metų 
tariasi cheminių ginklų 
uždraudimo klausimu, tačiau 
vis nepajėgia susitarti. Pary
žiuje ši konferencija baigiasi šį 
trečiadienį. Amerika turinti 
maždaug 30,000 tonų pavojin
gos cheminės sprogstamosios 
medžiagos. Washingtonas 
nepranešė nieko apie sustabdy
mą šios rūšies ginklų gamybos, 
tačiau pasakė, kad ir be 
pranešimo sunaikina pasenu
sius cheminius ginkus. Pa
ryžiuje Shevardnadze pasakė 
Valstybės sekretoriui Shultzui, 
kad Sovietai ištirs savo keliu, ar 
Libija tikrai stato cheminių 
ginklų fabriką.

KALENDORIUS
Sausio 10 cL: Vilhelmas, Aga- 

tonas, Ginvilas, Ragailė.
Sausio 11 d.: Marcijonas, Pa

lemonas, Teodozijus, Audrius, 
Vilnė, Domicėlė.

ORAS CHICAGOJE

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:38.
Temperatūra dieną 211., nak

tį 10 1.
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KELIAS Į SVEIKATA
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS Į SVEIKATĄ, 6515 So. California Avė., Chicago, IL 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

INFLUENZOS SKIEPAI (2)
Tik kas penktas dabar pasis
kiepija, kuriam reikia skiepy
tis: nė vienas lietuvis neli
kime apsileidėlių eilėse: skie- 
pykimės visi, kuriems būti
nai reikia skiepytis!

Mediciniškas raginimas
Kas yra tas nuo influenzos 

skiepijimas? Skiepai („vaccine”) 
yra medžiaga, kuri sužadina 
kūnų pagaminti antikinius 
(„antibodies”), kurie suteikia 
kūnui atsparumų prieš tų ligų, 
kurios sukėlėjais žmogus buvo 
skiepytas. Tokios medžiagos 
įšvirkštimas į raumenis vadi
nasi skiepijimas („vaccination”). 
Dabar jau yra daug įvairių 
rūšių skiepų (vakcinų — „vac
cine”), vieni jų esti įvairiau 
negu kiti pagaminami.

Influenzos skiepai yra šitaip 
pagaminami. Influenzos virusai 
yra įšvirkščiami į vištos kiau
šinį. Tokie virusai labai greitai 
jame veisiasi. Tada iš tokio 
kiaušinio paimti virusai yra 
chemiškai patvarkomi, kad jie 
daugiau nepajėgia sukelti in
fluenzos ligos, nors jie lieka 
gyvi, tik su prislopintu gy
vastingumu. Tokius virusus 
suleidus žmogui, jie verčia kūnų 
pagaminti atsparumų prieš tų 
influenzą, antikūnių pavidale ir 
ligos nesukelia.

Tokie antikūniai kūne laikosi 
vienerius metus ir per tų laikų 
apsaugo žmogų nuo susirgimo 
influenaza ar kuria kita liga, 
nuo kurios žmogus buvo paskie
pytas. Prieš kitas ligas skiepai 
laikosi įvaikiam laikui, net ir 
per visų amžių, pvz. skiepai nuo 
raupų.

Kokie yra skiepijimosi 
pavojai?

Po influenzos paskiepijimo 
(„flu shot”) dažniausias nege
rumas yra injekcijos vietoje jau
čiamas lengvas skausmas. Kar
tais lengvai sukarščiuojama ar 
imama bendrai kiek sunegaluo
ti kuriam laikui.

Daugelis žmonių gal dar at
simena, kai 22 milijonai čia 
žmonių buvo paskiepyti prieš 
kiaulinę slogų (,,swine flu”). 
Spauda aprašinėjo tris mirties 
atsitikimus, įvykusius parų po 
pasiskiepijimo. Tuo laiku šimtai 
tūkstančių žmonių skiepijosi 
kiekviename didmiestyje. Yra 
normalūs atsitikimai, kad kai

sportuodamas, dviračiu važinėdamas 
ar greitu žingsniu eidamas bei ristele 
bėgdamas iki 10 mylių per savaitę, 
stiprinsi savo atsparumą ne tik in- 
fluencai, bet ir sklerozei, kuri gali ir 
juodų taškų pavidale prieš akis 
rodytis.

kurie žmonės staiga miršta net 
jokių skiepų negavę. Atlikti 
tyrimai su tais mirusiais po 
paskiepijimo nustatė, kad jie 
mirė nuo kitokių ligų.

Iki šiol nė vienas nuo influ
enzos skiepų nemirė, jei jis 
nebuvo alergiškas kiaušiniui 
(kiaušiniui jautrūs žmonės žino 
apie savo tokį jautrumų).

Kitas pavojus yra reta nervų 
liga („Guillain-Barre synd- 
rome”), kuri kartais pasitaiko 
paskiepijus nuo influenzos. Ši 
liga gali būti sunki, kartais 
laikinai gaunamas paralyžius, 
tik retais atsitikimais mirš
tama. Pavojus tokia liga susirg
ti yra vienam iš šimto tūkstan
čių paskiepytųjų. Tik du iš 20 
milijonų paskiepytųjų nuo 
minėtos „swine flu” mirė nuo 
minėtos skiepų sukeltos kompli
kacijos. Tai buvo daug mažiau 
mirčių, negu apskaičiuotos 
15,000 virš 65 metų sulaukusių 
ir širdimis bei plaučiais ser
gančių nesiskiepijusių žmonių 
kasmetinės mirtys, kai jie 
neatlaiko influenzos sukelto 
plaučių uždegimo (,,pneu- 
monia”).

Dabar nuo influenzos skiepai 
yra saugūs žmogui

Nuo „swine flu” skiepijimo 
prasidėjo rimtos pastangos 
išvengimui daugelio mirčių. 
Buvo nustatyta, kad seniau 
nebuvo reikalingi skiepai prieš 
minėtų „kiaulinę influenzų”. Ta 
žinia nebuvo skelbiama.

Dabartiniai influenzos skiepai 
yra išbandyti per daugelį metų. 
Apie jų naudų ir saugumų yra 
pilna pranešimų. Žmonės dabar 
gali skiepytis savo naudai ir 
išvengimui nereikalingos ligos 
visai nė negalvodami apie 
kokius ten įsivaizduotus influ
enzos sukeltus negerumus.

Kodėl aš turiu skiepytis, 
kai tik 20% žmonių 

pasiskiepija?

Niekas netvirtina, kad influ- 
enza žmogų numarina. Bet kai 
pastudijuojame mirčių statis
tikas bet kuriame mieste laike 
influenzos, randame, kad tada 
daugiau žmonių mirė negu kitu 
laiku. Mirštama nuo atsiradu
sio plaučių uždegimo. Tuo rei
kalu statistika nurodo 122 šio 
krašto miestuose, daugiau negu 
paprastai, kasmet nuo influen
zos miršta nuo 1,500 iki 4,000 
žmonių.

Jau Dovydas savo psalmėse 
tvirtino, kad yra nesuskaitoma 
daugybė paikų žmonių. Tokių jų 
netrūksta ir dabar: ne visi skie
pų reikalingi skiepijasi — tik 
kas penktas. Kadangi tik penk
tadalis (20%), skiepytis turin
čiųjų skiepijasi, yra sunku 
žinoti, kiek tokie skiepai su
mažina mirčių nuo influenzos.

Visoje visuomenėje apsauga 
nuo ligos reikalauja pastangų — 
tiek iš šiaip žmonių, tiek ir jų 
sveikata besirūpinančiųjų. De
ja, tokio rūpesčio šiame krašte 
dažnai stokojama. Kai toks dve
jopas rūpestis buvo virtęs faktu, 
buvusi baisi polijo liga buvo iš
naikinta ir raupai liko labai reti 
svečiai. Taip atsitiko skiepų 
pagalba.

Ligos ir peranksty vos mirties 
išvengimui yra du būdai: 
apsišvietimas ir nusiteikimų 
(asmenybės) sužmoginimas. In- 
fluenza yra viena iš tokių ligų, 
kuri gali tapti žmogui nepavo
jinga tada, kai jis apsišviečia ir 
susitvarko nusiteikimais.

Ema Umbrazienė kalėdiniu giesmių 
giedojimui vadovaujama Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje nuo
taikos pakėlimu stiprina visų dalyvių 
sveikatą. Nuotr. M. Nagio

Visuomenėje didieji sveikatos 
pagerinimai nėra dažni. Jie atsi
randa tik dėka sudėtingų pas
tangų. Sakysim, skiepai ir 
žmonių gyvenimo standartas 
yra susieti tampriais ryšiais. In- 
fluenza tol marins žmones, kol 
jie sausakimšai gyvens, kol jie 
bus priversti dirbti sirgdami ir 
kol blogai maitinsis.

Čia ir prieinama, kur yra 
pakastas šuo: iš kur daugelis 
negerovių veržiasi. Ne retai pa
saulyje bloga mityba yra mūsų 
nežmoniškumo ir tamsumo 
išdava. Paiką ir bažnyčioje 
muša — taip teisingai kalba 
žmonės. Duokim, kad ir tokią 
Marųuette Parke, Chicagoje 
nusimaitinusią moteriškę, apie 
kurią žmonės kalba, kad ji savas 
jėgas išsekino prisilaikydama 
Adomavičiaus dietos.

Juokai čia ne vietoje: iš
minties trūkumas, esant maisto 
pertekliui, žmogų badu marina. 
Dar pagyvenkime ir atsiras tvir
tinančių, kad Armėnijoje žemė 
drebėjo dėl minėtos dietos... Kas 
nori ką mušti — pagalį atranda.

Kai čia pieno ežerai, maisto 
kalnai randas, nė vienas ne
turėtų badauti. Milijonus gali
ma išmaitinti, kiek čia supū
doma maisto rudenį soduose, 
daržuose; kiek čia geriausio 
maisto valgyklos, kepyklos kas
dien išmeta. Tik suorganizuoki
me tokio maisto sutvarkymą, ir 
badas pasislėps už Uralo kalnų.

Atgimimo į gėrį — tos kalėdiš
kos dvasios mumyse trūksta: 
mes nė kiek negeresni už pago
nis — nesuorganizuojame alks
tantiems tikros pagalbos nes per 
daug tuščiakalbingumu savo 
„darbą” pradedame ir baigia
me. Mes dažnai tik šūkaujame, 
kai kurie mūsiškiai (prelatas 
Prunskis, advokatas Žumbakis, 
gydytojas Bobelis) tikrai veikia: 
ko niekas taip vykusiai nepa
darė — tie trys vyrai už mus 
visus pasimetusius pasigėrė
tinai mums ir pavergtam 
kraštui atlieka.

Išvada. Nuo tuščių kalbų 
(ypač iš tūlų dvasiškiais pasiva
dinusiųjų bei nežmoniškų poli
tikų) mes visi eikime prie sau, 
artimui ir pavergtam kraštui 
naudingų darbų. Tik pasiekę 
didesnio pilno susveikimo: tik 
kūnu, protu ir nusiteikimais 
daugiau apsitvarkę, mes pajėg
sime būti naudingesniais 
žmonėmis ne tik sau, bet ir 
prispaustai tėvynei.

Tokio savęs pagerinimo, įskai
tant ir nuo influenzos apsi
saugojimą skiepais, tinkamą 
gyvenimą bei maistą kiekvienas 
mūsiškis turi neatidėlioti. 
Esamų švenčių paskatinti, visi 
visomis jėgomis ryžkimės 
atgimti į žmonišką elgesį 
valgant, geriant, tarpusavyje 
santykiaujant ir nuo įvairių 
ligų saugantis. Tai ir bus 
prasmingiausias vienas kitam 
linkėjimas šiose šventėse.
Pasiskaityti. Flu Vaccination. 

Cook County Hospital Infor
mation.
KAI PENSININKO AKYSE 

PRADEDA MUSĖS 
SKRAIDYTI - KAS

DARYTI?
Klausimas. Gerb. dr. Adoma

vičiau, prieš mano akis pradėjo 
skraidyti juodi taškai. Akių 
daktaras pasakė, kad nieko 
negali pagelbėti, tik tiek, kad 
turiu imti vitaminą E 400 mg 
du kartus per dieną.

Turiu aukštą kraujo spaudi
mą. Spaudoj skaičiau, kad kas 
turi aukštą kraujo spaudimą to 
vitamino imti negali. Norėčiau 
žinoti Jūsų nuomonės daktare. 
Iš anksto dėkoju.

Atsakymas. Tamstos akys 
sensta ir visokios ožkos, kad ir 
muselių, taškelių pavidale, ima 
jose skraidyti. Vitaminas E 
pakelia kraujospūdį. Todėl 
patariama pradėti jį naudoti 
mažomis dozėmis, sakysime, 
100 vienetų (ne miligramų, kaip 
rašei Tamsta). Tą dozę galima 
padidinti iki 160 IU (Interna
tional units, tarptautinių vie
netų) vyrams ir iki 400 IU

Prisikėlimo bažnyčia prieš karą.

ATSTATOMA KRISTAUS 
PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA

1934-1940 m. Kaune buvo pa
statyta didinga Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčia. Tačiau 
pokario metais jos pastatą, dar 
visiškai nebaigtą, nusavino 
okupacinė valdžia ir pavertė 
radijo aparatūros fabriku. Jos 
bokšto kryžių pakeitė radijo 
antena ir įrašas „Slava KPSS” 
(Šlovė Sovietų komunistų par
tijai).

„Lietuvos bažnyčių” knygų 
autorius gavo iš Kauno įdomų 
laišką, kurio ištraukas čia 
pateiksime. Jo autorius rašo, 
kad ši bažnyčia jau grąžinama 
tikinčiųjų bendruomenei. „Aš 
skaičiau šios bažnyčios aprašy
mą jūsų knygų III tome. Ten 
suteiktos žinios yra labai nau
dingos atstatant bažnyčią. 
Galiu Jus nudžiuginti, kad įrašo 
ant bokšto, t.y. „Šlovė TSKP” 
jau nebėra. O gal ir labai grei
tai mūsų šventovė sušvytės taip, 
kaip turėjo mums ir Jums 
švytėti visu savo gražumu”.

„Jau sukurtas, t.y. atkurtas 
1926 metų statybos vykdomasis 
komitetas ir Statybos taryba, 
kurios garbės pirmininku yra 
vyskupas J. Preikšas, o pirmi
ninkauja Kauno kurijos kancle
ris mons. A. Bitvinskas. Vyk
domojo komiteto pirmininkas — 
Prisikėlimo bažnyčios vikaras 
kun. G. Kabašinskas. Į tarybą 
įeina daugelis Kauno visuo
menės veikėjų bei atstovų, jų 
skaičiuje kan. N. Čėsna, prof. A. 
Smailys, doc. Ruplys, architek
tai — A. Karalius, V. Juozaitis, 
skulpt. S. Žirgulis, R. Čarna, R. 
Ciplijauskas, advokatai ir kiti 
tikintieji. Žodžiu, visi žmonės,

moterims. Tamsta — moteris. 
Gerai, kad tareisi su savo gydy
toju. Pildyk jo nurodymus. Imk 
to vitamino tiek, kiek jis nurodė 
ir į visas šalis nesidairyk. Tas 
vitaminas akims padarys 
daugiau naudos, negu kraujo
spūdžiui žalos. Kraujospūdį 
tvarkyk darbu, mankšta, svorio 
sumažinimu, nepersivalgymu ir 
nenaudok druskos. Taip pat 
nesinervink dėl menkniekių ir 
naudok gydytojo patartus 
vaistus. Prisimink šitą romėnų 
tvirtinimą: kai gydytojai tave 
apvilia, kreipkis į šiuos tris gy
dytojus: nepersivalgymą, gaivi
nantį poilsį ir linksmumą („Dr. 
Diet, Dr. Quiet, Dr. Merry- 
man”). Aišku, kad turi kovoti su 
senatvės apraiška — skleroze, 
prisilaikymas visų nurodymų 
ALVUDO dietoje, įskaitant 
naudojimą cinko (zinc), aspirino 
ir niacino.

pasišventę darbui ir pasiruošę 
atstatyti tautos šventovę”. 
Visiems techniškiems darbams 
vadovauja jaunas architektas 
Henrikas Žukauskas. Jis ruošia 
atstatymo planą, pagal ankstes
nį arch. K. Reisono projektą 
visose detalėse. Archyve suras
tas senasis projektas, dokumen
tacija, aktai, susirašinėjimo me
džiaga. Visur labai aktyviai pa
deda visuomenė, spauda ir 
žmonės šventai tiki, kad Kris
taus Prisikėlimo bažnyčia bus 
tikrai atstatyta. Būsią atsta
toma ne tiktai tie dalykai, ku
rie buvo okupantų sunaikinti, 
bet ir įvesti kai kurie naudingi 
pagerinimai. Atstatymo darbai 
būsią pradėti 1989 m. vasarą. 
Vidaus demontažas ir interjero 
įrengimas būsiąs pradėtas kiek 
vėliau. Lenkų firma „Budimex” 
sutiko atstatyti ir nutinkuoti 
fasadą”.

Laiško autorius dar pažymi, 
kad būsią tam tikrų sunkumų 
iškeldinti iš bažnyčios pastato 
radijo fabriką bei jo įrengimus 
ir surasti jam kitą atitinkamą 
vietą. Lietuviškoji išeivija bei- 
jos organizacijos yra kviečiamos 
paremti atstatymo darbus. Laiš
kas baigiamas žodžiais: „Atsta
tysime tautos šventovę ir su
tvarkysime jos aplinką. Išnie
kinti šventovių pastatai turi 
grįžti tiems, kurie juos pastatė 
— tikintiesiems”.

Džentelmeną būtų galima 
apibūdinti: tai žmogus, kuris 
niekada neįskaudina.

J. VV. Newman
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1989 metais

MINĖTINOS
SUKAKTYS

LIUDO SAGIO 
SUKAKTUVINĖ ŠVENTĖ

Viena lietuvių tautinių šokių grupės istorijos iškarpa
Sukaktis, bent jau reikšmin

gesnes, minėti reikia, nes tarp 
praeities ir dabarties nėra griež
tos ribos. Dabartinė karta 
neturėtų nutraukti ryšių su 
ankstesnėmis kartomis, nes 
mes naudojamės jų sukurta 
kultūra, civilizacija, patyrimu. 
Pagaliau turime ir labai svarbų 
iš senovės laikų palikimą — 
kalbą, žemę, tėvynę ir tėviškę, 
praeities įvykius.

Viena reikšmingiausių 1989 
m. sukakčių yra „Varpo” šimt
metis ir su juo neatskiriamai 
surišto dr. Vinco Kudirkos 
(1899.XI.16) 90 metų sukaktis. 
Kas buvo „Varpas”, visi gerai 
žinome. Jau ruošiami jo minė
jimai okup. Lietuvoje ir išei
vijoje. PLB valdyba 1989 metus 
paskelbė Kudirkos metais. 
Rašyt. A. Kairys parašė puikų 
istorinį romaną iš V. Kudirkos 
gyvenimo bei darbų — „Nema
rioji giesmė”, kurį pr. metų gale 
išleido Lietuvių istorijos drau
gija Chicagoje 240 psl. Ta pati 
draugija ruošiasi perspausdinti 
5 dideliais tomais 1889-1905 m. 
„Varpą”.

Septynių dešimtmečių laiko
tarpis mus skiria nuo labai svar
bių valstybinių įvykių. Juk 
1919 metai — nepriklausomos 
Lietuvos kūrimosi ir laisvės ko
vų metai. 1919.II.8 kovoje su 
bolševikais žuvo Povilas Lukšys 
— pirmasis karys, žuvęs dėl Lie
tuvos laisvės. 1919.VI.27 įkur
ta Lietuvos šaulių sąjunga. 1919 
m. rudenį Lietuvos kariuomenė 
išvijo bolševikus iš Lietuvos, o 
1919.XII.15 išstūmė bermonti
ninkus. 1939.X.28 Lietuvos ka
riuomenė įžygiavo į savo senąją 
sostinę Vilnių („Vilnius mūsų, 
o jnes rusų”). Bet čia pat slypi 
kiek ankstesnė Lietuvai labai 
nelaiminga sutartis — 
1939.VIII.23, taigi prieš 50 me
tų, buvo pasirašytas Ribbentro- 
po-Molotovo (Hitlerio-Stalino 
paktas), netrukus palaidojęs 
Lietuvos nepriklausomybę. O 
dar kiek anksčiau (1939.III.23) 
iš Lietuvos atplėštas Klaipėdos 
uostas bei kraštas.

Ir Amerikos lietuviai turi eilę 
reikšmingų sukakčių. 1889 m., 
taigi prieš šimtą metų, į šią šalį 
atvyko kun. Aleksandras Bur
ba, didelis lietuvybės apaštalas, 
lietuviškų parapijų kūrėjas. 
Mirė 1898 m. 1909.VII.12, tai
gi prieš 80 metų, pradėtas leis
ti „Draugo” savaitraštis, 1916 
m. virtęs dienraščiu, tebe
leidžiamas ir šiuo metu. 
1919.1.29 jo leidimą perėmė ma
rijonai. Ši spaudos sukaktis — 
gera proga daugiau susidomėti 
mūsų spaudos rūpesčiais ją rem
ti. 1889 m. Baltimorėje dr. J. 
Šliupo iniciatyva įkurta Lietu
vių mokslo draugystė lietuviš
kom knygom leisti. Tai lyg 
mūsų išeivijos knygų leidyklų 
pradininkė.

*

Prisimintini ir mūsų žymieji 
žmonės — rašytojai, kultūri
ninkai, valstybininkai, dvasi
ninkai ir kitų profesijų 
asmenys, gyvi ir mirusieji 
sukaktuvininkai. Iš jų pirmiau
sia išskirtina Kristijono Done
laičio (1714.1.1 -1780.11.18) 275 
metų gimimo sukaktis. Šis rašy
tojas pirmasis padėjo pagrindus 
lietuvių grožinei literatūrai. 
Savo „Metų” poema plačiai įėjo 
ne' tik į lietuvių, bet ir į 
pasaulinę literatūrą. Prieš 200 
metų (1789.VII.11) gimė ver
tėjas Juozas Rupeika (mirė 
1854), 1789.VII.il gimė poetas 
Silvestras Valiūnas (mirė 1831 
m.).

Minėtini keli šimtamečiai. 
1889.IV.2 gimė rašyt. Ignas Šei
nius (mirė 1959), 1889.V.2 — 
rašytojas pedagogas Antanas 
Busilas (mirė 1951), 1889.X.3

gimė kraštotyrininkas Matas
Untulis (užmuštas 1952),
1889.X.3 — rašytojas pedagogas
Matas Grigonis (mirė 1971). 

Prieš 90 metų gimė: poetas
Vytautas Karosas (1899.11.25 -
1967), prozininkas Juozas
Paukštelis (1899.III.2 - 1981), 
rašytojas kun. Nikodemas 
Švogžlys-Milžinas (1899.IV. 10 - 
1985), poetas Juozas Žlabys — 
Žengė (1899.V.2), rašytoja 
Danutė Mickutė-Mitkienė 
(1899.IX.19), kalbininkas, ver
tėjas Viktoras Kamantauskas 
(1899.X.28 - 1951), žurnalistas 
Vincas Kemežys (1899.XI.7), 
prozininkas Augustinas Gri- 
cius-Pivoša (1899.XII.24 -1972).

85 metų amžiaus sukaktuvi
ninkai: feljetonistas Henrikas 
Blazas (1903.1.11 -1965), rašyt. 
Valerija Čepulytė (1904.III.8), 
Vladas Suchockis-Audronaša 
(1904.VI.28 - 1971), poetas 
Jonas Kossu-Aleksandravičius
- Aistis (1904.VII.7 -1973), Mo
nika Krasnickaitė-Liulevičienė 
(1904.VII.26), bibliografas Izido
rius Kisinas (1904.VII.30 - 
1958), poetas Leonas Skabeika 
(1904.VIII.20 - 1936), teatralas 
Juozas Kanopka (1904.X.7), Sa
lomėja Nėris (1904.XI.17 - 
1945), istorikas Jonas Damaus
kas (1904.1.21).

Astuonių dešimtmečių gimi
mo sukaktys: rašyt. Stasys Ta- 
mulaitis (1909.1.23 -1982), lite
ratė Vanda Tamašauskai- 
tė-Frankienė-Vaitkevičienė 
(1909.II.2), istorikas Juozas Jur
ginis (1909.II.5), rašyt, publicis
tas Bronys Raila (1909.III.23), 
rašyt. Petras Cvirka (1909.III.25
- 1947), poetas Klemensas Dul
kė (1909.IV. 1 -1944), rašyt. Juo
zas Baltušis (1909.IV.27), poetas 
Mykolas Linkevičius (1909.V.11
- 1941), vertėjas Aleksandras
Žirgulys (1909.V.28 - 1986), ra
šyt. Albinas Briedis 
(1909.VII.12 — nukankintas 
Sibire), tautosakininkas prof. 
dr. Jonas Balys (1909.VII. 15), li
teratas dr. Vincas Maciūnas 
(1909.VII. 18), rašyt. Jeronimas 
Cicėnas’ (1909.VII.24 - 1988),' 
feljetonistė Liūne Janušytė 
(1909.VIII.3 - 1965), poetas 
dr. Alfonsas Šešplaukis-Ty-. 
ruolis (1909.IX.®3), literatas 
Kostas Korsakas (1909.X.18 - 
1986), poetė Ona Miciūtė 
(1909.XII.14 - 1973), vertėjas 
Vytautas Petrauskas
(1909.XII.23 -1982), literatė Iza
belė Motekaitienė (1909.XIII.6
- 1987).

75 m. amžiaus sukaktuvinin
kai: rašyt. Balys Raugas 
(1914.1.19), poetas Juozas Kru- 
minas (1914.II.8 -1951), poetas 
kun. Leonardas Andriekus 
(1914.VII. 15), rašyt., Anatolijus 
Kairys (1914.VIII.23), rašyt. 
Marius Katiliškis (1914.IX.26 - 
1980), žurnalistas prel. Pranas 
Gaida (1914.1.26), kalbininkas 
Jonas Kabelka (1914.XI.8), ra
šyt. Leonardas Žitkevičius 
(1914.XI.19), rašyt. Balys Gra
žulis (1914.XI.23).

70 m. amžiaus sukaktį mini: 
rašyt. Stasys Džiugas 
(1919.XII.6), poetas Alfonsas 
Nyka-Niliūnas (1919.XII.6), ra
šyt. Jurgis Tornau (1919.VI.28), 
rašyt. Vincas Kazokas 
(1919.1.15 -1984). 65 m. amžiaus 
sukaktuvininkai: rašyt. Eduar
das Cinzas-Čiužas (1924.IV.14), 
rašyt. Alb. Baranausks 
(1924.VI.3), rašyt. Algirdas 
Landsbergis (1924.VI.23), litera
tas dr. Bronius Vaškelis 
(1924.XI.14). Prisimintinas ir 
jau seniai išeivijoje miręs rašyt. 
Medardas Bavarskas
(1924.VI.8).

Be abejo, yra ir daugiau svar
bių sukakčių bei sukaktuvi
ninkų, kurie čia paminėti. Pa
skelbtas sąrašėlis nepilnas, už 
ką autorius atsiprašo.

b. kv.

Rita Kliorienė, Grandinėlės muzikos 
vadovė, viena iš pagrindinių šventės 
rengimo komiteto narių ir Liudas 
Sagys.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

1988 spalio 31 dieną Liudui 
Sagiui, lietuvių tautinių šokių 
ansamblio Grandinėlės vadovui, 
sukako 70 metų. Ši sukaktis ty
liai, be reklamos organizuojant, 
lapkričio 20 d. Lietuvių 
namuose virto įspūdinga šven
te, prasmingu jo darbų prisi
minimu ir įvertinimu. „Gražu, 
kad pradedam išmokti, kurie 
daugelį metų į mūsų tarpą nešė j 
kultūrinę šviesą ir džiaugsmą, 
juos pagerbti dabar, kada jie te- I 
bevaikšto mūsų tarpe. Gražu, 
kad tokios iniciatyvos imasi pa- ■ 
gerbiamojo mokiniai”, savo pa- j 
grindinio žodžio pradžioje kal
bėjo rašytojas, poetas Balys Gai- 
džiūnas.

Salė išpuošta su didžiulėmis 
trimis charakteringomis Liu
do gyvenimo nuotraukomis virš 
scenos, vykusia solenizanto 
karikatūra ant vienos salės sie
nos; pilna salė svečių. Gran
dinėlės išsirikiavę šokėjai ir 
šokėję^, orkestrui grojant, su 
entuziastingais plojimais sutiko 
Liudą ir Aleksandrą atei
nančius į šį jų nelauktą, 
netikėtą pobūvį. Rita Kliorienė, 
viena iš šio pagerbimo organiza
torių (kitos — Eglė Laniaus- 
kienė, Ingrida Bublienė, Nijolė 
Rukšėnienė, Valdonė Žiedonie- 
nė, Vida Tallat-Kelpšienė) 
pakvietė Algį Rukšėną vado
vauti šiam pobūviui.

Prieš vakarienę kun. G. Ki- 
jauskas, SJ, invokacijoje prašė 
Aukščiausiojo lydėti per visas 
ateinančias dienas Liudą ir 
Aleksandrą Sagius, kurie kėlė 
lietuvių tautinio šokio grožį ir 
lietuvių vardą nešė į platų 
pasaulį, skelbiant džiaugsmą ir 
meilę ir primenant pavergtos

BALTASIS BANGINIS
HERMAN MELVILLE

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys

91
Su vis mažėjančiu vėju dar labiau priartėję, mes 

pastebėjome, kad prancūzai vilko dar ir kitą banginį, 
kuris dar labiau dvokė nei pirmasis. Tai turėjo būti 
vienas tų banginių, kurie, atrodė, išdžiūsta ir nugaiš
ta nuo nepaprsto nevirškinimo, palikdami savo lavoną 
visiškai tuščią, be lašo aliejaus. Tačiau, kaip tai pama
tysime, joks prityręs žvejas nenusuka nosies nuo tokio 
banginio, nepaisydamas pasibjaurėjimo, kokį sukelia 
pūvantieji banginiai.

Kai „Peųuodas” atsidūrė gana arti svetimo laivo, 
Stubbas prilėkė atpažinęs rankeną savo bangininės 
lopetos tarp virvių, apipančiojusių vieno banginio 
uodegą.

— Ak, tie šakai ai! —pašiepiamai jis nusijuokė, sto
vėdamas laivo priekyje. — Tie prancūzai mažai 
tenusimano žvejybos reikale. Kartais — pridūrė — 
nuleidžia valtis į jūrą vilnis palaikę sperminių 
banginių čiurkšliais, taip! Ir kartais išplaukia iš uos
to, prisikrovę sandėlį lajinių žvakių, numatydami, kad 
visoju gauto aliejaus neužteks apšviesti kapitono ka
jutei... taip, taip! Ir kad tai tiesa, pažiūrėkite į „paka
sytą” banginį, kurį velkas, ir į tą kitą, kurio kaulus 
nulaižys. Vargšai! Kuris jūsų pereikite su kepure ir mes 
suaukosime jiems truputį aliejaus. Tas, kurį išspaus 
iš ano nunuodyto banginio, netinka apšviesti nė 
kalėjimui. O iš kito, tikiu, iš mūsų trijų stiebų 
galima daugiau jo išspausti, nei iš anos kauki krūvos...

VACYS ROCIŪNAS
tautos sielvartą. Šampano tau
rių skambesys ir Ilgiausių metų 
garsai susiliejo į nuoširdžių 
linkėjimų akordus. Vytas Klio- 
rys taikliu humoru charak
terizavo sukaktuvininko ir jo 
gyvenimo palydovės Aleksand
ros bendrųjų darbų susiklau
symo ir įvykdymo momentus.

Perskaitytos JAV prez. Ronal
do Reagano ir Ohio guberna
toriaus Riehard Celeste sveiki
nimo telegramos. August Pust 
Clevelando mero George Voino- 
vich vardu žodžiu sveikino jį ir 
įteikė miesto raktą, kaip pa
dėkos ženklą už Clevelando gar
sinimą ir atstovavimą 
oficialiose iškilmėse kitų pa
saulio kraštų koncertinių iš
vykų proga. Dr. Kari Benutti 
Tautybių sąjūdžio vardu linkėjo, 
kad šis trijų generacijų darbas, 
kurį Sagiai taip pasigėrėtinai 
vykdė, būtų nenutraukiamai tę
siamas toliau.

Šioje vietoje verta prisiminti 
Aleksandrą Sagienę, kad šven
čiant jos tokią pat amžiaus 
sukaktį, Clevelandas ją pa
gerbė, suteikdamas jai garbės 
mero titulą. Šis garbės titulas 
tik labai retais atvejais yra duo
damas žymiems asmenims. Va
dinas, ne tik Clevelando mies
to administracija Sagių dėka 
įvertino ir pagerbė tuo pačiu ir 
šios kolonijos lietuvius, bet jų 
pasiaukojimas ir puoselėjimas 
vieno iš mūsų tautinės kultūros 
apraiškų — tautinio šokio rado 
atgarsio ir Baltuosiuose rūmuo
se ir Ohio sostinės kapitoliuje.

LB Clevelando apylinkės 
pirm. Vytautas Brizgys, Grandi
nėlės primadona, perimanti va
dovauti šiam ansambliui Renė 
Motiejūnaitė-Booth, Čiurlionio 
ansamblio pirm. Vladas Pleč
kaitis sveikino sukaktuvininką 
ir įteikė dovanų. Perskaitytos 
gautos telegramos ir laiškų 
siuntėjų pavardės iš Lietuvos ir 
kitų pasaulio kraštų.

Toli paliktas 
mėgėjiškumas

Pagrindinis šio atmintino po
būvio svečio žodis priklausė 
rašytojui Baliui Gaidžiūnui, 
kuris, vaizdžių sakiniu kalbė
damas apie sukaktuvininko 
nueitą gyvenimo kelią, nevar
gino klausytojų sausais biogra
finiais duomenimis ar koncertų 
triumfais, bet giliau keliais

brūkšniais charakterizavo jo ir 
jo Aleksandros dovaną mūsų 
išeivijos ir bendrai lietuvių 
kultūriniam lobynui.

Liudas Sagys tikras Sūduvos 
sūnus, gimęs netoli Vilkaviškio. 
„To krašto žmonės turbūt 
ambicingiausi iš visų lietuvių 
tautos sudaromųjų dalių. Net 
ambicingesni už Aukštaitijos 
gerų žemių joniškiečius, kurie 
sakosi, kad ties jų galvom 
Lietuvos dangus nuo žemės 
aukščiausias, kalbėjo B. 
Gaidžiūnas. „Bet sūduviai pa
siimtą darbą visada stengiasi 
ryžtingai ir gerai atlikti”.

„Liudas Sagys tautinių šokių 
duoklei yra atidavęs beveik 
pusę šimtmečio. Pradžioje kaip 
šokėjas, toliau vadovas ir tauti
nių šokių choreografas. Jis lie
tuvių tautinius šokius kruopš
čiai studijavo, rinko medžiagą 
tėvynėje ir kur tik tie šokiai 
buvo šokami senosios emigra
cijos mūsų jaunimo. Už pastan
gas pasidairyti Lietuvoje, kur 
yra autentiškas lietuvių tau
tinių šokių lopšys ir už pastan
gas sužinoti, kas ten naujo 
daroma, buvo bandoma Liudą 
įskaudinti. Bet kur tik jie kon
certavo, salės buvo dar pilnes
nės ir šokėjams ovacijos 
ilgesnės.

Šia proga gal verta prisimin
ti, kad lietuvių tautos kultūra, 
ar tai būtų iš svetur neprime
tami rašto darbai, muzika, 
scenos menas, dainos, tautiniai 
šokiai, dailė ir kita,čia ir ten yra 
mūsų tautos narių darbai. Tik 
nepriklausomybės vėjai juos 
išskirs į grūdus ir pelus. Pelai 
bus bematant užmiršti, o grūdai 
leis naujus želmenis.

Liudas kietu darbu, ryžtu ir 
ištverme lietuvių tautinius 
šokius išvedė į sceną taip iš
ieškotai, taip naujai ir patrauk
liai, kaip niekas iki tol nėra pa
daręs. Jis paliko mėgėjiškumą. 
Esu sekęs Liudo Sagio darbą 
nuo Vokietijos stovyklinio gyve
nimo laikų. Jis kilo aukštyn, kol 
įsipilietino, kaip garbę darantis 
vienetas geriausiose šio krašto 
scenose”.

Liudas Sagys prieš 43 metus 
sukūrė šeimą su Aleksandra 
Januševičiūte, išaugusia 
Žemaičių žemėje. Ji visą laiką 
buvo jo darbų talkininkė, ad
ministratorė, šokių aprangos 
tvarkytoja, sceninės išvaizdos 
skrupulinga akis. Ši lietuvių 
pora, vienas kitą papildydami,

Bet dabar, kai aš galvoju apie tai, jame gali būti kai 
ko, kas vertesnis už aliejų... Taip! Tai pilkasis gintaras. 
Vargu ar mūsų senis pagalvojo apie tai. Verta 
pamėginti. Taip, vykstu ten..

Ir tai sakydamas jis nuėjo į kapitono kajutę.
Tuo tarpu nutilo vėjelis ir įsiviešpatavo visiška 

ramybė, ir tuo būdu „Peųuodas” turėjo kęsti bjauriau
sią smarvę, ligi vėl nepradės pūsti vėjas.

Išėjęs iš kajutės, Stubbas sušaukė savo valties irkli- 
ninkus ir, ją nuleidus į vandenį, pasuko į prancūzų 
laivą. Praplaukdamas pro priekio apačią pastebėjo, kad 
pagal įnoringą prancūzų skonį, aukštutinioji jo dalis 
buvo papuošta išskaptuota nukritusia šakele, nudažyta 
žaliai, o ant jos erškėčius vaizdavo variniai vinys, 
šakelės galas baigėsi spurgu su simetriškai išdės
tytomis šviesiai raudonos spalvos raukšlelėmis. Ir 
perskaitė užrašytas dideles auksines raides „Bouton 
de Rose” (Rožės spurgas). Tai buvo kvapiojo laivo 
romantinis vardas.

Nors Stubbas nesuprato žodžio „Bouton” reikšmės, 
visuma, sudaryta iš žodžio Rose ir spurgo pavidalas jam 
pakankamai išaiškino.

— Medinis rožės spurgas! Puiku!! — sušuko, 
užkimšdamas nosį, — bet kaip bjauriai dvokia!

Norint pasikalbėti su laivo įgula jam reikėjo ap
sukti aplink laivą ir pristoti iš dešinės pusės, kur susi
dūrė su dvokiančiu banginiu ir, nenuimdamas pirštų 
nuo nosies, suriko:

— Ei, jūs nuo „Rožės spurgo!” Ar yra jūsų tarpe 
kas moka angliškai?

— Taip, — atsakė nuo priekio vyras iš Guernsey, 
kuris pasirodė esąs antrasis laivo karininkas.

Tad sakyk, brangus Spurge, ar tamstos nesate 
matę Baltojo Banginio?

— Kokio banginio?

Renė Motiejūnaitė-Booth naujoji Grandinėlės vadovė ir mokytoja.

Grandinėlės planus ryžtingai ir 
sėkmingai vykdė.

Abu Sagiai iš profesijos moky
tojai. Sagių Grandinėlės istorija 
prasidėjo Clevelande prieš 35 
metus. „Taigi, anot Gaidžiūno, 
dabar prisimenant moterų 
amžių, suaugusi ir išprususi 
panelė, kuri yra šokusi netoli 
500 pasirodymų trijuose pa
saulio kontinentuose, išskyrus 
Afriką ir Aziją. Šokusi saviems 
ir svetimiems. Per Grandinėlę, 
tą kultūrinio auklėjimo ir 
lietuviškumo mokyklą, praėjo 
daugiau kaip 500 gražaus 
jaunimo.

rflOLS/'51 ” U v /I
bet atsakytum? eisiu! '1

Balys Gaidžiūnas, dėkojęs už 
ryžtą, ilgą sunkaus darbo kelią 
ir didelę auką savo tautai visų 
pagerbime dalyvavusiųjų vardu 
prisiminė ir jo linkėjimų žo
džius, užrašytus kortelėn, 
įteikton Liudo gimimo dieną, 
dalyvaujant tiktai keliolikai 
artimiausių Grandinėlės me
cenatų bei talkininkų. Cituoju 
toje kortelėje įrašytą tekstą. 
„Mielas Liudai, jei kokia ste
buklinga ranka laikrodį 
atsuktų bent 40 metų atgal, ar 
ryžtumeis vėl eiti tuo sunkiu, 
nepaprastai išdailintu ir nuolat 
išieškomu tautinio šokio keliu? 
Vėl pradėtum neramiai miegoti 
naktimis, kad šokėjų šuolius

— Baltojo Banginio... sperminio banginio... Siau
tulingojo Diko... Ar jūs esate jį matę?

— Niekad nesu girdėjęs apie tokį banginį. Baltąjį 
sperminį banginį? Baltąjį Banginį?... Ne.

— Gerai, tad ligi pasimatymo! Netrukus sugrįšiu.
Paskubomis nusiyrė prie „Peųuodo” ir, matydamas 

Ahabą pasilenkusį už borto ir belaukiantį jo pranešimo, 
pridėjo rankas prie burnos garsiakalbio vietoje ir 
suriko:

— Ne, ser, ne!
Tai girdėdamas, Ahabas pasitraukė, o Stubbas 

sugrįžo į prancūzų laivą.
Tada jis pastebėjo, kad Guernsey vyras buvo užsi

dėjęs grandinę ir kad ruošėsi pasinaudoti pjaunamąja 
lopeta ir’kad savo nosį laikė savotiškam maišelyje.

— Kas nutiko su tamstos nosimi? — paklausė Stub
bas. — Ar ji nulaužta?

— Aš norėčiau, kad ji būtų nulaužta arba iš viso 
neturėti nosies! — atsakė Guernsey vyras, kuris atrodė 
nelabai tesidžiaugė pradėtu darbu. — Bet... kodėl 
tamsta laikai savąją?

— O tai niekis! Mat turiu vaškinę nosį. Reikia ją 
prilaikyti, kad nenukristų. Kokia graži diena! Ar 
tamstai neatrodo? Alsuojamas oras sudaro įspūdį, lyg 
žmogus būtum sode, ar ne tiesa? „Rožės Spurge”, gal 
numestumėte mums gėlių puokštę?

— Ką po velnių tamsta čia darai? — suriko 
Guernsey vyras, staiga įširdęs.

— Truputį ramiau, neprarask šalto kraujo... Taip, 
šalto. Kodėl jūs tų banginių nesudedate į ledus, ligi 
juos dorojate? Bet juokai į šalį, „Rožės Spurge”, negi 
tamsta nežinai, kad būtų kvailystė mėginti išspausti 
aliejų iš panašių banginių? Išdžiūvėlis, kurį velkate, 
visame savo kūne neturi nė stiklelio.

(Bus daugiau)

aukštyn ir į tolį, sukinius deši
nėn ir kairėn dar reikia gerinti, 
kad reikia visų šokėjų veiduose 
dar giliau išryškinti jaunystės 
džiaugsmą. Ir viską įvairiau su
austi juostomis ir kvadratais, 
kaip jas mūsų kaimuose suaudė 
išradingos audėjos į lino staltie
ses, rankšluosčius ir lovatieses. 
Juk tu norėtum, kad ne tik 
savas, bet ir svetimas žiūrovas 
momentais nustotų kvėpavęs ir 
savo kaimynui neiškentęs 
pasakytų: gražu, nepaprastai 
gražu, jauni besišypsą veidai, 
dailūs tautiniai rūbai, grakšti 
laikysena šokio judesy.

Neabejoju, kad po tokių klau
simų ir prisiminimu, ^ilgiau 
susimąstytum, bet atsakytum: 
eisiu! Eisiu vėl aukoti tūkstan
čius valandų, vėl dirbti, vėl 
keliausiu su šia gražia grupe, su 
savo talkininke Aleksandra, 
kad susitiktumėm su tais, kurie 
mūsų laukia. Ir būsim laimingi, 
jei jų lūpose ar mintyse atsi
šauks: Mylėk, lietuvi, tą bran
gią šalį!”

(Bus daugiau)

Apie tautos apsišvietimo 
laipsnį galima spręsti iš to, kaip 
ji elgiasi gatvėje. Kur yra nepa
dorumo gatvėje, tenai yra jo ir 
namuose.

Ed. de Amiči

1789.VII.il
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Virginija ir Gražina Vingio parke Vilniuje.

AUŠROS VARTAI 
PAGARBOJE
Įspūdžiai iš Lietuvos (3)
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ

Gedimino aikštė yra toje vie
toje, kur anksčiau buvo žemu
tinė pilis. Aikštę statant buvo 
daug sunkumų, nes, ją lyginant, 
vis buvo susidurta su buvusios 
pilies pamatais. Dabar ten iš 
vienos pusės yra Vilniaus 
katedra, iš kitos — saugumo 
rūmai, priekyje Gedimino 
kalnas ir pilies kuoras, nuo 
kurio dabar smagiai plevėsuoja 
trispalvė. Prie katedros šono vis 
būriavosi žmonės. Čia buvo 
iškabinta paskutinė valdžios 
proklamacija, informuojanti, 
kaip valdžia turi teisę elgtis su 
demonstrantais. Penktame 
punkte parašyta, kad gali nau
doti bet kokius ginklus. Porą sa
vaičių prieš mums atvykstant, 
„vidaus reikalų kariuomenė ir 
milicija, apsiginklavusi specia
liomis priemonėmis, 1988 metų 
rugsėjo 28 dieną užpuolė Ge
dimino aikštėje gausiai susibū
rusius žmones. Daug piliečių 
buvo sumušti guminėmis laz
domis ir įkalinti Vidaus reikalų 
ministerijos žinioje esančiose 
patalpose”. („Atgimimas”, Nr. 
3, spalio 15 d.).

Toliau šio laikraščio pirmame 
puslapyje cituojama Įsakas Nr. 
XI-9307, 3 str., kuris nustato ka
riuomenės elgesį. Paaiškina, 
kad „net ir ne juristui aišku, 
kad rugsėjo 28 dienos atveju 
mūsų valdžios ir valdymo or
ganai grubiai viršijo savo įgalio
jimus”. Baigia su aiškiu per
spėjimu: „Toks yra įstatymas, o 
jo vykdytojai be jokio perspėjimo 
ėmė mušti žmones guminėmis 
lazdomis, tąsyti už plaukų, 
laužyti rankas ir purkšti į akis 
nežinomos paskirties aerozolius. 
Šios sauvalės neišvengė nei mo
terys, nei vaikai. Sąjūdis pareiš
kia, kad toks... elgesys turi būti 
kvalifikuojamas kaip grubi 
stalinistų provokacija... Mes pa
reiškiame, kad, pasikartojus 
panašiems užpuolimams ir 
provokacijoms, sąjūdis ras 
priemonių ir... sutramdys smur
tininkus. Sąjūdis reikalauja pa
traukti griežton atsakomybėn 
visus pareigūnus, davusius 
įsakymą panaudoti kariuomenę 
ir mušti žmones”. Pasirašo 
Lietuvos persitvarkymo sąjū
džio iniciatyvinė grupė.

Toliau išspausdintas visas 
puslapis liudininkų atsiliepimų 
ir kelios valdžios nuotraukos. 
(Pastebėtina, pirmi du „Atgi
mimo” numeriai spausdinti 
30,000 tiražu, trečias — 100,000 
tiražu.) Reikalavimas buvo iš
klausytas ir kaltininkai buvo 
atiduoti teismui. Tai pirmas 
toks įvykis! Galima spėti, kad 
šis incidentas paspartino tri
spalvės oficialų iškėlimą, kuris 
Vilniuje įvyko spalio 7 dieną.

Už valdžios proklamacijos, 
būriuojasi žmonės prie tri
spalvės. Čia renkami parašai, 
protestuojant prieš Ignalinos 
atominės jėgainės statybą ir 
reikalaujant Jungtinių Tautų 
patikrinimo. Tokių staliukų su

trispalve buvo labai daug per 
visą Vilnių. Jei Ignalina bus 
baigta statyti, tai Lietuvoje bus 
didžiausia pasaulyje atominė jė
gainė, kurios saugumas lygus 
Černobiliui. „Atgimimo” pir
majame numeryje rugsėjo 16 d. 
rašoma, kad „Lietuvos TSR 
vyriausybė nusprendė užkon
servuoti Ignalinos AE III bloko 
statybą . Tai didelis pasiekimas, 
tačiau pirmi du blokai nėra 
saugūs, jau ten buvo gaisrai ir 
kitokie nesklandumai.

Už šio staliuko kiti skelbimai, 
negaliu prasigrūsti. Toliau 
mažas namukas su didžiule tri
spalve. Šalia suolas, kur sėdi 
dežūruotojas. Namukyje bado 
streiką kenčia asmuo protes
tuodamas prieš disidentų iš
trėmimą. Pasakė, neišeis, kol 
visi disidentai nebus grąžinti į 
Gedimino aikštę. Už šio 
namuko, prie katedros kampo 
padarytas lyg mažas altorėlis. 
Čia dėžutė su žemėmis, su
rinktomis nuo lietuvių kapų 
Sibire. Šiomis dienomis paskiri 
žmonės bei grupės važiuoja į 
Sibirą bei kitas gulago vietoves, 
ieško ten likusių dar gyvų lie
tuvių. Paskui dedamos visoke
riopos pastangos juos grąžinti į 
Lietuvą.

Netoli Gedimino aikštės 
rymo Vilniaus universiteto 
rūmai. Einame senamiesčiu ir 
ieškome psichologijos katedros. 
Klausiame vienoje krautuvė
lėje, kitoje, niekas nežino. 
Romas atkreipė dėmesį, kad čia 
daug kas su portfeliu eina, 
matyt, profesoriai. Nutarė 
bandyti laimės ir sekantį su 
portfeliu užkalbino. Tas buvo 
maloniai nustebintas, kad mes 
iš Amerikos ir taip gerai 
mokame lietuviškai. Mus 
palydėjo iki reikiamo pastato.

Pasirodo, ne tame fakultete 
ieškojome reikiamos katedros. 
Tad dar kiek pasiteiravę, 
pagaliau reikiamą vietą 
suradome. Psichologijos katedra 
yra istorijos fakultete. Čia 
buvome labai maloniai priimti, 
susipažinome, pakalbėjome apie 
bendrus pažįstamus psicho
logus, kurie čia anksčiau lankė
si, ir Romas buvo pakviestas pa
skaitai. Patikrinus mūsų marš
rutą, susitarėme antradienio 
ryte vėl atvykti, nors katedros 
vedėjas pridėjo, kad tas rytas 
bus labai užimtas. Tačiau at
vykus paskirtu laiku, tiek prisi
rinko studentų, kad reikėjo 
pereiti į didesnę salę. Tik vėliau 
sužinojome, kad visos kitos psi
chologijos paskaitos buvo at
šauktos, tuo sudarant studen
tams sąlygas kuo gausiau Romo 
paskaitoje dalyvauti. Taip pat 
per pirmą vizitą katedros ve
dėjas mums gavo leidimą 
aplankyti universiteto biblio
teką. Tai vėl istorinis šedevras. 
Šimtmečių senumo muralai, 
knygos, įvairūs studijų kamba
riai gyvai priminė šio universi

teto įnašą lietuvių tautai. 
■ Vilniaus universitetui šįmet

sukanka 409 metai.

Kita istorinė vieta tai Rasų 
kapinės. Seni ir naujesni pa
minklai, įvairūs užrašai lyg 
jungia praeitį su dabartimi. 
Radome visų garsiųjų rašytojų, 
muzikų paminkus: Mykolai
čio-Putino, Čiurlionio, Basana
vičiaus ir kitų. (Pastaba — neži
nojau, kad galima užrašus vesti, 
tad šios kelionės aprašymą 
atkuriu iš atminties, dėlto 
stinga specifinių pavardžių 
bei smulkesnės informacijos).

Čia pavaikščioję, išvykom į 
šv. Mikalojaus bažnyčią šv. Mi
šioms. Buvau maloniai nu
stebinta, kad Mišios atna
šaujamos lietuvių kalba, taip 
pat kaip ir Amerikoje. Lietuvo
je daug kur Mišios dar vis atna
šaujamos lotynų kalba. Paste
bėjau tik tris skirtumus: alto
rius dar vis neatsuktas į 
tikinčiuosius, nėra taikos pasi
sveikinimo ir komunija neduo
dama į ranką. Pati bažnyčių 
egzistencija griežtai skiriasi nuo 
mūsų. Amerikoje bažnyčios 
atleistos nuo visų valdiškų 
mokesčių, tuo tarpu Lietuvoje 
reikia valdžiai mokėti už 
bažnyčios vartojimą, nes pa
statas skaitomas valdžios nuo
savybe. Taip pat, kunigas turi 
valdžiai mokėti stambius 
mokesčius už apaštalavimo 
privilegiją.

Po Mišių užsukome į Šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčią. Švento
riuje matėme išbarstytus 
žiedlapius ir supratome, kad 
šiandien čia buvo procesija. 
Gaila, anksčiau apie tai 
nežinojome. Pati bažnyčia labai 
puošni. Joje yra 2,000 įvairių 
statulų, bet nė vienos duplika- 
cijos. Anksčiau statulos buvo 
spalvotos, dabar po remonto 
visos nudažytos baltai, labai 
prisideda prie bažnyčios erd
vumo. Šonuose įvairūs altoriai 
su spalvotais paveikslais. Prie
kyje pagrindinio altoriaus kabo 
iš stiklo karoliukų suvertas lai-' 
vas.

Sužinojome, kad statulų 
gamybai buvo naudojama 
kalkės ar cementas (tiksliai 
neatsimenu) su kiaušinių ir 
įvairių metalų priemaiša. Sta
tant, kasdien šios ,košės’ 
primaišyta tik tiek, kiek per 
dieną bus suvartota, nes iki ryto 
sukietėja. Sužinojome, kad Šv. 
Onos bažnyčia per šimtmečius 
nereikalavo pagrindinio remon
to, nes tos plytos taip pat 
maišytos su kiaušiniais, o ne su 
vandeniu. Bandėme spėlioti, 
kiek kiaušinių statyba 
pareikalavo. Tuo tarpu čia pat 
stovintis giminė prasitarė: 
„Tiesa, ir Žaliasis tiltas kiau
šiniais sulipintas”. Mes taip 
gardžiai iš šio komentaro 
kvatojomės, kad ir šis rimtas 
giminaitis nusišypsojo. Labai 
linksma buvo su giminėmis ben
drauti.

KALIFORNIJOS 
MISIJONIERIUS 

ARTĖJA Į
ALTORIAUS GARBĘ

Kun. Junipero Serra paskelbtas 
palaimintuoju

CLASSIFIED GUIDE
RE/MAX
REALTORS

GREIT
PARDUODA

REAL ESTATE

Prieš porą metų buvo praves
tas viešas apklausinėjimas nu
statyti, kuris asmuo Kalifor
nijos istorijoje paliko giliausius 
pėdsakus. Įdomu, kad tuo asme
niu 64% apklaustųjų parinko 
pranciškonų vienuolį kun. 
Junipero Serra, mirusį 1784 
metais. Tai parodo, kad prieš 
200 metų mirusio vienuolio 
atminimas tebėra gyvas Kali
fornijos žmonėse. Jo vardu yra 
pavadintas muziejus San Diego 
mieste, pastatas ir ligoninė — 
Los Angeles, viešbutis —- Monte- 
rey. 1907 m. Šv. Lucijos kalnuo
se jo vardu buvo pavadinta 
viršukalnė. Daugelis gatvių 
yra Junipero Serra vardu: San 
Bonaventūra, San elemente, 
San Gabriel, Santa Barbara ir 
kituos miestuose. Jo vardą pasi
rinko daugelis institucijų ir 
draugijų. Daugelis autorių 
veikalus ar muzikos kūrinius 
yra paskyrę šio vienuolio 
garbei. Kun. Junipero Serra 
pamatuotai yra vadinamas 
Kalifornijos apaštalu, jo statu
la, kaip Kalifornijos valstybės 
simbolis, stovi Kongreso rū
muose Washingtone.

Kuo pasižymėjo šis kuklus 
vienuolis?

Kun. Junipero Miguel Serra 
gimė 1713 m. lapkričio 24 d. 
Petrą vietovėje Mallorcoj, 
Ispanijoje. Jaunas būdamas 
įstojo į pranciškonų ordiną, 
1738 m. įšvęntintas kunigu. Ga
vęs teologįĮos daktaro laipsnį 

, profesoriavo universitete. 
Jausdamas pašaukimą misijų 
darbui, 1750 m. atvyko į 
Meksiką, p iš čia į Pietinę 
Kaliforniją..Išmoks, ndėnų kal
bą ir parašė jiems katekizmą. 
Jis Kalifornijoj įkūrė 9 misijas. 
Prie šių misijų kūrėsi kolonis
tai, kariai ir čiabuviai. Tai buvo 
pradžia dabar išaugusių didelių 
miestų: San Diego, Los Angeles, 
San Francisco, Monterey ir kitų. 
Šis savęs atsižadėjęs vienuolis 
savo gyvenimą paskyrė Kris
taus Evangelijai platinti indėnų 
tarpe. Tačiau jis indėnus mokė 
ne tik religijos tiesų, bet kartu 
skleidė kultūrą ir civilizaciją. 
Jis išmokė indėnus auginti 
gyvulius, sėti javus, pasigamin
ti reikalingus darbo įrankius. 
Stengėsi užstoti čiabuvius nuo 
piktos valios kolonistų išnau
dojimo, gindamas jų teises. Kun. 
Serra mirė 1784 m. rugpjūčio 28 
d. ir buvo palaidotas Carmel 
vietovėje, Monterey vyskupijoj.

Popiežius Jonas Paulius II, 
būdamas Kalifornijoj, 1987 m. 
rugsėjo 17 d. aplankė jo kapą.

Paskelbtas palaimintuoju

Kun. Junipero Serra beati
fikacijos byla buvo pradėta 1934 
metais. 1988 m. rugsėjo 25 d. po
piežius Jonas Paulius II Sv. 
Petro aikštėje, dalyvaujant 40 
tūkstančių žmonių miniai, 
paskelbė pranciškoną Junipero 
Serra palaimintuoju. Tarp 

f dalyvių, skelbiant beatifikacijos 
aktą, buvo ir seselė vienuolė 
Bonifacą Dirda, 72 metų, iš Ohio 
valstijos, kuri buvo liudijusi, 
kad kun. Serrai užtarus, ji 
pasveikusi nuo nepagydomos 
ligos. Tos dienos Mišiose skai
tymus atliko kita seselė vienuolė 
Ann Ciara Johnson iš San Jose 
misijos Kalifornijoje, serganti 
vėžio liga, kuri tikisi, kad 
švento gyvenimo vienuoliui Ser
rai užtariant pasveiksianti.

Savo pamoksle popiežius 
Jonas Paulius II pažymėjo, kad 
kun. Serra šviečia savo krikš
čioniškų dorybių pavyzdžiu ir 
misionieriška dvasia. Toliau jis 
paminėjo, jog šis vienuolis 
užtardavęs vargšus ir silp
nuosius, kad jie nebūtų skriau
džiami ir išnaudojami. Paskel
bimas palaimintuoju reiškia, 
kad kun. Serra yra tik vieno 
žingsnio atstume iki paskelbimo 
šventuoju. Reikalinga, kad po 
beatifikacijos jo užtarymu 
įvyktų stebuklas, patvirtinąs 
šventumo faktą.

Kaip Los Angeles išeinantis 
katalikų savaitraštis „The 
Tidings” 40 nr. praneša, dvi 
naujos šioje arkivyskupijoje 
parapijos bus pavadintos palai
mintojo vardu.

Rašoma, kad kun. Junipero 
Serra dažnai kalbėdavęs: 
„Kalifornijai yra skirtas mano 
gyvenimas ir čia Dievo valia aš 
tikiuosi numirti”. Bažnyčia jo 
darbus įvertino ir, tikimės, kun. 
Serra bus papuoštas šventumo 
aureole.

Ignas Medžiukas

MIRĖ CHICAGOS 
SKULPTORĖ

Skulptorė Lillian Florshein 
kurios darbai išstatyti Chicagc 
meno instituto muziejuje i 
Washingtono muziejuose, mir 
gruodžio 28 d., sulaukusi 92 ir 
Ji buvo pasižymėjusi skulptūro 
kūryboje. Daugelis jos darbų yri 
privačiose kolekcijose.

Grandinėlės šokėjai atlieka sveikinimo programą Liudo Sagio šventėje.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

RIMAS L. STANKUS
361-5950 636-6169

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankau* kiijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.

MISCELLANEOUS

A VILIMAS 
MOVING

Tel. 376-1882 ar 376-5996
10%—2O°/o—3O°/o pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
□as mus.

FRANK ZAPOLIS 
3206,/x VVest 95th Stret 

T«l. — GA 4-8654

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

855-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA, II dalis
Šioje V-to t. Il-je dalyje aprašyta 

Vilniaus arkivyskupijos istorinė ir 
jos dabartinė padėtis: sprendžiama 
Bažnytinės provincijos priklausomy
bė kitoms valstybėms, santykiai su 
lenkais. Čia aprašomos ne tik dabar
tinės Lietuvos, bet ir sovietinėje 
Gudijoje administruojamos bažny
čios, paminklai, vyskupai, valdyto
jai. kunigai...

Architektūrinių ypatybių aprašy
mai yra dr. inž. Jurgio Gimbuto.

592 psl. 763 iliustr., kieti vir
šeliai. gerai paruoštas leidinys.

išleido Am. Lietuvių Bibliotekos 
leidykla (Lithuanian Library Press].

Tekstų rinko Draugo spaustuvėje.
Atspausdino Morkūno spaustuvė. 

' Kaina su persiuntimu $22.50. 
Užsakymus sitįSti:

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

Illinois gyventojai moka $24.00 ; '

□ MU, KOMPIUTERIŲ
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS

INCOME TAX - INSURANCE
6529 S. KEDZIE

778-2233

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEt PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai įkainuojame 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

GOVERNMENT JOBS!
$18,037. to $69,405. 

Immediate Hiring!
Your area. Call (Refundable) 
1-518-459-3611 Ext. F 664A 

for Federal List 24 HRS.

BRONIUS KVIKLYS

> LIETUVOS
S? BAŽNYČIOS
'churches of uthuania

Vilniaus arkivyskupija

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS
Šias knygas galima gauti „Drauge”

AUKSO RUDUO. Eilėraščiai. Mykolas Vaitkus. 119 psl. 
AIŠVYDO PASAKOS. Antanas Giedrius. 139 psl. 
BENAMIAI. Atsiminimai. J. Mikelionis. 213psl.
DERLIAUS VAINIKAS, eilėraščiai. Juozas Mikuckis. 281 psl. 
KETUHI GANYTOJAI. Mykolas Vaitkus. 180psl. 
ALIJOŠIAUS LAPAI. Dr. S. Aliūnas. 87 psl.
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. Vinc. Brizgys. 141

psl.
NEGĘSTANTI ŠVIESA. Marijonų veikla. Amerikoje. Pranas 

Garšva, MIC. 351 psl.
NEIŠSKIRIAMI TRYS NEŽINOMIEJI. Žmogus, pasaulis, 

Dievas. Vysk. Vinc. Brizgys. 264 psl.
METŲ VINGIAI, lyrikos rinktinė. Alf. Tyruolis. 176 psl. 
OŠIANČIOS PUŠYS, novelės. Halina Didžiulytė

Mošinskienė. 177 psl.
PIRMASIS RŪPESTIS, pasakojimai. Jurgis Jankus. 213 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, novelės. Pov. Gaudys. 480

psl.
PRISIKĖLIMO ŽMONĖS. Kazimieras Barauskas. 221 psl. 
VITOLIO RAUDA. J. I. Kraševskis. Vertė Pov. Gaudys. 286

psl.
VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE. Vincas Maciūnas. 49 

psl.
TOLIMIEJI KVADRATAI, atsiminimai. J. Grišmanauskas. 192 

psl.
ŽMOGUS REALIAME GYVENIME. Vysk. Vinc. Brizgys. 319 

psl.
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sud. Dr. J. Balys. 230psl. 
MIŠIŲ PASLAPTIS. Kun. J. Danielius. 77 psl.

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos.

Antano Gailiušio 
SAVANORIO DUKTĖ,

keturių dalių romane.
čia pro skaitytojo akis pravedama įvairių kartų lietuvių 

gyvenimas ne tik JAV, bet Kanadoje, Australijoje ir Vene
cueloje vienos nepriklausomoje Lietuvoje išaugusios moters 
išgyvenimų plotmėje. Seni meilės konfliktai ir išgyvenimai 
naujus veikėjus randa jaunojoje išeivių kartoje.

Įdomiai iliustruota knyga kainuoja 9 dol. Su persiuntimu 
— 10.50 dol. Illinois gyventojai moka 11.30 dol. 
Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, 
IL 60629. Ši knyga gaunama ir pas knygų platintojus.



karo istorikas
KAZYS ALIŠAUSKAS

Jo 10 metų mirties sukakties proga

BRONIUS

Nedaug turėjome „raštingų” 
iš aukštųjų karininkų skai
čiaus. Vienas jų, greta gen. 
St. Raštikio, buvo pik. ltn. 
Kazys Ališauskas. Bet ir jo jau 
10 metų nebeturime. Mirė 
1979.1.16 Chicagoje. Tačiau jis 
„neišnyko kaip blaškomas vėjo 
dūmas”, išliko gyvas savo dar
buose ir dar ilgai gyvens savo 
tautoje. Taigi prisiminkime patį 
velionį ir jo darbus.

Gimė 1898.IIL29 Meškučių k., 
Šunskų valsčiuje. Baigė Ma
rijampolės gimnaziją. 1919.1.15 
įstojo savanorių į Lietuvos ka
riuomenę, paskirtas į 2 pėsti
ninkų pulką ir tais pačiais 
metais baigė Karo mokyklos I 
laidą. Aktyviai dalyvavo Lie
tuvos laisvės kovose su bolše
vikais, bermontininkais ir 
lenkais. 1926 m. baigė aukštuo
sius karininkų kursus. Karinėje 
tarnyboje pasiekė pulkininko 
laipsnį. Studijavo Vytauto D. 
universiteto Teisių fakultete. 
1931 m. sukūrė šeimą su Mari
ja Triponaite. Jiedu buvo su
tuokti Kauno Šančių Įgulos 
bažnyčioje. Išaugino sūnų Rim
gaudą (gimė Lietuvoje) ir 
dukterį Aldoną (gim. Vokie
tijoje). 1944 m. pasitraukė iš 
Lietuvos. Gyveno Austrijoje, Ba
varijoje, Traunsteine. 1949 m. 
atvyko į JAV-bes ir įsikūrė 
Chicagoje. Iki išeidamas pensi
jon dirbo sunkų fizinį darbą 
fabrike.

Nepriklausomybės metais 
ilgiausiai tarnavo 2 pėst. pulke. 
Kurį laiką lektoriavo Karo 
mokykloje, dėstė šaudybos 
dalyką, karinius statutus. 
Vėliau buvo paskirtas į 
Kariuomenės štabo Istorijos 
dalį, kur buvo pradėti darbai 
Lietuvos karo istorijai tvarkyti. 
Aktyviai bendradarbiavo 
karinėje spaudoje, ypač „Mūsų 
žinyne”, „Karyje”. Paruošė

KVIKLYS

keletą vertingų šios srities 
studijų. Iš jų minėtinos: „2-ras 
pėstininkų D.L.K. Algirdo 
pulkas kautynėse ties Gied
raičiais” (1928 m.), „Vyčio 
kryžiaus ordinas” („Mūsų žiny
nas” (1938 m.), „Pirmieji nepr. 
kovų žygiai” (M. Ž. 1938 m.), „2 
pėst. pulko istoriška apžvalga” 
(„Karys” Nr. 26, 1926 m.), „2 
pėst. pulkas” („Savanoris”, 
1929) ir kt.

1939 m. kariuomenės vadas 
gen. St. Raštikis ir gen. V. Na
gevičius pakvietė dirbti Karo 
muziejuje, kur turėjo būti pa
vaizduotos Lietuvos ka
riuomenės kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Buvo ruo
šiami aprašymai, schemos. De
ja, okupacijos ir karo metas šį 
darbą nutraukė. Medžiaga liko 
Lietuvoje. 1953 m., pradėjus J. 
Kapočiui Bostone leisti „Lie
tuvių enciklopediją”, K. Ališaus
kas buvo pakviestas jos karinio 
skyriaus redaktorium ir labai 
stropiai prie aprašomų Lietuvos 
vietovių paruošė karinių įvykių 
istorijas. Panašia tvarka jis tal
kino Br. Kvikliui, rašant „Mūsų 
Lietuvos” keturtomį. Nesant 
reikiamos archyvinės medžia
gos, jis korespondenciniu būdu 
apklausinėjo dešimtis Lietuvos 
kariškių.

1958 m. Liet. karių veteranų 
„Ramovės” centro valdyba 
sudarė komisiją Nepriklau
somybės kovų istorijai paruoš
ti. Buvo numatyta pakviesti 
apie 20 autorių atitinkamoms 
temoms parašyti. Daugiausia 
tai buvo žymūs kariškiai, daly
vavę kautynėse ar joms va
dovavę. Tačiau jų skaičiuje ne
buvo nė vieno istoriko-specialis- 
to. Praėjo penkeri metai, ir be
veik niekas nieko neparašė. 
Vieni mirė, kiti į laiškus 
neatsakė. Bet 1963 m. po

A. a. pik. Kazys Ališauskas

sunkios operacijos K. Ališaus
kas išėjo pensijon, turėjo 
daugiau laiko. Buvo suaktyvin
ta prašymų akcija, tačiau 
rezultatai nedideli. Tad apsi
spręsta paruošti trumpesnės 
apimties laisvės kovų istoriją. 
Kadangi autorius nemokėjo 
rašyti rašomąja mašinėle, jo 
rankraščius perrašinėdavo gen. 
M. Rėklaitis, tikrindavo J. M. 
Laurinaitis. Pagaliau buvo su
rastas ir labai geras, patyręs 
redaktorius prof. Pranas Čepė
nas, kuris, baigęs savo darbą 
LE-joje, taip pat turėjo daugiau 
laiko.

Bet numatytai Liet. ka
riuomenės 50 metų sukakčiai 
(1968 m.) knyga nebuvo užbaig
ta. Be to, iškilo nemalonūs gin
čai tarp autoriaus ir jo bendra

darbių su Ramovės centro 
valdyba, geriau pasakius, sujos 
pirmininku, kuris nenorėjo 
pripažinti K. Ališauskui 
autorystės teisių, Ramovės 
valdyba apskundė K. Ališauską 
savo or-jos garbės teismui, 
tačiau šis autorių išteisino. 
Tačiau Ramovės valdyba garb. 
teismo sprendimą atmetė. Šių 
eilučių autorius gerai atsimena 
tada K. Ališauską, atėjusį į 
„Draugo” redakciją su ašaro
tomis akimis. Susigraudinęs ir 
aš pasiūliau, kad knygą išleis
tų Akademinės Skautijos 
leidykla. Autorius apsidžiaugė, 
bet netrukus sutikimą atšaukė, 
sakydamas, kad „nepatogu eiti 
prieš savo organizaciją”. 
Pagaliau, savo žmonos Marijos 
remiamas, apsisprendė išleisti

knygą šeimos lėšomis. 490 
puslapių apimties veikalas buvo 
1972 m. atspausdintas dr. M. 
Morkūno spaustuvėje. Tačiau 
oficialiu leidėju buvo įrašyta 
„Lietuvos veteranų sąjunga 
Ramovė”.

Vieną audringą žiemos 
vakarą, gal metai prieš savo 
mirtį, K. Ališauskas atnešė ir 
atidavė šių eilučių autoriui 
labai storą aplanką, įvairių 
raštų pripildytą. Tai buvo jo 
susirašinėjimas su „Ramovės” 
centro valdyba. Atiduodamas 
šiuos popierius pasakė: „Jeigu 
ne trukdymai tariamo leidėjo , 
ne bereikalingas susirašinė
jimas ir nervų gadinimas, aš bū
čiau parašęs dar antrąjį šios 
knygos tomą. Mat, pirmasis 
knygos tomas — „Kovos dėl Lie
tuvos nepriklausomybės 
1918-1920” — apima tik kovų su 
bolševikais ir bermontininkais 
aprašymus.

Šviesaus atminimo „Draugo” 
redaktorius Aloyzas Baronas 
savo vedamajame „Spyg- 
lių-Dyglių” humoro skyriuje 
rašė: „Reikšmingiausias 1970 
m. įvykis buvo tas, kad Ali
šauskas buvo patrauktas į gar
bės teismą už tai, kad parašė 
knygą”... Beje, išleidęs veikalą, 
jis dar rinko medžiagą ir buvo 
pradėjęs rašyti Klaipėdos krašto 
atvadavimo istoriją, deja, savo 
darbo nebaigė.

K. Ališauskas kentėjo dvigu
bus skausmus: fizinius ir dva
sinius dėl savo krašto ir 
artimųjų netekimo. St. Raštikis 
savo knygose (III t., 139 psl.) yra 
paskelbęs jam rašyto laiško iš
trauką: „Mano brolis, 11 metų 
rusų iškankintas, grįžo iš Sibi
ro. Apsigyveno pas svetimus 
tame pačiame kaime. Rašo: 
.kluono nėra, arklių tvarto nėra, 
sodas ir drebulynas iškirsti 
kurui, malkoms. Trobesiai 
apleisti, jau pūva. Aš jam 
padedu, kuo galiu. Pasiunčiau 
siuntinį, kainavo 173 dolerius. 
Manau, kad jam pakaks lėšų 
pragy venimui pusei metų iš to 
siuntinio”. Tačiau 1963 ' m. 
brolis mirė. Panašia „tvarka” 
nukentėjo ir daugelis kitų 
artimų giminių.

1978 m. pabaigoje mane vėl

DRAUGAS, antradienis, 1989 m. sausio mėn. 10 d.

aplankė Kazys. — „Kaip sveika
ta, ar vėl būsi operuotas?” — 
klausiu. — Nebeoperuos, — ne
bėra ko daktarams pjauti, nes 
viskas išpjauta” — su humoro 
gyslele, kurio niekada net 
sunkiausiuose gyvenimo mo
mentuose netrūkdavo, atsakė

Liet. Dukterų draugija liūdi palydėdama į 
Amžinąjį Poilsį buvusią Centro valdybos narę

A.fA.
STEFANIJĄ KAULĖNIENĘ

Jos sūnums MINDAUGUI, GEDIMINUI, vaikaičiams 
ir visiems artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą.

Liet. Dukterų dr-jos centro valdyba

A.fA.
STEPONUI ŠILKAIČIUI

Lietuvoje mirus, jo brolį MEČĮ su šeima ii giminėmis 
nuoširdžiai užjaučiame

Elena ir Antanas Razmai 
Algė ir Adolfas Šležai

GAIDAS—DAIMID
EUDEIKIS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1
4348 S. California Avenue 

Telefonas — 523-0440

PETKUS
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K. Ališauskas.
Tokį a.a. Kazį mes prisime

name ir dabar, po 10 metų. Ra
šinį baigsime tais pačiais žo
džiais, kuriais pradėjome: Velio
nis nemirė, liko gyvas ir bus 
nemirtingas savo atliktais dar
bais.

SOCIALISTŲ INTERNACIONALAS 
KEIČIA SAVO LAIKYSENĄ

Paryžiuje gruodžio 6-7 antrą 
kartą 1988 metais susirinko 
Socialistų internacionalo (SI) 
taryba. Pagrindinės temos buvo 
„Pasaulio ekonomija — bendros 
pastangos globaliniam išvys
tymui” ir „Lygiateisiškumas — 
moterys demokratinio socializ
mo judėjime”. Šalia tų pagrin
dinių temų, apie kurias buvo 
nemažai kalbėta, užsiimta dar 
ir įvairių komisijų pranešimais, 
kaip nusiginklavimas ir rytų 
vakarų santykiai, Viduržemio 
jūros regionas, Pietų Afrika, Ar
timieji Rytai, Pietų Amerika, 
aplinka.

Willy Brandt (SPD, Vokietija), 
Si pirmininkas, savo atidarymo 
kalboje palietė šio suvažiavimo 
temas. Kalbėdamas apie moterų 
lygiateisiškumą, dėl kurio 
įgyvendinimo SI kovoja, pa
brėžė, kad broliškumas (fra- 
ternite) turi būti taikomas vi
siems žmonėms, o ne tik vienai 
žmonijos daliai. Apie pasaulio 
ekonomiją plačiau kalbėjo Pran
cūzijos ministeris pirmininkas 
Michel Rocard. Kiti žymesni 
kalbėtojai, pasisakę suvažia
vimo temomis, buvo Švedijos 
min. pirm. Ingvar Carlsson, 
Pierre Mauroy, Prancūzijos 
Socialistų partija, ir Bettino 
Craxi, Italijos Socialistų parti
ja. Suvažiavimo eigoje buvo 
priimtos septynios rezoliucijos, 
jų tarpe apie nusiginklavimą, 
Pietų Afriką, Lotynų Ameriką, 
moterų lygiateisiškumą, žmo
gaus teises ir kt.

Nusiginklavimo ir Ry
tų-Vakarų santykių komisijos 
referentas apžvelgė JAV ir

Sovietų Sąjungos santykių vys
tymąsi ir dabartinę būklę. Kitą 
dieną buvo tos temos lyg ir 
tęsinys, kai gavo keturi egzilų 
socialdemokratų partijų delega
tai teisę kalbėti. To iki šiol dar 
nėra buvę. Egzilų social
demokratų partijos yra susibū- 
rusios į Centro ir Rytų Europos 
socialistų uniją (angliškas su
trumpinimas — SUCEE). Ši uni
ja, kuriai priklauso ir Lietuvos 
Socialdemokratų partija, yra So
cialistų internacionalo asocijuo
tas narys (be balsavimo teisės). 
Šiuo metu unijai pirmininkauja 
vengras Andor Bolosfoldi, kuris 
savo kalboje apibūdino situaciją 
Vengrijoje, nurodydamas, kad 
ten atsikuria socialdemokratų 
partija. Pasmerkė Rumunijos 
politiką vengrų mažumos at
žvilgiu. Lenkų delegatas 
Stanislaw Wasik taip pat kri
tiškai apšvietė padėtį Lenkijoje 
ir atkreipė visų dėmesį į Lenki
joje atsikūrusią socialdemokra
tų partiją. Estų socialdemokra
tų delegatas Johannes Mihkel- 
son apžvelgė aktualius įvykius 
ypač Estijoje, išreikšdamas savo 
pasitenkinimą.

Lietuvos Socialdemokratų 
partijai (LSDP) atstovavo Irena 
ir Kasparas Dikšaičiai. Delega
tai ėmėsi iniciatyvos ir gavo pro
gos išdėstyti Socialistų interna
cionalui LSDP nusistatymą. 
Delegatė Irena Dikšaitinė 
padarė šio turinio pareiškimą 
anglų kalba: „Mielas pirmi
ninke, mieli draugai! Keliais sa
kiniais norėčiau Jus painfor
muoti apie lietuvių social
demokratų nusistatymą: mes ir

toliau reikalaujame pašalinti 
Ribbentroppo-Molotovo pakto 
pasekmes, kas reiškia, kad turi 
būti ant demokratinių pagrindų 
atstatyta visiška Lietuvos 
nepriklausomybė. Toks yra lie
tuvių tautos daugumos noras. 
Dabartiniai įvykiai Lietuvoje 
gali būti tik vienas žingsnis link 
nepriklausomybės. Mes pra
šome visas socialdemokratines 
partijas paremti mus, siekiant 
šio tikslo. Labai ačiū už Jūsų 
dėmesį”.

Egzilų socialdemokratų atsto
vų kalbos ir prieš suvažiavimą 
įteiktas pareiškimas SI gene
raliniam sekretoriui Pentti 
Vaananen susilaukė atgarsio.

Austrijos Socialistų partijos 
generalinis sekretorius Peter 
Jankovvitsch pareiškė, kad pa
galiau tylos diplomatijos laikas 
praėjo ir SI turėjo pasisakyti, 
kur jis stovi, kas liečia rytų 
Europą. Belgijos Socialistų par
tijos (SP) delegatas Karei van 
Miert, SI prezidiumo narys 
(vicepirmininkas), savo 
pareiškime išreiškė pasitenki
nimą, kad rytų Europoje atgy
ja socialdemokratų partijos ir 
pasmerkė Rumunijos kaimų 
naikinimo politiką. Italijos 
Socialistų partijos delegatė 
Margherita Boniver pasiūlė, 
kad kito SI kongreso, įvyk
siančio 1989 metais birželio 
19-22 Stockholme, pagrindinė 
tema būtų rytų Europos 
klausimai.

LSDP delegatai, kiek lais
valaikis leido, kalbėjosi su įvai

rių kraštų socialdemokratų at
stovais. Kontaktus buvo ne
sunku užmegzti, kadangi lie
tuviai kaip tokie buvo šį kartą 
jau visiems žinomi iš pasaulinės 
spaudos pranešimų. Pavyzdžiui, 
Japonijos socialdemokratų dele
gatai džiaugėsi galį pasikalbė
ti su lietuviais. Užklausti papa
sakojo, kad jų krašte spauda ir 
televizija apie įvykius Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje išsamiai žiū
rovus ir skaitytojus informavo.

Visus suvažiavimo dalyvius 
pakvietė Laurent Fabius, Pran
cūzijos parlamento prezidentas, 
į iškilmingus priešpiečius (de- 
jeuner) į Hotel de Lassay. 
(Palais Bourbon), o Pierre Mau
roy, pirmasis Prancūzijos Socia
listų partijos sekretorius, vaka
re puikiai pavaišino laivo „La 
Patache” valgykloje.

K. Dikšaitis

Varšuvoje, Lenkijoje, pastatyta pal. Jurgio Matulaičio garbei koplyčia, jo vardu ir pavadinta

MĄRQUETTE FUNERAL HOME
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STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

2424 VVest 69th Street - Tel. RE 7-1213
11028 Southwest Hwy. — Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. — Tel. 430-5700

BUTKUS - PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
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Telefonas — 652-1003

Donald M., Jr.

VANCE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI
1424 So._50 Avė., Cicero Illinois 
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6 DRAUGAS,

x Sol. Marytė Bizinkaus- 
kaitė-Bildienė atvyks iš Kana
dos dalyvauti „Draugo” ren
ginių komiteto rengiamam kon
certe vasario 26 d., sekmadienį, 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 
Ji dainuos kelias lietuvių liau
dies dainas ir ištraukas iš operų. 
Akompanuos muz. Robertas 
Mockus.

x Sofija Vakselienė prieš 
Naujus Metus turėjo sunkią 
plaučių operaciją ir buvo globo
jama sūnaus dr. Paliaus Vak- 
selio. Dabar sveiksta pamažu 
namie šeimos priežiūroje.

x Poetas-aktorius Rimas
Vėžys šį šeštadienį, sausio 14 
d., palydės Romą Stakauską 
(Antro Kaimo aktyvistą) į 
O’Hare aerodromą. Romas Sta
kauskas ilgesniam laikui iš
vyksta į Australiją ir žada, ten 
būdamas, kiek galima, judinti 
vietinę lietuvišką veiklą.

x Vakaronė Jaunimo cen
tro kavinėje bus šį penkta
dienį, sauio 13 d., 7 vai. Prane
šimą darys Persitvarkymo sąjū
džio narys ir „Sąjūdžio žinių” 
vienas redaktorių Arūnas Degu
tis, atvykęs iš Vilniaus. Kvie
čiami visi dalyvauti, ypač besi- 
domį Lietuvos reikalais.

x „Medicina”, Pasaulio 
Lietuvių gydytojų sąjungos 
žurnalas, Nr. 2, išėjo iš spaudos 
su gausiais straipsniais ir 
informacija. Daugiausiai 
rašoma apie širdies operacijas, 
persodinimą ir kita. Rašo dr. E. 
Varnauskas, dirbąs Švedijoje, 
vertimas iš dr. Bernardo, dr. N. 
Shumvvay ir kt. Taip pat dr. M. 
Budrienė rašo apie lietuvius 
gydytojus Amerikoje. Yra 
nemaža informacijos apie nau
jus gydytojus ir lietuvių 
gydytojų veiklą. Žurnalą suma
niai redaguoja dr. Vacys Šaulys, 
administruoja Sofija Blažienė ir 
Irena Makštutienė.

x Prel. Jonas A. Kučingis,
Los Angeles, Cal., Kalėdų ir 
Naujų 1989 Metų proga atsiun
tė didesnę auką, palinkėjo 
visam „Draugui” ir jo pagelbi- 
ninkams energijos ir užsidegimo 
spaudos darbe, kad Dievas ir 
toliau laimintų mus. Nuoširdus 
ir didelis ačiū mūsų mielam 
rėmėjui.

x Jonas Janušauskas, Chi
cago, III., lietuviško žodžio 
palaikytojas, lankėsi „Drauge”, 
pratęsė prenumeratą viene- 
riems metams, pridėjo 15 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
ir 30 dol. auką dienraščio stipri
nimui. J. Janušauską skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už rėmimą savos spaudos labai 
dėkojame.

x Dr. Mary Daugėla, Wa-
shington, D.C., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
50 dol. Labai dėkojame už 
paramą.

x Vytas Butkus iš Chicago, 
III., lietuviško žodžio palaiky
tojas, lankėsi „Drauge”, pratęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams su visa šimtine. V. But
kui, mūsų garbės prenumerato
riui, už paramą dienraščiui la
bai dėkojame.

x Plačiosios Čikagos lie
tuviai, maloniai kviečiame at
silankyti į lituanistinių mo
kyklų mokytojų pagerbimą, 
įvyksiantį 1989 m. sausio 29 d.
3 vai. p.p. LT namuose, Čikago
je. Programoje: Akademija. 
Meninė dalis. Vakarienė. Rezer
vacijos priimamos iki sausio 24 
d. tel. 434-7270 (E. Valiukė- 
nienė). Kviečia Am. Lietuvių 
Tautinė s-ga.

(sk) -

is, 1989 m. sausio mėn. 10 d.

x Po trumpų atostogų šv.
Kalėdų ir Naujų Metų proga
Dainavos ansamblis vėl pradėjo 
repeticijas ir ruošiasi religiniam 
koncertui, kuris bus gavėnios 
laikotarpyje. Ta pačia proga an
samblis kviečia visus mėgs
tančius dainą ir giesmę įsijungti 
į ansamblį. Repeticijos vyksta 
antradieniais 7:30 v.v. Jaunimo 
centre 203 kambary.

x Studentai ateitininkai
kviečia visus Chicagos jau
nuolius dalyvauti Jaunimo Mi
šiose šį šeštadienį, sausio 14 d., 
5 vai. vak. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje. 
Tuoj po Mišių salėje bus vaka
rienė ir pabendravimas su 
Arūnu Degučiu, jaunu lietuviu 
iš Persitvarkymo sąjūdžio 
Vilniuje tarybos nariu.

x „Paroda 89” — bus ati
daryta Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre vasario 10 d. 
Tai grupinė paroda, kuriai jau 
dabar atrenkami paveikslai.

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pa turės įprastą susirinkimą 
antradienį, sausio 17 d., 8 vai. 
vak. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Šiame susi
rinkime bus kalbama apie mūsų 
senatoriams ir kognresmanams 
laiškų rašymą, primenant Lie
tuvoje ekologinę nelaimę — 
gamtos teršimą ir atominės jė
gainės statybą be apsaugos 
priemonių. Taip pat bus kal
bama apie Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėjimą. 
Kviečiami visi nariai ir nariais 
norintieji būti.

x Vincas Kezinaitis, 
Hamilton, Ont., Kanada, pra
tęsė prenumeratą ir dar pridėjo 
20 dol. lietuviško žodžio 
palaikymui. V. Kezinaitį skel
biame garbės prenumerato
rium, o už auką labai dėkojame.

x Venecuelos Lietuvių klu
bas, Chicago, III., Kalėdų ir 
Naujų 1989 Metų proga įteikė 
20 dol. dienraščio palaikymui. 
Nuoširdus ačiū.

x Emilija Girdžiūnienė iš
Chicago, III., lankėsi „Draugo” 
administracijoje, pratęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams su visa šimtine. E. Gir- 
džiūnienę skelbiame garbės pre
numeratore, o už auką labai 
dėkojame.

x Audronė Gulbinas iš
Palos Park, III., buvo užsukusi 
į „Draugą” ir ta proga įteikė 25 
dol. dienraščio stiprinimui. La
bai dėkojame.

x „Spauda” book store,
Waterbury, Conn., už parduotas 
„Draugo” knygas atsiuntė 200 
dol. ir dar daugiau užsisakė.

x Po 10 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių: Pauline Konstienė, F. 
Masaitis, J. Garla, Adelė 
Duoblienė, J. Lapinas, Pranas 
Jurkus, K. Janulis, A. Sušins- 
kas, St. Žakas, L. Rugienienė, 
K. Žiedonis, Ada Juškienė, 
Jurgis Ribinskas, Ona Minia- 
tas, Vyt. ir Lidija Strazdai, M. 
Dambrauskas, Kazys Daugėla, 
Aldona Rimas, M. Išganaitis, P. 
Jonelis, B. Kondratas, T. Petra
vičius. Visiems nuoširdus ačiū.

x Vaistai į Lietuvą! Atei
nančią savaitę vaistų siunta iš
siunčiama į Lietuvą. Siunčia
mas jau sudarytas rinkinys. 
Proga pridėti dar ir savų vais
tų. Romas Pūkštys, Trans- 
pak, tel. 436-7772, namų 
430-4145.

(sk)
x Lietuvių Dailės muzie

jaus nuolatinės kolekcijos pa
roda „Pavasario peizažai” atida
roma šį penktd., sausio 13 d., 
7:30 v.v. Čiurlionio galerijoje. 
Paroda vyks iki vasario 8 d. Visi 
kviečiami.

(sk)

Lana Vyšnionytė sega gėles buvusiam ir dabartiniams Grandinėlės 
mokytojams. Nuotr. VI.Bacevičiaus

LIETUVIŲ OPEROS 
DARBAI IR RŪPESČIAI

Ne tik plačiosios Chicagos 
apylinkių, bet ir toliau gyve
nantys lietuviai yra jau gerai 
susipažinę su mūsų Chicagos 
lietuvių operos ilgamete raida ir 
noriai lanko jos metinius pasta
tymus bei proginius koncertus. 
Tik praeitais metais buvo pasi
gesta jos sezoninių pastatymų. 
O operos pastatymo nebuvo 
todėl, kad visus metus prieš tai 
reikėjo intensyviai ruoštis pri
deramai ištesėti savo įsiparei
gojimą dalyvauti Tiek Romoje, 
tiek Chicagoje, vykstančiose 600 
metų Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus iškilmėse. Dirbta 
buvo daug ir rezultatai buvo 
pasigėrėtini. Muziko Arūno Ka
minsko vadovaujamas operos 
choras buvo paruošęs išsamų 
giesmių ciklą, kuriomis 
grožėjosi Romon susirinkusi iš 
viso pasaulio maldininkų minia 
iškilmingų Mišių metu Sancta 
Maria Maggiore bazilikoje ir 
Šventojo Tėvo Pauliaus II 
koncelebruotose palaimintojo 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
beatifikacijos Mišiose. Taip pat 
iškilmingai nuskambėjo dainos 
ir giesmės Vatikane įvykusios 
akademijos metu. Šios aka
demijos koncertinė dalis, kurią 
atliko lietuvių operos choras, 
buvo pakartota padėkos Dienos 
savaitgalį įvykusiame jubilie
jaus šventės koncerte Mortono 
aukštesniosios mokyklos salėje, 
papildant ją Arūno Kaminsko 
perorkestruotu Jūratės ir Kas
tyčio operos pirmuoju veiksmu.

Užbaigus šventinius įsiparei
gojimus, pasikeitė lietuvių 
operos valdyba, o taip pat ir jos 
muzikinis vadovas. Ilgus metus 
dirbęs ir sėkmingai daugeliui lie
tuvių operos valdybų pirmininka
vęs Vytautas Radžius į 
naują valdybą nebekandida- 
tavo. Naujoji operos valdyba, 
vadovaujama jauno ir energingo 
pirmininko Vlado Žukausko, 
tęsia toliau savo pirmtakų 
darbą su ryžtu ir ištverme. Vie
toje pasitraukusio ir didelį įnašą 
lietuvių operos pastatymams 
davusio Arūno Kaminsko, jo 
vietą perėmė kitas jaunas ir 
plačiai besireiškiąs muzikas dr. 
Bronius Kazėnas iš Clevelando. 
Jam darniai talkininkauja ir su

x Alfonsas Juška, Sterling, 
Hts., Mich., atsiuntė mokestį už 
dvi prenumeratas, pridėjo 20 
dol. dienraščiui ir 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. A. Jušką įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už auką ir linkėjimus nuošir
dus ačiū.

x Ona Kartanienė, Omaha, 
Nebraska, už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė 20 dol. 
auką, linkėdama sėkmės ir 
dėkodama už gerai redaguoja
mą „Draugą”. Nuoširdus ačiū 
už viską.

x O. Kapteinis, Chicago 
Ridge, III., mūsų nuolatinė 
rėmėja, atsiuntė 30 dol. „Drau
go” paramai ir 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Savo laiške rašo, kad 
viską perskaitanti, o ypatingai, 
kada daug rašoma apie Tėvynę. 
Nuoširdus ačiū.

choru dirba muzikai Audronė 
Gaižiūnienė ir Robertas 
Mockus.

Naujo operos dirigento susi
tikimas su visuomene įvyko me
tinio lietuvių operos baliaus- 
koncerto metu, praeitų metų 
lapkričio 5 dieną Jaunimo centre 
Koncertinė baliaus dalis praėjo 
pasigėrėtinai, o pirmą kartą 
dirigavęs muzikas Kazėnas 
publikos buvo sutiktas 
entuziastingai.

Prieš Kalėdų šventes lietuvių 
operos nariai Jaunimo centre 
jaukiai atšventė kalėdinį pa
bendravimą, kurio metu buvo 
pasigrožėta baliaus metu pa
darytu koncertinės dalies video 
įrašu, o po to visų buvo bendrai 
sugiedota keletas kalėdinių 
giesmių. Tiek rudeninio baliaus 
ruošoje, tiek ir kalėdinio pobū
vio apipavidalinime daug šir
dies ir darbo įdėjo operos val
dybos narys Vacys Momkus.

O dabar ir vėl kiekvieną 
penktadienio vakarą į Jaunimo 
centrą užklydęs tautietis girdi 
iš antro aukšto sklindančius 
dainos garsus. O tų dainų bei 
arijų repertuaras platus, nes ir 
užmojai platūs. Vasario 26 
dieną įvyksta „Draugo”' 80 
metų sukaktuvinis koncertas, 
kurio programos dalį irgi 
atlieka lietuvių operos choras. 
Po koncerto bus ir pagrindinis 
lietuvių operos pastangų vaisius 
— Verdi Trubadūras.

Plačios apimties darbai yra 
susiję ir su dideliais rūpesčiais, 
o vienas iš didžiausių — tai 
finansai. Čia yra bandomos įvai
rios priemonės: laimėjimai, jau 
anksčiau minėtas metinis 
balius, Naujų Metų sutikimo 
balius, visa tai gerokai papildo 
lietuvių operos kasą. Tvirčiau
sią finansinį pagrindą, kaip ir 
visuose kituose lietuvių rengi
niuose, sudaro aukos, kurios 
ateina iš mūsų dosniosios vi
suomenės. Lietuvių opera tikisi, 
kad ir šiais metais, kaip ir pra
eityje, mūsų visuomenė neliks 
lietuvių operos darbams 
abejinga.

Kiek darbo valandų bus įdė
ta, kad tomis maloniomis 
muzikinėmis prošvaistėmis 
galėtų pasigėrėti mūsų tau-

Kr. Donelaičio pradinės mokyklos mokiniai dainuoja programoje. Dešinėje — A. Polikaitis.
Nuotr. J. Tamulaičio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
KALĖDINĖ PROGRAMA 

MOKYKLOJE

Kalėdos — tai Jėzaus gimimo 
šventė. Šiame laikotarpyje jau
nimas ir vyresnieji dabina kalė
dines eglutes, dekoruoja namus, 
bendrauja ir dalinasi 
dovanomis.

Gruodžio 17 d. gražiai ben
dravo Kr. Donelaičio mokyklos 
mokiniai, mokytojai, tėveliai, 
seneliai ir svečiai. Scena 
papuošta eglute, padabinta 
lietuviškais šiaudinukais. 
Mokiniai dėvi tautinius dra
bužius. Jaučiasi pakili, šventiš
ka nuotaika. Seniai mūsų 
mokyklos balkonas ir auditorija 
susilaukė tiek svečių. Visi at
vyko pažiūrėti ir paklausyti 
mokinių paruoštos kalėdinės 
programos. Programai va
dovavo 8 kl. mokinė Audrė 
Slenytė. Tokia mūsų mokyklos 
tradicija, kad visoms progra
moms vadovauja aštuntokai. 
Programą pradėjo mokyklų 
direktorius J. Širka pasidžiaug
damas, kad ir Lietuvoje šiais 
metais bus švenčiamos Kalėdos. 
Ragino mokinius nenutolti nuo 
tėvų žemės Lietuvos. Linkėjo vi
siems sveikatos ir Dievo 
palaimos. Sveikino Tėvų komi
teto pirmininkas R. Dumbrys.

Šių metų kalėdinė programa 
buvo man įspūdingiausia, kokią 
aš mačiau per vienuolika metų. 
Padėka priklauso visoms moky
tojoms ir mokytojams, kurie pa
ruošė mokinius. Taip pat 
padėka priklauso ir mokiniams, 
nes jie išmoko gerai jiems skir
tas roles. Gražiai nuskambėjo 
mokinių, pradedant darželiu ir 
baigiant trečiuoju skyriumi, 
dainos. Juos išmokė dainų 
mokyt. Audrius Polikaitis. Mo
kiniai buvo labai garsūs. Dar ir 
nulipdami nuo scenos pavieniui 
dainavo. Scenoje mažieji jautėsi 
gan laisvai, nesivaržė. Jie buvo 
apsivilkę meškiuko rūbais, tai 
žaidė su uodegyte, balerinos 
stiepėsi ant pirščiukų. Jie visa
da mus gerai nuteikia.

Tarp pasirodymų ir giesmių 
buvo rodomi gyvieji paveikslai. 
Mokiniai, paruošti seselės 
Emmanuelės ir mokyt. Tijū
nėlio, skaitė Šv. Raštą. Kalė
dine nuotaika vaidinimą pa
ruošė 4 sk. mokiniai su mokyt. 
R. Polikaitytė. Jie vaidino Ma
rijos ir Juozapo kelionę, kai jie 
ieškojo nakvynės.

Reikia pagirti besimokančius 
lietuviškai. Negaliu suprasti, 
kaip greit jie išmoko deklamuo
ti lietuviškai. Juos paruošė

tiečiai, o taip pat ir kita
taučiai, tą darbo naštą tepajus 
tik kolektyvo nariai. Bet jie tą 
darbą dirba su malonumu ir iš
tverme, kad lietuvių muzikinis 
menas skardentų Lietuvos var
dą kitataučių tarpe ir 
palaikytų gyvą tėvynės meilės 
kibirkštį lietuvio širdyje.

Juozas Končius

mokytojos D. Mikužienė ir Z. 
Pranckevičienė.

Pagaliau išgirdome beldimąsi 
į duris. Kilo triukšmas, visi 
mažieji sukosi atgal. Į salę įėjo 
Kalėdų senelis, kuris ap
dovanojo mokinius dovanėlė
mis. Linkėdami vieni kitiems 
linksmų švenčių, skirstėmės 
namo.

Audrė Šlenytė,
Kr. Donelaičio mokyklos 

korespondentė
*

CICERO ŠAULIAI

Sausio 15 d. Cicero jūrų 
šauliai ruošia Klaipėdos krašto 
atvadavimo 66 metų ir aplamai 
Mažosios Lietuvos minėjimą. 
10:30 vai. dalyvauja uniformuo
ti su vėliavomis, manoma, kad 
dalyvaus Vytauto D. rinktinės 
ir gen. Daukanto šauliai, vyks 
į pamaldas. 12 vai. Šv. Antano 
parapijos salėje bus minėjimas. 
Kalbės nenuilstantis kovotojas 
už Mažąją Lietuvą Algis Regis, 
o meninėje programoje sol. 
Aldona Pankienė ir muzikas 
Manigirdas Motekaitis. Įėjimas 
visiems laisvas ir nemokamas.

1988 m. Cicero jūrų šauliai

J.A. VALSTYBĖSE

— Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę New Yorko lie
tuviai paminės vasario 19 d., 
sekmadienį. Pamaldos bus 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje, minėjimas kultūros 
Židinyje. Pagrindinę paskaitą 
skaitys prof. dr. A. Štromas iš 
Bostono. Minėjimą rengia 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Nevv Yorko skyrius.

— Birutė ir Jonas Mika
lauskai, uolūs Brooklyno 
lietuviško gyvenimo darbuo
tojai, išsikelia į Floridą ir apsi
gyvens Seminole mieste. Bingo 
darbuotojai Kultūros Židinyje 
jiems išleistuves rengia sausio 
7 d., šeštadienį.

— A. a. Edvardas Garla, 
kilimu vilnietis, gyvenęs 
Anykščiuose, mirė gruodžio 16 
d. Woodhaven, N.H. Palaidotas 
iš Apreiškimo bažnyčios po ge
dulingų šv. Mišių Cypress Hills 
kapinėse. Nuliūdime liko žmo
na ir giminės.

— A. a Sofija Malinaus
kienė, gyvenusi Woodhavene, 
N.Y., mirė gruodžio 14 d. Po 
pamaldų Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje palaidota Cypress 
Hills kapinėse Brooklyne. 
Nuliūdime liko vyras ir dvi 
dukterys su šeimomis.

— Dr. Kazys Gudėnas po 
daugelio metų tarnybos draudos 
bendrovėje išėjęs pensijon, įsi
jungė Philadelphijos advokatų 
firmon, vedančion tik taršos pro
blemų bylas. Savo teisiniais pa
tarimais jis daug yra gelbėjęs 
JAV LB.

reikalams išaukojo daugiau 
kaip 900 dol., bet kai atsirado 
reikalas Lietuvoje išleisti 
didesniu tiražu A. Šapokos Lie
tuvos istoriją, paskyrė Lietuvių 
Bendruomenei dar 50 dol.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties proga va
sario 11 d. 12 vai. Cicero jūrų 
šauliai prie Cicero miesto 
valdybos iškels Lietuvos tautinę 
vėliavą, o vasario 12 d. su vėlia
vomis dalyvaus pamaldose už 
žuvusius, ginant Lietuvos 
laisvę, ir po pamaldų minėjime 
parapijos salėje.

Visuotinis metinis kuopos 
narių susirinkimas bus vasario 
26 d. 12 vai. Šv. Antano parapi
jos salėje. Bus renkama valdyba 
ir aptariami kiti reikalai, ypač 
kuopos sukakties 25 metų 
minėjimas rugsėjo 30 ir spalio 1 
d.

Altos ruošiamose Lietuvos 
nepriklausomybės — vasario 
16-tosios ir Sovietų Rusijos 
daromo lietuvių tautos naiki
nimo birželio minėjimuose 
didžiausią naštą neša Cicero 
jūrų šauliai.

S. Paulauskas

— Lionė (Bradūnaitė.) ir 
Andrius Kazlauskai neseniai 
įsigijo naują namą Seattle, 
Wash. To namo įkurtuvės kar
tu su kitais lietuviais ir jų 
šeimomis priimtuvės buvo lap
kričio 18 d. Visi sveikino nau
jus namo savininkus, gerai 
įsikūrusius. Dabar jie Kalėdoms 
išvyko atostogų pas Lionės 
seserį ir svainį Eleną ir dr. 
Audrių Aglinskus Havajuose.

— Dail. Loretta Werner, 
Seattle laikraštuko „Tulpės” 
dailininkė, turėjo savo tapybos 
ir stiklo darbų parodą gruodžio 
1-4 dienomis. Seattle lietuviai 
parodą gausiai lankė.

— Lietuvių Bendruomenės 
apyskaitinis susirinkimas Seat
tle bus kovo 18 d., šeštadienį, 
Inos Bray namuose. Bus val
dybos rinkimai, suneštinė vaka
rienė ir daug dainų. 

KANADOJE
— Bendras kūčias Toronto 

Prisikėlimo parapijos salėje 
turėjo gruodžio 18 d. skautai ir 
ateitininkai. Stalus laimino 
kun. A. Simanavičius, paskui 
laužė plotkeles, meninę pro
gramą atliko pakaitomis ateiti
ninkai ir skautai.

— Kun. Edis Putrimas, at
vykęs iš Vokietijos pas savo 
tėvus, gruodžio 22-23 dienomis 
Prisikėlimo parapijos bažnyčioje 
pravedė adventines rekolek
cijas.

— Prisikėlimo parapijoj
„Volungės” ir vaikų choras, 
kuriems vadovauja muz. Dalia 
Viskontienė, atliko kalėdinį 
koncertą. Dalyvavo sol. A. 
Pakalniškytė, fleitistas T. 
Regina, akompanavo muz. J. 
Go vedas.

PRANCŪZIJOJE

— Karolina ir Arūnas Pa
imliai Paryžiuje yra susilaukę 
dukrelės, kuriai parinko Linos 
Aušros Jadvygos vardus.

— Louis Pagnier, gyvenąs 
Lietuvoje ir vedęs mokytoją S. 
Jokubauskaitę, mirė Paryžiuje. 
Buvo gimęs 1911 m. rugsėjo 8 d. 
Abu su žmona savo vaikams pa
ruošė leidinį su svarbiausiais 
Lietuvos istorijos įvykiais ir 
išleido savo lėšomis 1984 m.

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.


