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Lietuviai šaukiasi pagalbos 
Kaliningrade 40,000 lietuvių 

Kaliningradas. — „Literatū
ra ir menas" savo 37 numeryje 
skelbia buvusioje Rytų Prūsijoje 
bei Mažojoje Lietuvoje gyvenan
čių maždaug40,000 lietuvių, ne
turinčių nei lietuviškų mokyklų, 
nei laikraščių, nei knygų, prašy
mą. Jie kreipiasi į Lietuvos Ko
munistų partijos vadovybę, Lie
tuvos žurnalistų sąjungą ir i Ka
liningrado srities sovietinę vy
riausybę, prašydami jiems padė
tu 

Vydūno kultūros centro 
prašymas 

Keturiasdešimt metų trukęs 
stalininis etnocidas Kaliningra
do srityje negrąžinamai palaužė 
mūsų tautinę kultūrą. Ketu
riasdešimt metų mums neleido 
vaikų mokyti gimtąja kalba, su
naikino daug baltiškos kultūros 
ir architektūros paminklų, turė
jusių neįkainojamą vertę. Tai 
pasaulinio masto nusikaltimai 
baltų ir viso pasaulio kultūrai. 

Neoficialiais duomenimis, 
šiendien Kaliningrado srityje 
gyvena apie 40 tūkstančių lie
tuvių. Kai kuriuose rajonuose 
j ie sudaro 20-30% visų 
gyventojų. Nepaisant to, dar ir 
šiandien mes negalime leisti 
savo vaikų į l ietuviškus 
darželius, mokyklose mokyti 
gimtosios kalbos. Kaliningrado 
srities valdžios organai įvairiais 
būdais trukdo ugdyti tautinę 
kultūrą ir kartu skleidžia dema
gogiją apie tarybinių tautų 
draugystę. 

Aktyviausi Kaliningrado sri
ties lietuvių kultūrinės draugi
jos nariai nuolat persekiojami 
vietos valdžios organų. 

Lietuvių kalba draudžiama 
Kaliningrado srities švietimo 

valdybos darbuotojai slepia tik
ruosius duomenis apie lietuvių 
tautybės vaikų skaičių srities 
bendrojo lavinimo mokyklose, 
iki galo nesuregistruoja norin
čių mokytis lietuvių kalbos, o 
kai kuriuose rajonuose (pvz. 
Slavsko) netgi išdrįsta neįsileis
ti draugijos atstovų į mokyklas. 
Pedagogų kolektyvai (pvz. Ne
mano raj., Malomožaiskojės mo
kykla) piktnaudžiauja jiems su
teiktomis teisėmis ir nepriima 
lietuvių kalbos mokytojų į savo 
mokyklas. Tėvai, gyvenantys 
Nemano, Slavsko rajonuose, 
buvo skaudžiai įžeisti kai kurių 
valdžios organų, liepusių ne
leisti vaikų į tautinę vasaros 
stovyklą „Žiburėlis" Vilniuje. 
Vadino ją fašistine, grasė imtis 
priemonių prieš vaikus,kurie 
vyks į šią stovyklą. 

Keliamos tik blogosios pusės 
Vadovaudamasi pasenusiomis 

instrukcijomis, Kaliningrado 
srities švietimo valdyba trukdo 
steigti lietuviškus vaikų dar
želius, nedideles pradines lietu
viškas klases, kur visi dalykai 
būtų dėstomi lietuvių kalba. 
Mums buvo iškeltas beveik 
nerealus reikalavimas — norint 
atidaryti tokią klasę, būtina 
surinkti 15 vaikų! Turėjome ap
siriboti vos keletu fakultatyvų 
steigimu, o ir jų perspektyvos 
neaiškios. 

Kaliningrado srities spauda 
kartkarčiais publikuoja straips
nius apie vykstančią pertvarką 
Lietuvoje, kuriuose atskleidžia
mos vien jos blogosios pusės. 
Stengiamasi įtraukti lietuvius į 
šių straipsnių svartymą, iš

kraipomi jų pasisakymai — taip 
mėginama sukelti nesantaiką 
tarp Kaliningrado srities lietu
vių. Noriai spausdinami straips
niai, kuriuose neteisingai nu
šviečiama Rytų Prūsijos (Mažo
sios Lietuvos) istorija. 

Konstitucijos pažeidimas 

Visi šie faktai yra TSRS 
Konstitucijos pažeidimas, Su
vienytųjų Nacijų Organizacijos 
Žmogaus teisių deklaracijos bei 
dabartinės TSKP CK vykdomos 
politikos nacionaliniams santy
kiams gerinti ignoravimas. 
Taikstytis su esama padėtimi 
— reikštų laukti tarpnacionali
nių santykių paaštrėjimo, kurio 
pasekmės mums gerai žinomos 
iš kitų šalies regionų. 

Į kai kurias mūsų poblemas 
galėtų atsakingiau žiūrėti Lie
tuvos vyriausybė. 

Nepalankiai mūsų darbui at
siliepia ir kai kurių karštakošių 
lietuvių išpuoliai prieš kitas tau
tas. Kaliningrado srities gyven
tojai, remdamiesi tokiais fak
tais, mus kaltina nacionalizmu. 

Lietuvos vyriausybės nutari
mas laikinai uždrausti kai 
kurių pramoninių ir maisto pre
kių išvežimą už Respublikos 
ribų sukėlė naują Kaliningrado 
srities visuomenės nepasitenki
nimo bangą, kuri išsiliejo ant 
mūsų — šios srities lietuvių. 

Kas jiems padės? 

Prašome Lietuvos žurnalistų 
sąjungą atkreipti spaudos dėme
sį į Kaliningrado lietuvių prob
lemas. 

Mes kreipiamės į Jus, prašy
dami nedelsiant taisyti susi
dariusią padėtį. Iš Kalinin
grado srities ir Lietuvos Va
dovybių laukiame konstrukty
vių sprendimų, abipusių susita
rimų, kurie užkirstų kelią tarp
nacionalinių konfliktų galimy
bei. 

Pasirašydami po šiuo kreipi
musi, dar kartą pabrėžiame, 
kad jaučiamės esą lietuvių 
tautos dalis ir norime ja išlikti, 
sykiu trokštame tik taikoje ir 
santarvėje gyventi su visais kai
mynais. 
Kaliningrado srities lietuvių 
draugija Sovetsko Vydūno 
lietuvių kultūros centras 

Per pusmeti Pelesos lietuviai pastatė sau bažnyčią. Šv. Lino atlaidai rugsėjo vidury jau vyko 
naujoje bažnyčioje, kurią pašventino Vilniaus arkivyskupijos arkivysk. Julijonas Steponavičius, 
kurį čia matome su kitais kunigais Pelesos bažnyčioje. 

Laikini vokiečių ginčai 

Afganistano kaina 
Maskva. Oficialūs sovietiniai 

sluoksniai prisipažįsta, kad be
veik dešimt metų užtrukusi so
vietų karinė intervencija Afga
nistane kainavo apie 60 milijar
dų rublių. Užsienio spaudos 
agentūros apie tai komentuoda-
mos sako, kad tie patys oficia
lūs sovietų šaltiniai, pranešda
mi apie šios milžiniškos sumos 
išeikvojimą svetimo krašto oku
pacijai finansuoti, nepatikslino, 
kiek tūkstančių sovietinių 
karių žuvo ar buvo sužeisti per 
Afganistane vykusius kruvinus 
karo veiksmus vardan vadina
mos „internacionalinės pagal
bos", nekalbant jau apie civilių 
gyventojų aukas ir patirtus nuo
stolius. 

— „Jaunoji Lietuva" yra 
Lietuvos tautinio nusiteikimo 
jaunimo organizacija, kuri savo 
suvažiavime pasisakė sieksianti 
sukurti tautinę mokyklą, kurio
je būtų tautiška dvasia, auklė
janti dorus, tikinčius Dievą ir 
mylinčius savo tėvynę lietuvius. 

Bona. — Paskutiniu metu 
pablogėjus santykiams tarp 
abiejų Vokietijų, kai jau 32,000 
vokiečių per Vengriją pasiekė 
Vakarų Vokietiją, Rytų Vokieti
jos vyriausybė atšaukė supla
nuotą vakariečių vokiečių vi
zitą. 

Vizitas nepageidaujamas 
Daug ginčų sukėlė turėjęs 

įvykti Socialdemokratų partijos 
atsilankymas Rytų Berlyne. 
Krikščionių demokratų partija 
apkaltino juos bendraujant su 
priešu, tačiau socialdemokratai 
argumentuoja, kad tai yra 
vienintelis kelias pastūmėti į 
reformas Rytų vokiečius. Ir 
kitos Vakarų Vokietijos partijos 
nori vizituoti Rytų Vokietiją ir 
iš to turėti sau politinį kapitalą 
ateityje. Tačiau Rytų Vokietijos 
parlamento pirmininkas Horst 
Sindermann pranešė, kad so
cialdemokratų vizitas nepagei
daujamas dėl jų vadovaujančių 
asmenų „provokuojančių pa
reiškimų". 

Šis ryšių atšalimas vyksta tik 
dėl tebevykstančios vokiečių 

Perka vienuolyną 
Auschwitzas. — Lenkijos pri

matas kardinolas Glemp sako, 
kad Auschwitzas yra ir lenkų, 
o ne vien žydų kančios vietovė. 
Tačiau Vatikanas siūlo vienuo
les iškelti. Naujam vienuolynui 
įkurti pinigus pažadėjo Lenkijos 
žydas Nissenbaum. Todėl atro
do, kad vienuolės vienuolyną 
apleis ir jį perims žydai, kurie 
visą laiką teigė, kad Auschwit-
zas, holokaustui prisiminti, tu
ri priklausyti vien tik jiems. 

Paaaulio žemaičių 
paroda 

Klaipėda. — Parodų rūmuose 
įvyko pasaulio žemaičių dailės 
paroda. Lietuvos Dailininkų 
sąjungos Klaipėdos krašto pir
mininkas Arūnas Sakalauskas 
sako, jog Vakarų Europoje, 
JAV, Lotynų Amerikoje ir Afri
koje dirba iš Žemaitijos kilusių 
300 dailininkų. Į šią parodą 
šimtas dailininkų atsiuntė 600 
įvairaus žanro kūrinių. Dėmesio 
susilaukė P. Augiaus, T. Va
liaus, O. Čepelienės, L. Vilimo, 
P. Lapės, K. Varnelio, R. Jauto-
kaitės, A. Tamošaitienės, V. Ži-
liaus tapyba ir grafika. Parodoje 
yra iš Australijos atsiųstos E. 
Kubos akvarelės, iš Vokietijos 
A. Švėgždos grafika, iš Prancū
zijos A. Mončio skulptūros. 
Dalyvauja ir Lietuvoje kurią 
dailininkai žemaičiai. Apie šią 
parodą praneša žurn. Gedimi
nas Pilaitis. 

masinės migracijos . Tik prieš 
dvejus metus, kai Honeckeris 
lankėsi Bonoje, buvo priimtas 
iškilmingai ir tada su tais 
pačiais socialdemokratais pasi
rašė bendrą pareiškimą, kad 
bus siekiama bendrų tikslų. 

Reformos — pagrindinė 
sąlyga 

Rytų Vokietija apkaltino 
Vakarų Vokietijos vyriausybę, 
jog ši raginanti bėgti vokiečius 
į Vakarus per Vengriją. Tačiau 
Vakarų Vokietijos vyriausybės 
pareigūnas atsakė,jog vokiečių 
bėgimas gali būti sulaikytas tik 
tada, kai bus Rytų Vokietijoje 
įvestos pagrindinės socialinės, 
ekonominės reformos ir žmo
gaus teisės. Krikščionių demo
kratų partijos sekretorius pa
reiškė, jog niekas šiuo metu 
negali tartis su uzurpatoriais. 

Socialdemokratų atstovas 
Horst Ehmke, kuris turėjo 
vadovauti 14 asmenų delegaci
jai, pasakė, jog atsisakymas pri
imti Vakarų Vokietijos socialde
mokratus, reiškia, kad Rytų 
Vokietijos vyriausybė yra vieno 
asmens kontroliuojama ir neno
ri reformų, kurias Vakarų so
cialdemokratai buvo pasiruošę 
pasiūlyti. Bet jis pasakė , kad jie 
yra pasiruošę pradėti diskusijas 
su religinių grupių atstovais. 

Švedai Lietuvoje 
Vilnius. — Čia lankėsi Švedi

jos parlamentarų grupė, kuriai 
vadovavo konservatorių partijos 
narys Hans Niuhage. Jie ilgai 
kalbėjosi su Lietuvos Komunis
tų partijos prezidiumo nariais ir 
domėjosi persitvarkymo klausi
mais, ypač krašto demokratiza
vimu. Jie pažymėjo, kad šiuo 
metu suintensyvėjo Švedijos ir 
Lietuvos bendradarbiavimas, 
kad daug galimybių pradėti tra
dicinius mokslo, kultūros ry
šius. Tačiau parlamentarai pa
brėžė, kad jie yra labai 
susirūpinę Baltijos jūros likimu 
ir jos apsauga. Jie pastebėjo, jog 
Švedijos patirtis toje srityje 
galėtų daug padėti. Švedijos 
parlamentarai susitiko su Sąjū
džio Seimo tarybos nariais ir su 
Lietuvos žurnalistais bei redak
toriais. 

— Žiežmarių vidurinėje mo
kykloje Lietuvos pedagogų 
draugija surengė 600 metų Lie
tuvos mokyklų steigimo jubilie
jui paminėti pasitarimą. Jame 
dalyavo įvairių respublikos mo
kyklų atstovai. Apie Lietuvos 
mokyklų istoriją kalbėjo Moks
lų Akademi.ios narė Inga Luk
šaitė. 

Represija ar koncesija 
Baltijos tautų triumfas — rusų triumfas 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Vilniuje JAV Informacijos 
agentūra atidarė amerikiečių 
autorių vaikams skirtos litera
tūros parodą. Parodos vadovu 
yra pakviestas lietuvis rašyto
jas Algirdas Gustaitis iš Califor-
nijos. Parodoje išstatytos ir 
vaikams rašančių lietuvių iš
eivių autorių knygos. Paroda 
prasidėjo spalio 11 d. 

— Komunistų partijos prezi
diumo patalpose įvyko pasitari
mas su Vilniaus miesto, Molėtų, 
Šalčininkų, Švenčionių, Trakų, 
Varėnos ir kitų rajonų lenkų vi
suomenės atstovais. Pasitarime 
dalyvavo KP pirmasis sekr. Al
girdas Brazauaskas, Prezidiumo 
pirm. Vytautas Astrauskas, KP 
sekr. Valerijonas Baltrūnas, Mi
nistrų tarybos pirm. pavaduoto
jas Jonas Jagminas, Sąjūdžio 
Tarybos nariai ir dar kai kurių 
organizaciją atstovai. 

— Kauno sporto halėje buvo 
paminėta 50 metų krepšinio 
pergalės sukaktis, kai 1939 m. 
Lietuva laimėjo Europos krepši
nio pirmenybes. Visų dėmesys 
buvo, kai po 50 metų į tą pačią 
salę įžengė Pranas Lubinas, 
dabar jau 79 metų, buvęs tada 
mūsų krepšininkų kapitonas. 
Krepšininkų šventėje buvo su
žaistos pirmosios rungtynės 
tarp Lietuvos ir Latvijos rinkti
nių. 

— Telšiuose pradėjo veikti 
lėlių teatras, kuris savo pirmam 
pasirodymui pasirinko anglų 
rašytojo D. Viseto pasakų moty
vais kūrinį „Krokokatinas". 
Šios studijos įsteigėjas ir režisie
rius — Algirdas Mikutis. 

— Lietuvos konservatorijos 
kamerinis choras jau trečią kar
tą gastroliavo Italijoje. Meno 
vadovas yra Česlovas Radžiū
nas, o dirigentas Tadas 
Šumskas. Sardinijos chorinės 
muzikos šventėje Oristano mies
te jie atliko Čiurlionio „Kyrie" 
ir „Sanctus", Pulenko „Mišias", 
Jono Tamulionio „Ant Kranto" 
ir Algimanto Bražinsko „Karče
ma". Buvo sustota ir Vatikane. 
Audiencijos metu pasveikino po
piežių, perrišo jį tautine juosta 
ir sugiedojo „Ilgiausių metų". 
Taip pat Vatikane surengė kon
certą. Juos globojo prel. Algi
mantas Bartkus. 

— Lenkų autonomijos reika
lavimai Lietuvoje sukėlė didelį 
susirūpinimą Tuos klausimus 
dabar išsamiai ir sąlygiškai 
nagrinėja vyriausybė, deputatai 
ir žurnalistai. Bandoma surasti 
visiems priimtina sprendimą. 
Deputato Liudviko Sabačio nuo
mone, Šalčininkų ir Vilniaus 
rajonų lenkų raikalavimai yra 
nekonstituciniai ir neturi 
juridinės galios. 

Londonas. — Nottinghamo 
„Evening Post" laikraštis at
spausdino savo universiteto pro
fesoriaus David Regan įspū
džius iš Latvijos, kurioje jis da
lyvavo Latvijos Liaudies fronto 
vadovybės pakviestas, kai Ry
goje vyko Baltijos tautų konfe
rencija. 

Paminėjęs Baltijos valstybių 
istoriją, Hitlerio-Stalino paktą 
ir trijų vlastybių okupaciją, jis 
minėtam dienraštyje rašo, kad 
Baltijos žmonių kančios po rusų 
jungu buvo žiaurios. Tūkstan
čiai žuvo kankinami kalėjimuo
se arba buvo deportuoti. Sibiras 
nusėtas lietuvių, latvių, estų 
kapais. Rusai specialiai norėjo 
išnaikinti tų tautų inteligenti
ją. Vėliau žiaurumai sušvelnėjo, 
tačiau jų taktika buvo labiau ra
finuota ir labai pavojinga. 

Demonstracija prieš statybą 
„Jie pradėjo atkelti vis dau

giau rusų ir kitų imigrantų, kad 
sunaikintų Baltijos tautų tauti
nę tapatybę. Kai naujas fabri
kas būdavo atidaromas Estijoje, 
Latvijoje ar Lietuvoje, rusų dar
bininkai būdavo atvežami jame 
dirbti, jiems apgyvendinti buvo 
pastatyti butai. 

Prieš kelis mėnesius latviai 
demonstravo Rygoje prieš pože
minio traukinio linijų statybą. 
Ne todėl, jog miestui nereikalin
ga, bet todėl, jog latviai žinojo, 
kad tūkstančiai rusų atvyks čia 
statyti ir niekuomet negrįš 
namo! 

Nežiūrint okupacijos, Baltijos 
tautų dvasia liko nepalaužta. 
Kai Gorbačiovas paskelbė glas-
nost ir perestroiką, tautiniai 
judėjimai tuojau iškilo Baltijos 
valstybėse. Visose trijose valsty
bėse tie judėjimai yra masiniai 

remiami ir skatinami derėtis 
dėl nepriklausomybės. Daug 
tautinių frontų vadų yra komu
nistai, bet liberalūs ir tautiniai 
komunistai". 

Remia ir nekomunistai 
„Baltijos ūkis yra išnaudoja

mas, emigrantų sriautas tęsiasi. 
Pilnos nepriklausomybės reika
lavimas, kaip vienintelis ūkinių 
ir politinių problemų išsprendi
mas yra dabar remiamas visų 
Baltijos visuomenės sluoksnių 
— komunistų ir nekomunistų. 

Nors įtampa tarp vietinių Bal
tijos gyventojų ir rusų bei kitų 
tautybių emigrantų tebėra, bet 
didėjanti tų emigrantų mažuma 
simpatizuoja Baltijos sieki
mams. Jie mokosi Baltijos kal
bų ir remia nepriklausomybę". 

Vakarais tenka nusivilti 
„Komunistų partijos centro 

komitetas po to, kai žmonių 
grandinė sujungė Baltijos sosti
nes , minint 50-sias Molotovo-
Ribbentropo pakto metines, pa
grasino. Sąjūdžiai į ta i atsiliepė 
iššaukiančiai. Sovietų vyriausy
be turės pasirinkti represiją ar 
koncesiją. 

Tas pasirinkimas priklausys 
nuo Vakarų spaudimo. Bii šiol 
Vakarais tenka nusivilti. Vaka
rų vyriausybės paragino Balti
jos sąjūdžius priimti ribotą au
tonomiją ir primygtinai nerei
kalauti nepriklausomybės. Tai 
yra neteisingas patarimas. Bal
tijos tautos turi teisę į apsi
sprendimą. Vakarai turė tų 
skatinti Maskvą, kad ši sutiktų 
su Baltijos reikalavimais. 

Sovietų imperija gali išsilai
kyti tik brutalia jėga, bet ir tai 
ne visiems la ikams. Būtų 
pasaul inė t ragedija , je igu 
Maskva pasirinktų naudoti 
jėgą. Rusų tauta buvo didi, ji 
gali vėl atgauti savo didybę, 
jeigu ji išlaisvins pavaldinius. 
Baltijos tautų triumfas būtų 
galų gale ir rusų triumfas". 

Svėdasų vidurinė mokykla pavadin
ta J. Tumo-Vaižganto vardu. Mokyk
los kieme pastatytas liaudies meist
ro Stasio Karanausko sukurtas ąžuo
linis stogastulpis. Jame iškaltas įra
šas: „Lietuvą ir lietuvius mylėjau. 
J. Tumui-Vaižgantui -120". Jame 
išdrožtas Vaižganto bareljefas ir vaiz
dai iš jo kūrinių - Severiutė, Myko
liukas su smuikeliu ir Alaušo varpas. 

— Ir Lietuvoje skelbiamas 
konkursas, kaip padaryti rublį 
konvertuojamu, nes tai viena di
džiausių Sovietų problemų. 
JAV advokatas F. Fiorsas pa
skyrė tam konkursui 100,000 
dol. Vertinimo komisijoje yra 
Sovietu Sąjungos ir JAV moks
lininkai. 

Pradedamos 
reformos Bulgarijoje 

Sofija. — Bulgarijos 
Komunistų partijos vadai 
pareiškė neleisią anarchijos 
savo krašte, tačiau pasikeitimai 
turį būti labai atsargūs, nes 9 
milijonai žmonių nesą dar tam 
pasiruošę. Bulgarija neseksianti 
Lenkijos ir Vengrijos pavyz
džiais, tačiau pamažu bus ir ten 
pradedamos reformos, pareiškė 
oficialūs vyresnieji vyriausybės 
nariai. Visa valdžia šiuo metu 
yra sukoncentruota prezidento 
Todoro Živkovo rankose. Bulga
rijos Užsienio reikalų ministeri
jos atstovas Ivan Katrandziev 
pasakė, kad bus einama labai 
pamažu, žingsnis po žingsnio 
prie persitvarkymo. Paskutiniu 
metu leista žmonėms jau verstis 
smulkiąja prekyba. Prez. 
Živkovas valdo Bulgariją nuo 
1954 m. Jam jau 78 m. amžiaus. 
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ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 7:03. leidžiasi 6:08. 
Temperatūra dieną 551., nak

tį 37 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KEUAS Į SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago, III. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

SVEIKA MITYBA -
TVIRTA SVEIKATA 

Lengvai paruošiamas, pigus 
ir pilnos vertės maistas yra 
išmintingo pensininko svei
katos šaltinis. 

Senesnio žmogaus 
mitybinė t iesa 

Nežiūrint gausybės apie svei
ką maistą pranešimų žurna
luose, laikraščiuose, per radiją 
ir televiziją, pensininkas vis dar 
nevalgo jo sveikatą apsaugančio 
maisto, kokį turėtų valgyti ir 
būdamas išmintingu valgytų. 

Todėl kiekvienas mūsiškis 
nuo dabar turi dėti visas pastan
gas įsigyti daugiau išmintin
gumo (kitaip sakant, žmoniškos 
asmenybės — teigiamų nusi
teikimų) nustoti jį įvairiopai 
nuodijus (alkoholiu, tabaku, 
nusimaitinimu) ir jo nepraras
ti ir iki žiliausios senatvės 
išlaikyti. Tik toks mūsiškis, net 
ir gerokai senatvės lenkiamas, 
atlaikys įvairius senatviškus 
nesklandumus ir pajėgs tinka
mai sveikatą užlaikyti, save 
stiprindamas sveiku ir pigiu 
mais tu . O tų senatviškų 
nesklandumų mūsiškio pensi
ninko laukia visa eilė. Štai jų 
keletas. 

Yra tokių pensininkų, kurie 
valgo po senovei nesveikai ir 
pasigamina tik tokį maistą, į 
kokį jau jie yra įpratę ir čia jokie 
naujoviški nurodymai apie svei
kesnį maistą jiems nepriimtini. 
*51ogi valgio įpročiai pagreitin
ta i suluošina tokius mūsiškius. 

Dėl liesos kišenės pensininkas 
neišgali nusipirkti sveikesnio 
maisto. Bus ir tokių, kurie nesi-
orientuoja kaip sveikesnio mais
to pasigaminti. 

Duokim tokį 80-tį, prie gele
žinkelio dirbusį pensininką, 
kur is savo žmoną neseniai 
patalpino prieglaudon. Staiga 
jam dabar reikia maistą pačiam 
nusipirkti, parsinešt} ir jį pasi
gaminti. Jis niekada to pats ne
darė — viską jam parūpindavo 
jo žmona. Todėl jis dabar nutarė 
lengviau verstis: maitintis tik 
dešrelėmis ir kiaušiniais, nes 
tik šiuos jis moka išsivirti. Be 
vaisių, daržovių ir pieno gyven
damas, o tik kava užsigerdamas 
senesnysis netrukus virsta žo
lele. 

Arba čia vėl neseniai našle 
tapusi 65 metų mūsiškė, kuri 
dabar turi tik sau vienai mais
tą virtis. Ji randa lengvą išeitį: 
perka šaldytą maistą, kuris 
būna perkrautas druska ir gy
vuliniais, jos arterijas užkem-
šančiais, riebalais. Nė stebėtis 
nereikia, kad tokios greit pra

randa sveikatą. Gerai dar būna, 
kad tokios staiga pas Dievą iš
keliauja, bet neduok, Dieve, 
tokioms kančių, kai jos lieka per 
silpnos gyventi, bet per stiprios 
mirti. Norint tokio stovio iš
vengti, visiems ir visoms reikia 
ruoštis sveikai gyventi; sveika 
mityba ir nusiteikimais gerokai 
iš anksto — jau nuo dabar, nuo 
jaunystės — net ir nuo vaikys
tės taip pradėjus elgtis. Bet 
nepamirškime, kad niekada 
nėra vėlu pradėti žmoniškai 
gyventi. Gaila, kad tik išmin
tingajam tokia tiesa yra savita. 
Todėl būdamos ir būdami pro
tingais tvariniais, gausinkime 
savyje išmintingumą. Tik tada 
nė vienam, nė vienai nereikės 
gailėtis. 

Dar randasi ir tokių lietuvių, 
kurie vietoje valgę duoną su 
margarinu, valgo margariną su 
duona ar bulve, perka gatavai 
pagamintus kotletus, riebius 
sūrius, ledus ir kitus riebaluose 
plaukiančius valgius — tokias 
sriubas (nes jie tik tokias mėgs
ta valgyti, nes skanios!),o tokie 
valgiai mūsiškius tukina ir 
menkina jų sveikatą, pakeldami 
kraujospūdį, pablogindami 
cukraligę ir artindami širdies 
ataką, kuri dabar per dažnai 
mūsiškiams esti mirtina. 

Juk visi girdime žinias, kad 
vienas pensininkas iš Chicagos 
nuvairavęs mašiną Floridon, po 
dienos ten amžiams akis užmer
kė. O čia Chicagoje kitas rastas 
jau sustingęs savo kambaryje. O 
ten trečiam, nuvežtam ligoni
nėn, nepadėjo moderniškiausios 
gaivinimo priemonės. Taip 
mūsiškiai pagreitintai sulaukia 
savo galo. nes nebėga už akių 
sklerozei, kuri marina net ir 
palyginti jauną širdį. Tikrai 
kitoks būtų buvęs čia suminėtų 
mūsiškių galas, jei jie būtų iš
tyrę savo kraują ir pagal gautus 
duomenis energingai kovoję su 
dabar aršiausia širdies giltine — 
skleroze. Mes visi esame gana 
protingi, bet dabar turime pa
gausinti savyje išmintingumą 
iki tokio kiekio, kad pajėgtume 
savo elgsena — ypač valgyje ir 
gėrime bei nusiteikimuose — 
tolintis nuo ankstyvo galo, 
sulaukiamo per širdies arterijų 
priskretimą, kuris prišaukia šir
dies ataką. 

Niekada nėra vėlu 
tapti sveikesniu 

Tūlas mūsiškis tuojau pasa
kys: — Jau per vėlu man keisti 
valgį, kad apturėčiau geresnę 

Protingas, bet išmint ingumu ne tu r t ingas žmogus kenkia sau, k i t a m ir apl inkai ; toks gir-
tauja.kol užsnūsta . i r pabudęs kitokiu tvar in iu prie vairo a t s i sėdęs d a u g nelaimių sau i r ki
tiems padaro . 

sveikatą. — Tai didelė netiesa, sunaudota po ketu ris puodelius 
Tai savo ožiškumo teisinimas, per dieną. 
Tai nenoras mesti blogus įpro- Toks maistas yra gausus 
Čius valgyje ir nesiryžimas įsi- kalciu ir vitaminu riboflavinu, 
gyti sveikus. Toks tvirtinimas kuris paverčia mais'.ą į energiją. 
priešinasi faktams. Taip pat pieniniame maiste yra dieną. Tik tuomet pajėgsime 

Tokie nesiskaito su faktu, kad iabai vertingų ba.:ymų, kurie užlaikyti gerame stovyje savo 

laikytis šaldytuve savaitėmis ir 
būti valgomas kartu su kitokiu 
maistu. 

Pieno gaminius valgykime 
mažiausiai keturis kartus per 

sveikas valgis yra naudingas padeda raumenims. 

J e i v a l g y d a m a s pers ivalgysi , jei nuodus siurbčiosi ir užstalėje nuola t sėdėsi 
- nes idarbuos i , gali tokia paba i sa v i r a i ir tikti tik žvirbl iams iš kanapių 
baidyt i 

visokio amžiaus žmonėms. Kas 
nors, ypač gydytojas ir visi kiti 
išmintingi mūsiškiai turėtų 
tokiems ne tik pasakyti, bet 
tiesiog į jų galvas įkalti tiesą, 
jog. kaip niekada nevėlu 
užtaisyti kiaurą stogą, taip 
niekada nevėlu gerinti savo 
sveikatą. Tik pradėkime veikti 
gėrio įsigijimui nedelsdami ir 
imkime kaip kokių šašų atsi
kratyti to turimo nežmo
niškumo valgyje. 

Ir be dietininkės galima 
sveikai misti 

Penkeriopai sveikai reikia 
misti. Tokį maistą žmogus gali 
nusipirkti ar namuose pasi
gaminti. 1. Mažai gyvulinių 
riebalų ir cholesterolio turintis 
maistas saugo žmogų nuo šir
dies ligos ir vėžio. 2. Daug kalcio 
turintysis tvirtina kaulus. 3. 
Gausus kaliu (potassium) mais
tas užlaiko sveikas kraujagysles 
ir atstato netektą kalį imant 
šlapimą varančius vaistus. 4. 
Gausus baltymais maistas 
užlaiko kūno raumenis gerame 
stovyje. 5. Miltiniai-krak-
moliniai valgiai (angliavan
deniai — karbohidratai) duoda 
energijos ir mažina cholesterolio 
perviršį. 

Reikia valgyti įvairų maistą, 
nes nė vienas maistas neturi 
visko, ko reikia. Tik mišinys 
įvairaus maisto turi būti naudo
jamas, nes tik tada gaunama pa
kankamai vitaminų ir mine
ralų. Štai net dvidešimt įvairių 
valgių, kurie užtikrina žmogui 
gerą sveikatą. 

L Pieno gaminiai 

Naudingiausiai lietuviams 
bus, jei pradėsime naudoti tik 
nugriebtą pieną (skim milk). 
Vietoje vandens naudokime šį 
pieną su avižų sėlenomis. Taip 
pat geras pieno gaminys yra be 
riebalų jogurtas (nonfat yogurt). 
Pietums sunaudokime jo puode
lį su susmulkintais vaisiais. 
Galime gerti ir rūgusį pieną. 
Vietoje kavos ir arbatos galima 
gerti nesaldžią su nugriebtu 
pienu užbaltintą cikoriją. 

Toks maistas saugos kaulus, 
raumenis ir padės maistui virs
ti energija. Galima pieno gami
nius pridėti prie kitokio maisto, 
sakysim pieno miltelius supilti 
į bulvių košę ar pomidorų, 
žirnių bei bulvių sriubas. Tai 
nebrangus, liesas, mažai paren
gimo reikalaująs ir žmogaus 
sveikatą saugojąs maistas. 
Pieno gaminius valgykime kas
dien. Aišku, vien tokiu maistu 
nesimaitinsime, bet jis bus gera 
sudėtinė dalis mūsų valgomo ki
tokio maisto. 

Daugelis pensininkų rūpinasi 
širdies sveikata ir nutaria visai 
nenaudoti pieno gaminių. Tai 
didelė klaida, nes tik pieno rie
balai yra nenaudingi širdžiai. 0 
pieno riebalus prašalinus, liku-
sis pienas yra labai sveikas 
maistas. Mat, prašalinant pieno 
riebalus, šalinamas ir choles
terolis. Likusios pieno dalys yra 
naudingos lietuvio širdžiai. Be 
riebalų rūgusio pieno, jogurto ar 
varškės bei nugriebto pieno 
kiekvieno mūsiškio turėtų būti 

Pieninis maistą- yra naudin
gas ir dar dviem dalykais; jis 
lengvai pagaminarr.as ir nesun
kiai sukramtoma? Tai svarbu 
tiems žmonėms, kurie nemėgs
ta ar negali virtis maisto ir 
kurių dantys yra netvarkoje. 
Rūgęs pienas ar jogurtas gali 

sveikatą. Pusryčiams valgy
k ime avižines sėlenas su 
nugriebtu pienu; pietums — 
rūgusį pieną ar jogurtą; vaka
rienei — šiltą, baltintą cikoriją. 
Kas nemėgsta pieno, tegul deda 
pieno miltelius į kitokį valgį, 
bet būtinai tegul neapsieina be 
pieno gaminių. 

DEL LIETUVOS KULTŪROS 
KONGRESO RENGIMO 

Kultūros krizė, kilusi dėl bol
ševikinės partokratijos, turėju
sios formuoti ne asmenybę, bet 
tam tikros paskiri les bei požiū
rių individą „homo sovieticus", 
įsigalėjimo dar nesibaigė. Vie
šumas, Sąjūdis, pirmieji demo
kratijos daigai tik atidengė ir 
parodė mums moralinės ir eko
nominės degradacijos žaizdas. 
Mums baisu jas matyti, o juolab 
jausti savo sielose, bet gydymo 
metodikos vis dar ieškome. O 
juk žaizdos užleistos, ir net 
skubios mūsų pastangos išgel
bės ne viską. Kultūra kaip 
asmenybės tapsmas ir tautos 
gyvenimo būdas, kaip sociumo 
ir etnoso sąveika — tai sfera, ku
rios aprėpti beveik neįmanoma, 
bet be supratimo, kokia kultū
ros strategija reikalinga šian
dieninei Lietuvai, be bandymo 
įvertinti praeitį ir numatyti, kas 
darytina, šiandien gyventi sun
ku. Reikia rasti takelį Lietuvos 

kultūrai, nepažeidžiant etnoso 
ir tuo pačiu sudarant sąlygas 
gyventi civilizuotai, gana sudė
tinga. Būtina tam tikra veiklos 
strategija, tam tikri akcentai. 
Todėl Lietuvos kultūros kongre
se patvirtinsime pagrindinius 
Lietuvos kultūros plėtros pro
gramos tikslus, uždavinius, su
sitarsime dėl tikslesnio principų 
įvardijimo ir apibrėžimo. 

Lietuvos kultūros kongresą 
numatoma surengti 1989 m. 
gruodžio 15-16 d. Vilniuje, Pra
moginių renginių ir sporto rū
muose. 

Koordinacinės kultūros dar
buotojų grupės Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžiui remti var
du Laima Juozaitienė. 

Pasiūlymus siųsti: Vilnius 
232600, Mičiūrino 1/46, KDTI, 
Kultūros koncepcijos rengimo 
grupei, telefono nr.: 738302, 
750439. Telefakso nr.: 224890. 

Laiškas 

KLAIDINĄ ŽEMĖLAPIAI 

Pasižiūrėję į naują Lietuvių 
Bendruomenės lankstinuką 
gauname gerą įspūdį. Popierius 
labai geras, paveikslai spalvoti, 
bet pažvelgus į žemėlapį, pasi
rodo kažkas ne taip. Krenta į 
akis Lenkijos dalis ir Rytprūsiai 
pažymėti tokiais pačiais k v a d -
ratukais ir atrodo, ta visa teri
torija yra Lenkija derybų keliu 
su Rusija atitekusi Hitleriui. Vi
sos kitos žemės turi savo 
valstybių vardus, bet Rytprūsiai 
nepažymėti, kad tai yra Vokieti
ja. „Drauge" buvo rašoma, kad 
tie lankstinukai yra skirti ang
liškai kalbančiai visuomenei, 
ir raginama, kad jie turėtų būti 
išsiuntinėti visiems, kurie turi 
politinį svorį ar formuoja viešąją 
opiniją. 

Jau lenkai turi būti labai 
dėkingi to lankstinuko paren
gėjui. Žinant, kad dauguma 
amerikiečių yra labai silpnai 
susipažinę su pasauline istorija 
ir geografija, jiems ta Rytprūsių 
teritorija bus niekas kitas, kaip 
lenkų provincija. Každodėl 
dažnai mūsų veiksniai noromis 
ar per neapsižiūrėjimą lenkams 
ką nors gero pakiša ateičiai. 
Rytprūsiai prieš 800 metų buvo 
lietuvių giminių žemė ir 1939 
metais ji buvo Vokietijos dalis. 
Lenkai tuo tarpu tai sričiai 
jokių politinių, tautinių ar teri
torinių pretenzijų negali reikšti, 
bet, nežiūrint to, jie į Rytprūsius 
pasinešę, progai pasitaikius, 
savo koją įkelti. Čia jiems bus 
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Išvada. Dabar tyrimais su
sekta, kad kas valandą šį tą 
užkandant ir taip darant per 17 
valandų paroje, sumąžta bend
ras cholesterolis kraujuje ir 
jame esąs žalingasis choleste
rolis. Tik nereikia valgyti per 
daug, o tik normaliai per parą 
suvalgomą maisto kiekį iš
dalinti valandomis. Tai padės 
tiems, kurie turi prigimtą labai 
riebų kraują ir jokiu būdu 

nepajėgia, net visomis prie
monėmis pasinaudodami, jį 
sunormuoti. Sunormavus, jie 
galės valgyti 7 kartus paroje. To 
fakto n e t u r ė t ų negirdomis 
praleisti visi, kurie turi per rie
bų kraują tol, kol jų kraujuje 
cholesterolis nesumažės iki 130 
mg%. 

Pasiskaityti. Senior Patient. 
September/October 1989, 
Volume 1, No. 5. 
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didelė proga, nes patys lietuviai 
tą kraštą jiems priskiria. 

Jeigu lankstinukų parengėjai 
nesiorientuoja šioje srityje, tai 
galėtų pasikviesti vieną iš mūsų 
istorikų, kurių mes gerų turime, 
kad jie padėtų. Tie lankstinu
kai, prieš juos paskleidžiant, 
turėjo būti patikrinti ir kaip ne
tinkami, mums žalingii sunai
kinti. Dabar Lietuvių Bendruo
menės apylinkės gauna ragini
mus juos užsisakyti ir platinti, 
rodyti mūsų nesugebėjimus ir 
įtikinti lenkus, kad tai yra jų 
žemė. Neapsiėjo Vliko lanksti
nukai be priekaištų, dabar Lie
tuvių Bendruomenė iškepė savo 
blyną. Gal tas ir su tikslu 
daroma? Kam buvo reikalinga 
trigubu tiražu speciali laida 
„Pasaulio Lietuvio"? Kad dar 
būtų jis anglų kalba, tai gal dar 
mūsų vaikai, anūkai ar 
svetimtaučiai tomis žiniomis 
galėtų pasinaudoti. Eilinis 
žmogelis tos knygos visos 
neskaitys, nes jam tas užims 
daug laiko ir bus visiškai 
neįdomu. Paskutiniu laiku 
pasipylė prašymai aukų iš visų 
pusių. Ateityje jų bus dar dau
giau ir svarbesniems reikalams. 
Tai kam reikalinga švaistyti pi
nigus tokiam leidiniui iš kurio 
čia nebus naudos. Kas liečia 
Hitlerio-Stalino paktą, tai 
prastiems žmoneliams lanksti-
nukyje žinių yra pakankamai. 

Vytautas Gavelis 
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Pirm., antr., ketv. ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr.. ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building , 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie , Chicago, IN. 
Tel. 925-2670 

1185 Oundee Ave. , Elgln, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St . Chicago. IL 
Tel. 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL. 
Tel . 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd . , Hickory Hills, IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

Tas pasiekė didelių 
laimėjimų, kuris gyveno gerai, 
juokėsi dažnai ir mylėjo daug. 

B. Anderson 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgsn Ave. , Suite 324 Ir 
5835 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Tel. 585-2980 (veikia 24 va i ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 w 81 st Street 

Kabineto tel . RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St . — Tel . 737-5149 

Vai. pagal susitarimą 
Palos Vision Center, 71 $2 W. 127th St 

Palos Hgts.. III. Ketv vai. 3-6 v.v. 
Te l . 448-1777 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija' 
2454 West 71 st Street 

Tel . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai : pirm., antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Dr. Tumasonio ksbinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 w 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2638 W. 71 st St., Chicago. IN. 

Tel.: 438-0100 
11800 Souttmest Hkjtmay 
Palos Hetgtrts, M. 80483 

(312) 381-0220 (312) 381-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W . 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p.p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto te l . 778-2880, rez. 448-5545 

E D M U N D A S V I Ž I N A S . M.D., S.C. 

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas* 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 
Valandos pagal susitarimą 

Te l . 585-7755 

• 



Okup. Lietuvos formali 

NEFORMALI SPAUDA 
Pi rmiaus ia išsiaiškinkime 

šiuos terminus. Okap. Lietuvoje 
formali periodinė spauda yra 
leidžiama valdžios ir Komunis-
tų partijos (KP) leidimu, pagal 
jų nustatytus reikalavimus bei 
sąlygas, kurių turi redaktoriai 
bei leidėjai laikytis. Leidžia 
valstybinės, partinės instituci
jos, v i suomeninės , mokslo, 
kultūros organizacijos. Politinę 
informaciją pateikia Maskvos 
TASSas ar Vilniaus ELTA, val
džios bei partijos politiniai biu
rai. Spausdinamos ilgiausios 
vietinių ir maskvinių vadų 
kalbos, kurios užgožia aktualią 
šiandieninę informaciją — jai 
dažnai nebelieka vietos, nes 
puslapių skaičius griežtai ribo
tas. 

Turime po ranka, kad ir šiek 
tiek senstelėjusių statistinių 
duomenų iš 1985 metų. Bet pa
dėtis ir dabar nedaug tepasikei-
tusi. Okup. Lietuvoje leidžiama 
255 periodiniai leidiniai, iš jų 
134 laikraščiai, bendru 2.33 mil. 
egz. t iražu. Pagal kalbas taip 
skirstosi: Lietuvių — 105 (2.05 
mil. egz.), rusų — 25 (0.22 mil.), 
lenkų — 4 (0.054 mil. egz.). 
Kiekvienas miestas ir rajonas 
turi savo laikraštį. Leidžiama 
32 žurnalai, 23 jų lietuvių kal
ba, 8 rusų, 1 lenkų kalba. Ligi 
„perestroikos" niekas negalėjo 
leisti bet kokį spausdinį be 
valdžios bei partijos sutikimo. 
Nė vienas periodinis leidinys 
pats nerenka prenumeratos, ne
siuntinėja, neekspedijuoja savo 
leidinio ir net neskelbia prenu
meratos kainos. Visa tai atlie
ka pašto įstaigos. Vadinasi, iš 
spaustuvės beveik visas tiražas 
vežamas tiesiog į paštą, kuris 
adresuoja, persiunčia prenu
meratoriams. Tokia tvarka yra 
ir dabar. 

PEIKDAMI KITUS, 
NETEISINKIME SAVĘS 

Tačiau „perestroikos" laikais 
daug kas pasikeitė. Tiesa, for
mali, valdžios pripažinta spau
da leidžiama ir toliau, bet jos 
tonas j au kitas. Beveik visi 
laikraščiai, išskyrus „Tiesą", 
„Valstiečių laikraštį" ir gal 
keletą kitų rajoninių, išmetė 
šūkį „Visų šalių proletarai, 
vienykitės!", kuris dabar reika
lingas tiek, kaip autobuse bo
tagas, nes nedaug kas tiki, kad 
Sovietų Sąjungos imperi ja 
išsilaikys, o kad komunizmas 
apims visą pasaulį — to nė 
komunistų vadeivos nesapnuo
ja. Daugelis laikraščių išmetė iš 
savo antraščių komunistinius 
va rdus . P a s i k e i t ė spaudos 
dvasia, turinys. 

Greta formalios spaudos atsi
rado ir neformali. J i nėra 
valdžios draudžiama, bet ir ne 
laiminama. Jos leidimas paken
čiamas, bet valdžia ir partija 
negloboja. Negal i naudot is 
tokiais pašto patarnavimais, 
kok ia i s naudojas i formal i 
spauda. Kai kur ji yra švelniai 
cenzūruojama, ki tur ne, o 
dažniausia leidėjai nesiklausia 
cenzūros. Tačiau cenzūra vis 
dėlto Lietuvoje yra tiek for
ma l i a i , t i e k neformal ia i 
spaudai, tiktai paslėpta kita for
ma. Apie tai leidyklų sąjūdžio 
grupių leidinys „Sakalas" (Nr. 
2,1988) rasė: „Cenzūros mes esą 
neturime. Tačiau mūsų lei
džiamos knygos bei spausdiniai 
turi būti aprobuoti Glavlito, 
kurio oficiali funkcija, kaip 
žinome, yra saugoti valstybines 
paslaptis". Šia dangstimi daug 
kas išbraukiama ar taisoma, 
nors tai ir nebūtų kariniai 
dalykai. 

Neformalią spaudą leidžia 
Lietuvos persitvarkymo sąjū
džio c e n t r a s ir jo įva i rūs 
padaliniai rajonuose, kultūri
nės, religinės, visuomeninės 
jaunimo organizacijos, politinės 
partijos, mokyklos, naujai įsi
steigusios ar atkurtos iš nepri
klausomybės laikų draugijos. 

Tik dalisleidinių plat inami per 
kioskus, tačiau dauguma plin
t a „per rankas" , išnešiotojų, 
pardavinėjami ar dalijami mi
tinguose, susir inkimų metu , 
salėse ir kitais keliais. 

Iš leidžiamų laikraščių iš
siskiria „Atgimimas", LPS ofi
cialus savaitraštis „Sąjūdžio 
ž in ios" , būs imas d ienraš t i s 
„ R e s p u b l i k a " . P u i k i a i pa
ruošiami, gerai redaguojami — 
„Kauno aidas", „Mažoji Lietu
va" (Klaipėdoje). „Laisvas žo
d i s " (Panevėžyje), „Krivūlė" 
(Šiauliuose), „Tremtinys" (Vil
niuje). 

Leidžiama ir ke l e t a s ne
formalių žurnalų, kurių dalis 
ga l gre i t v i rs f o r m a l i a i s . 
Katal ikų religinius poreikius 
bando patenkint i „Katal ikų 
pasaulis"; labai puošniai išlei
džiamas su spalvotomis iliust
racijomis „Krantų" žurnalas; 
bando nuo jo neatsil ikti nese
niai pasirodžiusi „Santara" . Li
tuanistams — mokytojams labai 
gražiai pasitarnauja mėnrašt is 
„Gimtasis žodis". Tačiau turinio 
požiūriu stipriausias ir įdomiau
sias yra „Sietynas", deja, spaus
dinamas labai menka rotaprin
to technika. 

Dar kai kurie kiti vardai: 
„Kražių aidai", „Aukšta i t i s" 
(Utena), „Taurosta" (Jonava), 
„Gėlup is" (Prienai), „Mūsų 
nuomonė" (Kėdainiai), „Ašara" 
(Palanga), „Sūduvos a te i t i s" 
(Marijampolė), „Alytaus sąjū
d i s " (Alytus) , „Bla iv io j i 
Lietuva" (Vilnius). „Krikščionis 
demokratas" (Vilnius) „Jaunoji 
k a r t a " (Vilnius), „ L a i p t a i " 

, (Vi lkav i šk i s ) , „ T r i b ū n a " 
(Lietuvos demokratų partija), 
„Saulė" (Šiauliai), „Darbininkų 
balsas" (Klaipėda), „Žalioji Lie
t u v a " (Vilnius), „ A u š r i n ė " 
(Vilnius), „Židinėl is" (Mon-
tessori dr-ja), „Amžina ugnis" 
(Vydūno gerbėjai), „Akira t i s" 
(Kurčiųjų dr-ja). Dar kai kurie 
vardai: „Lietava", „Lietavėlė", 
„Dori", „Aistuva", „Varpas", 
„Aidas", „Atgaiva"... Net Kriš
nos sąjunga išleido kelis biule
tenio numerius an t raš te „Harė 
K r i š n a " . Žodžiu, įva i rumas 
d ide l i s . Vieni l a i k r a š t ė l i a i 
reikalingi , kiti mažiau rei
kalingi, bet visi kelia tau t inę 
sąmonę. Tačiau yra „Jedinst-
v o s " g rupės l a i k r a š t ė l i ų , 
šmeižiančių Lietuvą ir lie
tuvius . Ir pats Sąjūdis leidžia 
savo laikraščius keliomis kal
bomis. Spausdinių formatas 
įvairus — priklauso nuo gauna
mo popieriaus. 

Pabaigai kelios žinelės iš ne
formalios spaudos. 

— Tegu šie metai būna pa
skutiniai vergovės ir apgaulės 
metai! („Vasario 16"). — Rūta 
Žukaitė-Buivydienė „Sietyno" 
III knygoje siūlo tokius lie
t u v i š k u s ke iksmus : „ r u p ū s 
mil tai , po perkūnais, po šimts 
kalakutų, velniai rautų, lįsk tu 
vabalo blauzdon"... 

Pet ras ir Vladas Mandeikai 
„Mažojoj Lietuvoje" (nr. 19) pa
stebi: „Antanas Smetona pasto
gę Palangoje samdėsi, o dabar
t i n i a i (vadai) t u r i t e n 
nemokamas vilas, visus metus 
šildomas ir saugomas tuščias. 
Kai nėra visiems ligi soties, 
t enka nors saujelei geriausių. 
Todėl negalima laikyti valdžios 
kvaila, bet negalima ligi galo ja, 
kokia bebūtų, pasitikėti, — liksi 
apmulkintas" . Ten pat: „Pasa
kyk, tu turtingas ar ne, jei turi 
dėžę aukso ežero dugne ir negali 
iš traukti? Taip yra ir su Sibiro 
tu r t a i s " . 

P. Šiaučiulis (Sąj. žinios Nr. 
85) rašo: „Mažai mus guodžia ir 
demokratinio pasaulio parama 
prieš vykdomą demokratijos pa
grindų sunaikinimą ir dvasinį 
genocidą. P a t i e m s V a k a r ų 
atstovams ko gera patogiau 
t u r ė t i pas tov ia i v e i k i a n t į 
komunizmo statybos modelį". 

b . kv. 

Su Amerikos Baltų Laisvės 
lygos ir Jungtinio Amerikos 
Baltų komiteto nariais rugsėjo 
7-8 d. Washingtone teko lankyti 
kongresmanus ir senatorius ir 
Pabaltijį liečiančiais klausimais 
kalbėtis su Valstybės departa
mento ir Baltųjų rūmų atsto
vais. Atvykus į senatoriaus 
Jesse Helms (R-NC) įstaigą, jo 
štabo narė Ann Smith pasakė: 
„Atvykote reikiamu momentu". 
Sen. Helms yra Senato užsienio 
reikalų komisijos narys ir y ra 
labai gerai informuotas užsienio 
politikos klausimais. Pasirodo, 
kad Valstybės depar tamentas 
šiuo metu naujų įvykių šviesoje 
persvarsto Pabaltijo klausimais 
politiką ir t a i daro kontak te su 
Senato užsienio reikalų komi
s i ja . „ R e i k a l i n g a s ir j ū s ų 
įnašas" , kalbėjo Ann Smith. 
Mes tą įnašą padarėme ir visur 
ki tur , kur t ik lankėmės. Kad 
mūsų apsilankymas Wahingto-
ne buvo reikalingas ir a t l ik tas 
„reikiamu momentu", parodo ir 
t a i , kad, delegacijai grįžus, 
J ames Hooper iš Valstybės de
partamento paskambino delega
cijos narei Angelei Nelsienei, 
padėkojo už pateiktas informaci
j a s ir sugestijas ir paprašė 
konkrečios tolimesnės talkos. 

Nuo Lietuvos okupacijos pra
džios 1940 m., Lietuvos žmonės 
okupacijoms priešinosi įvairiais 
būdais: naciams — vieningu 
tau tos nusistatymu nepasiduo
t i į t raukiamai į nacių karo 
mašinos rėmimą, komunistams 
— pradžioje ginkluotu pasiprie-
šinmu, paskui kova už religinę 
laisvę ir žmogaus teises, dabar 
taikinga revoliucija, paremta ne 
fizine jėga , bet teisės, tei
s i n g u m o ir v isuot inai pr i 
paž in ta i s civilizacijos re ika
lavimais. 

P e r t ą laiką Amer iko j e 
turėjome ta i labiau, tai mažiau 
Lietuvos laisvės kovai palan
k ias valdžias. Jei kalbėti apie 
nepalankią tuo klausimu Ameri
kos užsienio politiką, tai galėjo 
būt i tada, kai prie Amerikos 
užsienio politikos vairo atsisėdo 
Henry A. Kissinger, kuris vie
nintelis iš valstybės sekretorių 
nebepasirašė Lietuvos atstovui 
Washingtone sveikinimo Vasa
rio 16 proga ir Helsinkio aktą 
interpretavo lygiai taip pat kaip 
Maskva. Turbūt nebuvo pripuo-
lamybė, kad Australijos socialis
t inė vyriausybė 1974 meta is 
p r ipaž ino Pabal t i jo k r a š t ų 
okupaciją. Kiek žinoma, Austra
lijos vyriausybė tuo reikalu at
siklausė Washingtono nuomo
nės. Tą nuomonę, aišku, pasakė 

ANTANAS B. M A Ž E I K A 

Kissingeris. 
Aš pats augau politiškai akty

vioje Amerikos lietuvių šeimoje. 
Nuo ankstyvos jaunystės ir pats 
d a l y v a v a u poli t ikoje. Gal 
mano lietuvių kalba ir šlubavo, 
bet lietuviškas jausmas niekad. 
Tas pats jausmas ir dabar tebe-
stumia į politinę lietuvišką 
veiklą. Ir man visai nesupran
tama, kaip grupė pokario poli
tinių pabėgėlių vaikų (daugiau
sia patys ne Amerikoje gimę), 
susispietę apie „Akiračius", 
„Metmenis" , anksčiau apie 
„Vienybę" tiesiog kovojo prieš 
išeivių politinę veiklą. Nors 
skelbėsi Lietuvių Bendruome
nės rėmėjai, bet kiek smerkimo 
buvo pasakyta ir jos adresu vien 
už tai, kad išėjo į politinės veik
los lauką, nekalbant jau apie 
Vliką ir Altą. Dabar tos pačios 
grupės žmonės „informuoja" 
Lietuvos lietuvius apie išeiviją. 
Informacija visai kreiva. Viena 
tos grupės autoritete pasikal
bėjime „Gimtajame k r a š t e " 
apkaltina išeiviją net terorizmu, 
nukreiptu prieš kitaip manan
čius ir „tam tikrom organizaci
jom" nepriklausančius. 

Idealistinėje Lietuvai padėti 
politinėje veikloje dirbusiems 
užsienio l i e tuv iams d ide lė 
paguoda, kad didieji atgimimo 
Lietuvoje Sąjūdžių autoritetai 
buvusią politinę veiklą tvir t ina 
ir ragina ją tęsti. Bent su keliais 
jų man yra tekę asmeniškai 
kalbėti. Tik vėl bėda, kad poli
tinis aktyvumas Amerikos lie
tuviuose yra priblėsęs. Kažkas 
klaidina Lietuvos l ietuvius 
tokia „informacija": į Washing-
toną veržiasi visokios grupės su 
prieštaraujančiais pasiūlymais. 
Tai netiesa. Į Washingtoną 
beveik niekas nevažiuoja, nors 
turėtų važiuoti. Tai aiškiai 
supratau, dalyvaudamas Baltų 
Laisvės lygos delegacijoje, 
lankant Amerikos Kongreso 
narius ; r kalbantis Valstybės 
departamente ir Baltuosiuose 
rūmuose. Jie nori mūsų „in-
put". Lyga turi politinėje veik
loje nusimanančių žmonių išdis
kutuotą memorandumą „Baltic 
Policy", kurį įteikė kontak
tuotiems valdžios žmonėms. 
Kalbantis žodžiu, buvo disku
tuojami ir kiti pastaruoju metu 
iškilę ir suaktualėję klausimai. 

Pasku t in iu m e t u l ie tuvių 
spaudoje yra padažnėję prie
kaištai prezidentui Bush, kad 
nepadaro konkrečių ėjimų pa
remt i Lietuvoje ir k i tuose 
Pabaltijo kraštuose vykstančių 

išsilaisvinimo procesų. Žiūrint 
objektyviai, t ie pr ieka iš ta i yra 
pagrįs t i . Vienur k išami bili
jona i , o Pabal t i jo valstybių 
žmonės nori tik politinės, diplo
ma t inės ir moral inės paramos. 
Ir tos pasigail ima. Bet iš kitos 
pusės , ar , peikdami k i tus , gali
me pateis int i savo neveikią? 
Pr i s imenu , kai praėjusiais me
ta i s , Pabaltyjy įvykiams įsisiū
bavus , Amerikos es tų diploma
t i n ė t a r n y b a ėmėsi iniciatyvos 
paruoš t i principinių nusista
tymų Pabaltijo kraštų atživilgiu 
dokumentą, kurį ruošti užbaigė 
B a l t ų Laisvės lyga ir pavadino 
„Bal t ic Policy". La tv ia i Wa-
shingtone sukvietė visų organi
zacijų delegatus paruošt i vie
n ingą latvių išeivių liniją dėl 
Latvijos, o ką da rė l ietuviai? 
Lietuvių Bendruomenė ėmėsi 
p i n i g i n i ų vajų, „ p a s a u l i o 
l i e t u v i ų c e n t r a s " v i e n a m e 
Chicagos priemiestyje rekla
mavo gegužinę, o iš Vliko ir 
Altos nė cypt. 

Ž iūr in t į ateitį, Amerikos 
Lie tuvių Bendruomenė padarė 
teisingą žingsnį, savo atstove — 
re ika lų vedėja Washingtone pa-
samdydama labai pajėgų asmenį 
Astą Banionytę, kur ios kandi
d a t ū r ą anksčiau buvo a tmetę . 
Vėl j a susidomėjo, ka i ji pradėjo 
d i rb t i su Bal tų Laisvės lyga. Ji 
bus Bendruomenei didelė parama. 
Pasau l io Lietuvių Bendruome
nės ir Vliko p i rmin inka i jau 
senokai paskelbė susi tar imą 
sukviest i veiksnių konferenciją. 
D a b a r nieko negirdėti . Tokį, o 
ga l s t ip r i au įpareigojantį susi
t a r i m ą dabar t in is Vliko pir
m i n i n k a s 1983 buvo pasirašęs 
su pr ieš ta i buvusiu PLB valdy
bos p i r m i n i n k u , be t n ieko 
neįvyko. Greičiausiai ir dabar 
n ieko nebus , nes k a i k a m svar
b iau išl ikti „vyr iaus iu" , o ne 
organizuoti p a r a m ą Lietuvai . 

Ka ip skelb iama, dar šiais 
me ta i s įvyksta du didesni Ame
r i k o s l ie tuvių su s i t e l k ima i : 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės tarybos sesija Clevelande ir 
Amerikos Lietuvių kongresas 
Los Angeles. Teko maty t i pre
l iminar inę LB sesijos programą 
i r t e n k a apga i l e s t au t i , kad 
n e p a s k i r t a l a i k o iš e smės 
išdiskutuoti išeivijos uždavinius 
naujoje situacijoje atsidūrusios 
t au to s akivazdoje. Būčiau lai
mingas , jei galutinėje sesijos 
programoje bus paskir ta pakan
k a m a i laiko t iems k laus imams 
i š d i s k u t u o t i ir n u t a r i m a m s 
praves t i . 

Amerikos Lietuvių kongresus 

Dr. Leonas Kriaučeliūnas taria įžanginį žodį Tautos šventės minėjime. 
Nuotr. Vyt. A. Račkausko 

t r a d i c i š k a i o r g a n i z u o d a v o 
Amerikos Lietuvių Taryba. Nuo 
to laiko, kai tarybą užgožė 
Vlikas, jos veikla visai nusilpo. 
O juk y r a labai reikal inga 
t radic i jas tur in t i Amer ikos 
lietuvių organizacija. Je i ji 
bū tų savarankiškesnė ir demo
k r a t i š k e s n ė , t u r ė t ų s t i p r ų 
balsą, kalbėdama ją sudarančių 
organizaci jų va rdu . Re ik ia 
laukti , kad ateinančiame kon
grese įvyks Amerikos Lietuvių 
Tarybos atgimimas. Tik reikia 
laikyti blogu ženklu, kad or
g a n i z a c i n i s k o m i t e t a s Los 
Angeles mieste daug iaus i a 
sudarytas iš vienos ideologijos 
spalvos žmonių. Aš drįstu spėti, 
k a d to kongreso autori tetui 
pakelti bus sudarytas didžiulis 
g a r b ė s k o m i t e t a s ir b u s 
pas i rūpinta gauti daug sveiki
nimų. 

Grįždamas prie Baltų Laisvės 
lygos delegacijos apsilankymo 
Washingtone, drįstu teigti, kad 
m ū s ų veik la i d a r b o b a r a i 
p l a t ū s , t ik juose t r ū k s t a 
darbininkų. Ypačiai didelės 
galimybės veikti per Kongresą. 
Reikalingi gerai paruošti ap
si lankymai Valstybės depar
tamente ir kitose vyriausybės 
įstaigose. Baltų Laisvės lyga 
savo veiklą planuoja, savo 
ėjimus apsvarsto mėnesiniuose 
valdybos ir direktorių tarybos 
posėdžiuose. Planai yra origi
nalūs , pasiekimai konkretūs. 
Kad ir pastaruoju laiku lyga 
suvedė kun . Alfonsą Svarinską 

su buvusiu prezidentu Reagan. 
Pokalbis buvo emociškai jaut
rus. Gali kas pasakyti „Big 
deal?". O ne taip! Prezidentas 
Bush užsienio politikos klau
s imais dažna i t a r i a s i su 
Reaganu, ir tas susitikimas gali 
atnešti naudos. Lygos pastan
gomis į ABC radijo t inklą per 
visą Ameriką iš Vilniaus buvo 
įvestas Lietuvoje populiarus 
Sąjūdžio veikėjas Arvydas Juo
zaitis, kaip prieš metus kar
dinolas Vincentas Sladkevičius. 
Lygos organizuota „Juodojo 
kaspino diena" rado atgarsį 

didžiojoje Los Angeles spaudoje 
ir visuose televizijos kanaluose. 
Iš amerikiečių šaltinių išrūpin
tais pinigais šį mėnesį buvo 
suorganizuotas Pabaltijo valsty
bių klausimais seminaras Grin-
nell universitete Iowa valsty
bėje BAFL ..interno" amerikie
čio Otto Pohl iniciatyva. Semi
narą pravedė lygos direktorius, 
Latvijos garbės konsulas Aivars 
Jarumanis. Seminaras buvo 
labai sėkmingas, studentai gavo 
užskaitas. Lygos suorganizuoti 
vizitai VVashingtone įvyko 
„reikiamu momentu", nes lyga 
mano, kad dar tebereikia oku
puotoms Pabaltijo valstybėms 
paramos iš Amerikos Kongreso, 
vyriausybės, privačių institu
cijų. 

Baltų Laisvės lyga už šiuos 
konkrečius darbus yra užsi
tarnavusi visuomenes morali
nės paramos ir finansinės 
talkos. 

BRAZILIJA 
KAZYS KARUŽA 
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Rytas gražus, bet debesuotas. Netrukus atvyko 

Aleksandro kaimynas, kuris mudu nuvežė automobiliu 
į Sao Paulo aerodromą. Einame stoties taku prie 
kontrolės durų. Patikrina bilietus ir skiepų pažymėjimą 
nuo maliarijos, kurį gavome iš vakaro policijos 
kontrolės įstaigoje Sao Paulo mieste. Kitaip neleidžia 
skristi į Amazonę. Einame į lėktuvą Trans Brasil, kuris 
po geros valandos atsiplėšė nuo bėgimo asfaltuotu taku 
ir apie 30 laipsnių kampu kilo į padanges. Vėliau 
paaiškėjo, kad jis skrenda į Rio de Janeiro miestą, o ne 
t iesiai į Manaus valstybę. Po gero pusvalandžio 
skridimo nusileido Rio de Janeiro aerodrome. Dalis 
keleivių išlipo, o kit i įlipo ir apie 2 valandą po pietų 
lėktuvas vėl pakilo ir, apsukęs ratu miestą, skrido tie
siai į š iaurės pusę. 

Skrisdamas dairiausi pro langą. Matomumas buvo 
menkas. Vietomis žemės paviršius buvo užklotas 
baltais ir mėlynais pūko debesėliais. Po geros valan
dos skridimo gražios ir jaunos šypsančios brunetės bra-
zilietės aprūpino keleivius įvairiais gėrimais ir kitais 
skanumynais . Pilotas pranešė, kad jau skrendame 
daugiau ka ip 30,000 pėdų aukštyje. Vis esu smalsus 
ir žvalgausi pro langą. Aleksandras mane įspraudė 
lėktuvo uodegoje, o pats tupi ir žodelio netaria. 

Vietomis pranyksta debesėliai ir ryškiai matyti 

didžiuliai žemės plotai. Vietomis žemės paviršiaus plo
tai raudonuoja. Esu skraidęs po Amerikos, Kanados 
ir Europos žemynus , bet n iekur nemačiau tokios 
raudonos žemės, kaip Brazilijos teritorijoje. Tik mačiau 
Kalifornijos dykumas , kaip ir Graikijoje, pliki ir ištisi 
plotai ruduoja, t a i t a m t i k r a žemė, smėlis, rusvai 
pilkas, r ausvas ir geltonas. 

Ne t rukus lėktuvo patarnautojos atnešė pietus, buvo 
šiltas pa t ieka las : mėsos kepsnys, bulvinė košė ir kiti 
priedai. Bet m a n ger iausia pa t iko bulvinė košė. skani 
ir valgiau su apet i tu . Valgydamas pris iminiau savo 
mamą Ka t r iu tę , kur i panašią košę išvirdavo ir mes su 
broliu Petru ją skaniai valgydavome ir būdavome sotūs. 
Po to davė kavą su pyragaičiais. Bendrai lėktuve buvo 
geras p a t a r n a v i m a s ir nuoširdžios patarnautojos vi
siems kele iv iams l inksmai šypsojosi, o jų akys buvo 
jražios ir daugumoje tamsiai rudos, lyg mulačių 
kilmės... 

J a u skrendame daugiau kaip 3 vai. laiko. Artėjame 
prie Manaus aerodromo. Lėktuvas staiga išniro iš baltų 
pūkinių debesų, o kiek vėliau paisnėrė į tamsius mėly
nus debesis, ku r i e atrodė net juodi, bet greit prany
ko. Pamačiau apačioje platų ir ilgą tarsi su iškirpimais 
ežerą, kur i s buvo panašus į išdirbtą avies kailį. 
Saulėlydis. Vėl iau paaiškėjo, kad tai buvo ne ežeras, 
o lėktuvas j au leidosi žemyn per Rio Negro upę. 
Leidžiantis lėktuvui , padar iau dvi meniškas nuo
traukas pro lėktuvo langą, buvo gražiausias saulėlydis, 
o šešėlis a t s imušė į Rio Negro upės juodą vandenį ir 
Amazonės džiungles. Susižavėjau žvelgdamas pro 
lėktuvo langą į tokį s tebukl ingą gamtos grožį. Pama
čiau, kad esu jau kitoje Rio Negro upės pusėje, vakarų 
Brazilijos teritorijoje. Esu gerai nusiteikęs ir linksmas, 
nes čia išsipildė mano vaikystės svajonė... 

M a n a u s — A m a z o n a s 

Trans Brasil lėktuvas jau visai priartėjo prie 
nusileidimo tako, pradėjo riedėti visu smarkumu tiesia 
linija ir ne t rukus pilotas priveržė stabdžius ir lėktu
vas sustoja. Pilotas pranešė, kad esame jau Manaus 
aerodrome. Jis kviečia ir kitą kartą pasinaudoti mo
dernia susisiekimo priemone Trans Brasil lėktuvu. 

Einame su Aleksandru į kontrolės salę. Pirmiausia 
mus pasit inka civiliais rūbais apsirengė policijos 
kontrolieriai. J i e paima pasus ir maliarijos skiepų 
pažymėjmus. Pasą grąžina savininkui. Po to einame 
prie muitinės valdininkų. Praleidžia tik užsieniečius, 
kurių netrukdo ir jų daiktų neregistruoja. Braziliečius 
visus t ikr ina ir, jeigu kas turi foto kamerą, žiūronus 
ar kitas panašias priemones, užregistruoja į jų pasus 
ir. grįžtant atgal, turi parodyti, kad išsiveža. Jiems ne
galima įvažiavus palikti minėtų daiktų, nes ten tokia 
valstijos jstatymų tvarka. Vėliau sužinojau, kad 
Manaus valstija yra lyg atskira respublika Amazonės 
širdyje ir jų vyriausybė turi savo valstybinius po
tvarkius, jais ir vadovaujasi, nors yra Brazilijos 
teritorija... 

Atlikus kontrolę, tuoj prisistatė keletas tarnautojų, 
tai jaunos moterys, atsiųstos iš miesto viešbučiu ir visos 
kalba portugalų, ispanų, anglų, prancūzų, vokiečių ir 
kitomis kalbomis. Jos renka turistus ir veža autobu
sais į savo viešbučius. Mus pasitinka juodbruva mažo 
ūgio mergina apie 35 metų amžiaus, apsivilkusi gražiu 
mėlynų kostiumėliu, sakydama, kad turistai, užsire
gistravę, iš anksto apsistoti Tropical Hotel. sektų 
paskui ją. Sėdame į autobusą su užrašu: ..Tropical 
Hotel". Šoferis pakrauna turistu daiktus ir važiuojame. 

(Bus daugiau) 
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ĮSPŪDŽIAI IŠ 
LIETUVOS 

BRONIUS VAŠKAITIS 

Gorbačiovui kiek atleidus 
okupacinius varžtus, užsienio 
lietuviams susidarė geresnės 
sąlygos aplankyti savo senąją, 
labai išsiilgtą tėvynę, atnaujinti 
asmeninius ryšius su gimi
nėmis, draugais. Didėjant 
lankytojų skaičiui, gausėja ir 
malonių viešnagių aprašymai, 
įvairių įvykių Lietuvoje komen
tavimai. Tačiau ši tema yra 
tokia plati ir įvairi, kad dar 
daug kas lieka nepasakyta, ne
aprašyta. Ne paslaptis, kad ir 
toje pačioje ekskursijoje daly
vaujančių, kiekvieno patirti 
įspūdžiai daugiau ar mažiau 
skiriasi. Tie, kurie bent kiek 
prisidėjo prie didingo Lietuvos 
nepriklausomybės rūmo 
statymo, po beveik penkiasde
šimt metų sugrįžę, bando daryti 
įvairius palyginimus tarp da
bartinės ir praeities Lietuvos. 
Jų vaikai bei vaikaičiai į savo 
tėvų bei senelių tėvynę žiūri 
daugiau iš amerikietiško taško 
ir daro savas išvadas. Betgi visų 
nuomonės sutinka dėl nepapras
to aplankytųjų nuoširdumo. 

Kad ir kaip stengiantis būti 
galimai objektyvesniu, yra 
galimybė suklysti, nes per 
nepilnų dviejų savaičių viešna
gę gal nepavyko susidaryti tik
ro Lietuvos vaizdo. 

Kelias iki Lietuvos 
G. T. International agentūros 

suruoštoje ekskursijoje kelia
vome įvairaus amžiaus 27 
asmenys. Laikas — liepos 14-27 
d. Rugiapjūtės metas Lietuvoje. 
New ¥orkas- - Helsinkis 
Maskva - Vilnius. Tarp pirmųjų 
dviejų miestų skridom didžiu
liu, moderniu Suomijos lėktuvu, 
o Sov. S-gos lėktuvai buvo maži. 

Gal kiek per daug ekskursijos 
vadovo ir ankstesnių kelionių 
aprašymų įbauginti , kiek 
nervinomės priartėję Maskvos 
muitinę. Bet buvome gerokai 
nustebinti, kada jos pareigūnai 
buvo gana humaniški tiek įva
žiuojant, tiek išvažiuojant. 
Paviršutiniškai patikrino tik 
keturių ar penkių rankinius la
gaminus. Gal tai pripuolamas 
atsitikimas, o gal panašiai bus 
ir kitiems ateityje. 

Pirmoji nakvynė buvo Mask
voje. Į ją iš gana toli esančio 
aerodromo važiavome autobusu. 
Teko ilgokai pasisukiot i 
Maskvos priemiesčiais, kol pa
siekėme mums skirtą „Kosmos" 
viešbutį, prieš septynerius 
metus pastatytą kosmonauto 
Gagarino garbei. Jis, nors 
Maskvoje skaitomas garsiu, nei 
išorėje, nei viduje nepasižymi 
ypatingu grožiu, neprilygsta 
moderniems vakarų vieš
bučiams. Pakelėje vyravo kelia
aukščiai, pilkos spalvos, gana 
niūrūs gyvenamieji namai. Nei 
šiukšlių, nei „slums", būdingų 
Amerikos miestams, nema
tyti. Buvau suporuotas su Baliu 
Raugu, „Kario" redaktorium. 
Mums skirtas kambarys buvo 
gana erdvus, švarus, turėjo net 
spalvotą televiziją, ko vėliau 
neradome Lietuvos viešbučiuo
se. 

Buvo vakarienės metas. Kiek 
apsišvarinę, atsidūrėme didžiu
lėje salėje. Karšta. Darėsi įspū
dis, kad viešbutis, nors ir nese
niai statytas, neturi vėsinimo 
sistemos. Ilgi stalai apkrauti 
įvairiais valgiais, kurių tarpe 
net keli žuvų patiekalai. Tai 
buvo, kaip Lietuvoje vadinama, 
švediškas stalas. Puolėmės vis
ko ragauti. Valgiai, matyt, sut
roje ilgai pastovėję, buvo nustoję 
savo pirmykščio skonio. Užtat 
išsijuosę kirtome rusiškus 
„barščius". Stalus valančios pa 
klausus, ar į lemonadą negali

ma gauti ledų, liepė eiti prie 
salėje esančio bariuko. Jo pa
tarnautojas pareiškė, kad ledais 
aprūpina tik stalų valytojose 
Taip ir girkšnojome šiltą skystį. 

Antrą kartą Maskvą lankėme 
grįždami į namus. Šį sykį apžiū
rėjome Kremliaus rajoną, į kur; 
įeina pats Kremlius, Lenino 
mauzoliejus, aukščiausios ta
rybos rūmai, keturios ar pen
kios gražiai išsilaikiusios cerk
vės, dabar tarnaujančios ne 
tikinčiųjų, o kitiems reikalams 
ir kiti pastatai. Vietinė gidė 
aiškino, kad Kremliaus rajone • 
nedideliame namelyje pirmasis 
apsigyveno Leninas. Vėlesni 
imperijos valdovai buveines 
turėjo pačiame Kremliuje. 
Michailas Gorbačiovas su savo 
Raiša dabar gyvena gana kuk
liame name už Kremliaus ra
jono ribų. Gidės paklausus, kiek 
dabar Maskvoje yra atdarų 
cerkvių ir katalikų bažnyčių, 
pareiškė, kad ji religija nesi
dominti ir į klausimą negalinti 
atsakyti. 

Tarp Helsinkio, Maskvos, 
Vilniaus skraidėme nedideliais 
sovietų lėktuvais, pilnais kelei
vių. Jie ankštoki, bet gana 
jaukūs. Tačiau visuose labai ne
švarios išeinamos. Buvo ir 
tokių, kurios neturėjo nei 
vandens, nei muilo, nei tuale-
tino popieriaus. Labai blogas 
kvapas, kuriuo turbūt džiaugėsi 
tik musės. 

Vienu atveju davė užkan
džius. Jų pateikimas ir skonis, 
palyginus su suomių lėktu
vuose, buvo skurdus. Plas
t ikiniai šaukšteliai, peiliai, 
šakutės, grubaus dirbimo. Žuvis 
atrodė senoka, kiti valgiai taip 
pat nepatrauklūs. 

Dar daug kuo Rusija yra stip
riai atsilikusi nuo Vakarų, o 
ypač nuo aukštos kultūros 
kaimynės Suomijos, kurios vieš
butyje teko nakvoti ir valgyti 
pusryčius. Gražus valgomasis, 
papuoštas puikiais senoviško 
stiliaus baldais, stalai apkrau
ti įvairiais šviežiais valgiais, 
vaisiais, gėrimais kėlė apetitą ir 
nealkanam. 

Kelias valandas vaikštant bei 
autobusu važinėjant po Helsinkį 
ir klausantis vietinės gidės, 
mokslus ėjusios JAV-bėse, pasa
kojimų, nuostabą kėlė aukštas 
suomių pragyvenimo lygis, geri 
atlyginimai, mokslo institucijų 
gausa, senovinio stiliaus pasta
tų pavyzdingas išlaikymas, 
prekių gausumas, švara. Gidė 
pabrėžė, kad Suomija visiškai 
neturi „slums", joje visai mažai 
kriminalinių nusikaltimų, veik 
visa jaunoji karta be suomių ir 
švedų kalbų (jos abi valstybinės) 
dar moka anglų ir vokiečių. 
Skrendant iš New Yorko į Hel
sinkį, su mumis drauge važiavo 
gana didelis būrys suomių jau
nimo, v iener ius metus 
besimokiusio Amerikos aukšt. 
mokyklose. Mokinių pasikei
timas tarp abiejų kraštų jau yra 
virtęs tradiciniu. 

Suomijos išgarsinimui nema
žai yra prisidėjęs Jean Sibelius 
(1865-1957), pasaulinio garso 
klasikinių veikalų kompozito 
rius, ir maršalas Mannerhe im 
(1867-1951), ypač pasižymėjęs 
kare šaltąją žiemą su Sovietų 
Sąjunga. 

Kas s tebino Lietuvoje? 

Vilniuje išlipus iš lėktuvo, 
didelį pasipiktinimą kėlė šalia 
lietuvišku dideli rusiški užrašai. 
Tai labai skaudžiai priminė, 
kad Lietuva dar tebėra pa
vergta. Sutiktieji ramino, jog 
reikia šiek tiek džiaugtis, nes iš
nyko šlykštūs šūkiai, liaupsi
nantys komunistini režimą 

CLASSIFIED GUIDE 
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Tremtinių artimieji neša karstą parvežto iš Sibiro artimojo. 

įžengus į 22 aukštų „Lietuvos" 
viešbutį, kuriame teko praleis
ti didžiąją ekskursijos dalį, 
nustebta jo modernišku įrengi
mu, geru maistu, mandagiu pa
tarnavimu, žmonių gausa. Visi 
sutikti tarnautojai, išskyrus 
rusę pašto kambaryje, gerai 
kalbėjo lietuviškai. 

Teko gyventi 19-tame aukšte. 
Nuolatos naudojantis keltu, 
dėmesį atkreipė be galo didelis 
svečių kalbų įvairumas, jų 
apranga, išvaizda. Be slavų čia 
matėsi vokiečiai, anglai, ameri
kiečiai (jų tarpe ir viena juo
duke), kinai, japonai, turkai. 
Tuojau prisiminė didieji Romos, 
Paryžiaus, Vokietijos vieš
bučiai, kuriuose kiek anksčiau 
buvojant (į Europą jau buvau 
atvykęs penktą kartą), tekdavo 
taip pat stebėtis dideliu rasių 
bei kalbų įvairumu. Juos ten 
traukė gamtos grožis, architek
tūriniai šedevrai, šventos vietos, 
genijų sukurti meniniai darbai. 

Pradžioje buvo didelė mįslė — 
ko gi tie žmonės į Vilnių susi
bėgo? tik vėliau, pradėjus lanky
ti to miesto įdomybes ir nuola
tos sutinkant didesnius ar 
mažesnius svetimtaučių būrius 
su gidais ar gidėmis, darėsi 
aišku, kad ir Lietuva turi daug 
ką parodyti: keturis šimtmečius 
peršokusį universitetą, Lietuvos 
krikščionybės lopšį katedrą, 
XV-XVI a. architektūrinius pa
status, Gedimino pilį, Aušros 
Vartus, įvairių stilių bažnyčias, 
Verkių rūmų ansamblį, operos 
rūmus, muziejus ir daugelį kitų 
įdomybių. Bene visiems buvo 
primenama, kad Šv. Onos 
bažnyčią į savo kraštą norėjęs 
persigabenti Napoleonas. 
Lenkus traukia namai, ku
riuose gyveno Adomas Mickevi
čius. Vokiečius, be abejo, 
domina ir Klaipėdos kraštas. 
Gausiems lankytojams paro
dant Vilniaus įdomybes, tuo 
pačiu garsinamas ir Lietuvos 
vardas. Teko nugirsti, kad šis i 
darbas būtų dar sėkmingesnis, 
jei šeimininkai turėtų paruošę 
gerų reklaminių brošiūrų. 

Lankant dailės muziejų, 
nustebta, kad į jį nemažai 
eksponatų yra atkeliavusių ir iš 
katedros: du didingi gobelenai, 
klausykla, suolas, kryžius, 
monstrancija ir kiti. Gidė 
aiškino, kad katedrą uždarius, 
drėgni gobelenai buvo nukišti 
palėpėn ir ten būtų visai 
supuvę, jei jie, kad ir pavėluo
tai, nebūtų atgabenti į muziejų. 
Čia tie dideles istorinės reikš
mės eksponatai specialistų 
buvo restauruoti ir dabar atrodo 
gana gerai. įjuos žvelgiant, kilo 
mintis, ar nereikėtųjų grąžinti 
tikriesiems savininkams. 
Tačiau, sužinojus, kad muziejuje 
palaikoma pastovi temperatūra 
bei drėgmė, darėsi aišku, kad 
jiems bene geriausia vieta yra, 
kur jie dabar yra. 

Didelį įspūdi darė ne tik 
atkurta trijų kryžių skulptūra, 
bet ir prie jos paliktas okupan
to išniekintas originalas. Jis per 
amžius ateinančiom kartom 
bylos, kokius barbariškus 

laikus tek. išgyventi Lietuvos 
žmonėms. Anot didelio Lietuvių 
Bendruomenės veikėjo Rimo 
Česonio, kuriam į abi skulp
tūras bežiūrint, net ašaros pra
dėjo riedėt., tai esąs simbolis 
mūsų tautos ilgų, skaudžių 
kančių. 

Kiti miestai 

Klaipėdą lankant, šiek tiek ly
nojo. Gal todėl ji neatrodė tokia 
graži, kaip nepriklausomybės 
laikais. Priemiesčiuose yra ne
mažai puikių naujų pastatų. 
Tačiau bene didžiausia atrakci
ja yra skulptūrų parkas, 
kuriame yra per šimtas lietuvių 
dailininkų, daugiausia jauno
sios kartos. įvairių stilių grani
t inių darbų. Kareivinės 
aPgyventos sovietų karių. 
Tačiau jų tiek Klaipėdoje, tiek 
kituose didžiuosiuose miestuose 
buvo matyt mažai. Išaugusiam 
grynai \u I aviškame šiaurės 
Lietuvos kampelyje ausį diso-
nansiškai rėžė Vilniaus ir Klai
pėdos gatvėse nuolatos girdimi 
svetimų kalbų garsai. Pasak gi
dės, abiejuose šiuo~e miestuose 
gyvena per 40% s\ imtaučiai. 

Pripuolamai sutikta moteris, 
lituanistinius dalykus dėstanti 
Klaipėdos pedagoginiam in
stitute, aiškino, kad, paskelbus 
privalomą lietuvių kalbos 
mokėjimą, ji buvo įpareigota 
atostogų metu rusus pamokyti 
šios kalbos. Gana greitai užsi
rašė per penkiasdešimt žmonių, 
daugiausia kariškių. Šiuo metu 
jų beliko vos keli. Vieniems lie
tuvių kalba esanti per sunki 
išmokti, o kitiems ambicija 
neleidžianti jos mokytis. Pasta
rieji bevelija geriau grįžti į sa
vąją tėvynę. Anksčiau Klaipė-
don atvykęs rusas, tuojau steng
davosi atsigabenti visą savo 
plačiąją giminę. Pastaruoju 
metu pastebimas rusų ne didė
jimas, o mažėjimas. Tas pats 
vyksta ir Vilniuje. 

Palanga atrodė net gražesnė 
kaip seniau. Paklausus gidą, 
kam priklauso puikiai tvar
komos vilos, paaiškino, kad 
valdžiai. Iš tikrųjų, kaip vėliau 
paaiškėjo, jomis rūpinasi įvai
rios visuomeninės organizacijos, 
fabriku vadovybės, privačių 
kaip ir nėra. Atostogų metu 
gyventojų skaičius pašoka iki 
pusės milijono. Vėliau jis labai 
sumažėja ir Palanga pasidaro 
visiškai lietuviška. 

Prisiartinus prie grafo Tiške
vičiaus rūmų, pasigesta jų 
priešakyje stovėjusios didžiulės 
Kristaus statulos. Po karo ji 
buvo sudaužyta ir kažkur 
užkasta Dabar atrastas liemuo, 
bet kur galūnės — nežinoma. 
Vis dar ieškoma. Jei pavyktų 
trūkstamas dalis atrasti, meni
ninkai bandytų ją restauruoti. 

Nebėra nė Birutės kalno pape 
^ėie buvusios puikios Marijos 
statulos. Komunistams pradė
jus niokoti religinius simbo
lius, žmonės ją nakčia išga
beno į saugią vietą. Dabar 
statula yra Palangos bažnyčioje. 
Bandyta ja grąžinti į senąją 

m mis\ KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEOZIE 

778-2233 

vietą, bet klebonas užprotesta
vo, sakydamas, kad ji reikalinga 
bažnyčiai. 

Vasarą, saulei leidžiantis, 
gausių lankytojų, kaip ir gerais 
la ikais , susi laukia i lgas 
Palangos tiltas. Birutės kalno 
viršūnėje teberymo, kad ir kiek 
apleista, koplytėlė. Tačiau šiuo 
metu bene didžiausia Palangos 
įdomybė yra gintaro muziejus, 
užimantis visus grafo Tiškevi
čiaus rūmus. Tai antras didumo 
atžvilgiu pasaulyje tokios rūšies 
muziejus (didžiausias Karaliau
čiuje). Lankytojus stebino 
eksponatų gausa, profesionalus 
jų sutvarkymas, platūs paaiški
nimai. Nemaža dalis gerai 
apšviesti yra po padidinamais 
stiklais. Tas labai padeda ste
bėti gintaro susiformavimą, 
jame esančius daiktus. 

Manoma, kad prieš 8-10 mili
jonų metų dabartinės Baltijos 
jūros vietoje augo medžiai, kurie 
turėjo savotiškus sakus. Die
nomis, esant aukštai tempera
tūrai, jie varvėdavo ir, ką 
rasdavo pakelėje, pasiimdavo su 
savimi. Naktimis, temperatūrai 
žymiai nukritus, sustingdavo. 

Pasak gido, toje epochoje 
sakuotų medžių buvo ir kitose 
pasaulio vietose, ir jų produktai 
daug kur randami ir dabar, bet 
nevadinami gintaru, nes pagal 
pasaulio mokslininkų susi
tarimą, neturi 4% gintaro rūgš
ties. Baltijos jūros gintare tos 
rūgšties randama net iki 8%. 
Kodėl mūsiškiam gintare toks 
aukštas rūgštingumas, niekas 
nežino. 

Šiuo metu ir Klaipėdoje ir 
Palangoje gintaro pasiūla labai 
menka. Pakilusios ir jo kainos. 
Sakoma, kad neseniai daug gin
taro, nesiskaitydami su 
kainomis, išpirko japonai. Jie 
mano, kad gintaras turi kokios 
tai gydomos galios. 

Iš Kauno įdomybių bene 
žymiausios yra katedra su 
garsiųjų menininkų paveikslais 
bei statulomis, Vytauto Didžiojo 
bažnyčia, neseniai atstatyta 
Laisvės statula, M. K. Čiurlio
nio meno galerija, dail. Antano 
Žmuidzinavičiaus didžiulė 
velnių kolekcija-muziejus, tu
rintis savotišką istoriją. 
Sakoma, kad rašytojas Tu
mas-Vaižgantas, geras Žmuidzi
navičiaus bičiulis, žinodamas 
savo linksmo būdo draugo 
pomėgį pasakose, legendose 
nuolatos minėti nelabuosius ir 
juos kaip vienišus, benamius, 
kad ir juokais, užjausti, 1906 m. 
vardinių proga jam padovanojo 
šventojo kojomis sutryptą velnią 
ir tarė: „Kad Tau, Antanai, visą 
gyvenimą velnius rinkti tektų". 

(Bus daugiau) 

Niekada negalima įrodyti, 
kad įgimtųjų įstatymų pakeiti
mas būtų koks nors progresas. 
Žmogus, kuris puola ant žemės, 
užsigauna, tačiau tai nereiškia, 
kad gravitacijos dėsnio panai
kinimas pagerintų dabartines 
sąlygas. 

Lubbock 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 
Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 
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Community Realty, MLS 
3856 W. 63 St., Chicago 
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biznyje) jums gali sutaupyti daug 
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RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

SIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kadzl* Avo. 
Chicago, IL 60629 

Tel. 438-7878 

FOR RENT 
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Fluent English. Call or come m tor application: 

AMERICAN BADGE CO. 
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MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 
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{VEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 

jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ANDERSON FORD 
795-7900 

6539 W. OGO«=r4 
BERVVYN, IL 60402 

Pirkdami naujus, arba gerame 
stovyje vartotus automobilius ir 
sunkvežimius, apsilankykite 
Anderson Bros. Ford. RAIMUN
DAS (Ray) BARTAŠIUS jums 
sąžiningai patarnaus ir dėl kainų, 
padės susitart i . Skambinkite 
šiandien! 

linuomojamas 4V2 kamb. moder
nus butas, pirmame aukšte su šiluma 
ir oro vėsinimu, Marquete Pk. apyl. 
Suaugusiems. 
Tel. 598-6193 arba 476-2242. 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
su baldais arba be jų; antrame 
aukšte; Bridgeporto apyl. Skam
binti po 5 vai. p.p. 523-5433 

ANATOLIJUS KAIRYS 

KRIKŠTO VANDUO 

Lietuvos krikšto trilogija pradedant 
Mindaugu 1251 m., baigiant Vytauto 
1413 m. Žemaičių krikštu. Iliustravo 

M. B. Stankūnienė, 272 p. Kaina su 
persiuntimu $12.00, Illinois gyv. dar 
prideda 80 c t . III. va ls t i jos 
mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 
60629. 

LITHUANIA, T H l T 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų 
kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 

I laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o-taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrikas Songinas 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti. Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę { vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dai l . 
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana įvai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 ct. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

v 



MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMAS NE 
TIK TEORIJAI BET 

IR PRAKTIKAI 
STASYS J U Z Ė N A S 

Nesulaikomas k i n t a m u m a s 
gyvenime pakeičia šią dieną 
nauju rytojum, įtraukia žmogų 
į naujus rūpesčius ir darbą. Mes 
jungiamės su kovojančia Lie
tuva ir besikeičiančiom ap
l i n k y b ė m . Kai p l ė š i k a s , 
g rob ikas įs i laužia į namą, 
nereikia savininkui maldauti , 
a t s i k o v o t i savo d a i k t ą — 
valstybė plėšiką nubaudžia. Ar 
ne ta ip turėtų būti tarptautinėje 
p lo tmėje? Ar t a r p t a u t i n i s 
t r ibunolas ne turė tų ne t ik 
pasmerk t i , bet ir a t s t a ty t i 
buvusias nepriklausomas Pa
baltijo vasltybes, kurios buvo 
lygia te isės Tautų Sąjungos 
(dabar Jungtinių Tautų) narės, 
mokėjo išlaikymui duoklę ir t.t. 
Visam pasauliui aišku, kad 
niekas sau vergovės pančių 
neužsideda, neprisijungia sveti
majam — net po 50 indoktrina-
vimo metų Pabaltijo kelias ir 
milijonai parašų rodo šauksmą 
gelbėti iš grobiko sužvėrėjusių 
nasrų. 

Bet praktikos gyvenime yra 
kitaip — pasaulis,ypač „didieji" 
yra k a r t u akli ir savanaudiški . 

Todėl mums patiems lieka im
tis real iausių priemonių ir dar
bo daiktine ir gamybine prasme 
padėti Lietuvai. Viduramžių 
slavų-rusų inteligento definicija 
mokėti padeklamuoti dvaruose 
Puškino, Mickevičiaus ir kitų 
eilėraščius išlepino, sutingino ir 
kraš tą įrašė į atsilikusių tau tų 
sąrašą. To vienapusiškumo ven
kime. Belieka tik savo realiu 
darbu kilti į aukštį, į grožį, nes 
dėl p rae i ty je lengvo mūsų 
nutautimo, plėstis į plotį sunkiai 
imanoma. 

Artėja Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas. Malonu ir būt ina 
susirinkti, pasižmonėti, bet taip 
pat neužmiršt i , kad sugaištas 
laikas neštų naudos. Tuo labiau, 
kad laukiama svečių iš kovojan
čios Lietuvos. Jie atskleis savo 
mokslinį patyrimą, t ikėkimės, 
iškels Lietuvos egzistencijai 
pramonės gamybinius t rūku
mus, kas j iems reikal inga ir 
gal ima prie šių ar numatomų 
a p l i n k y b i ų . Iki šiol sim
poziumai, ypač technologinis 
skyrius, buvo tik teoretinis, 
nebuvo nagrinėjamas pritaiko
m u m a s . Tiesa , m o k s l i n i s 
paskaitų lygis aukštas, bet šių 
d i e n ų technologinė je l i t e 
ratūroje gausu medžiagos sme
genis pamiklinti. Gal naudinga 
būtų turėt i praktiškas pritai
komumui išvadas. 

K a i p užsiminta anksčiau, 
jau visiems žinomas šūkis — 
„Mūsų darbas, mūsų jėgos 
Lietuvai Tėvynei" verčia mus 
atkreipt i dėmesį į kovojančios 
Lietuvos gamybą,ypač skir iant 
daugiau dėmesio sugriautam 
kaimui atstatyti lygiagrečiai su 
kita pramone, transportacija ir 
keliais. 

Šiuo laiku žmonija rūpinasi 
susisiekimo priemonėmis, o 
žemės ūkis ūkio mašinomis. 
Atseit atsikuriančiai Lietuvai 
s v a r b u t u r ė t i au tomob i l į , 
t raktor ių ir patogumus. Tad 
kyla klausimas panagrinėti tos 
gamybos technines ir pinigines 
galimybes, turint galvoje, kad 
tuo pačiu žmonėms darbo pa
d a u g ė t ų . Sovietų s u k u r t a 
p r a m o n ė ne visa mūsų 
nepr ik lausomam gyvenimui 
reikalinga. Be to per daug 
užteršiama be minimalinių ap
valymo įrengimų ir techno 
loginiai kai kur atsilikusi, kai 
kur, rodos, elektronikoj lygiuo 
jasi. 

Kada Vakarų Europoje net ir 
mažos valstybės tur i automo-

torų pramonę, kada mes nepri
klausomybės laikais kūrėme 
Anbo VIII aviacijai, tad dabar 
aukščiausias laikas atsargiai 
imtis to darbo. 

Suvažiavime mūsų pramonin
kai kaip Rauckiai Detroite, 
Kazlauskas Los Angeles mieste, 
Rudis Chicagoje, komersantai 
Rašys, Veitai Bostone ir kt., bei 
visa eilė taupymo bendrovių — 
bankelių turė tų įsijungti savo 
patirtimi ir patarimais ryškinti 
būtinos pramonės galimybę ir 
kapitalo organizavimą. Kapita
las būtų sur inktas . Bendrovės, 
kooperacijos sąvokoje iš svetur 
ir krašte lietuvių su arba be 
valstybės mažesniu negu 5 0 ^ 
dalyvavimu. Tiesa, kliūčių, 
netikrumo, tur in t galvoje pini
ginį atsiskaitymo sutarties do
kumento sudarymo teisėtumą ir 
t.t. yra daug. Vertinga paminėti 
JAV skriptus užsienyje, ka
riams ir tarnautojams geresnei 
kontrolei. Ar net inka Litas — 
žingsnis į nepriklausomumą. Be 
to, labai svarbu, kad gaminiai 
būtų naudojami Bendrovės na
rių daugumos nutar imu. Todėl 
teisinę dalį suvažiavime turėtų 
nagrinėti teisininkai ir ekono
mistai. Iš čia ir iš ten visose 
sąlygose. 

Sakykime, kad automobilio ir 
ūkio mašinų — traktorių gamy
ba būtų nu t a r t a gaminti . Tada 
klausimas kaip? Turbūt reikėtų 
pradėti ne nuo pilnos įmonės 
įrengimo, bet nuo detalių — gal 
motorų, gal viršutinio apdaro, o 
gal pradžioje gavus mašinos 
dalis iš užsienio įrengti sumon
tavimo įmonę. Vėliau, įgavus 
pa ty r imo , p r i e gerė jančių 
aplinkybių žingsnis po žingsnio 
plėstis pakopomis į pilną įmonę. 
Tam būtinas generalinis pakopų 
planas, surištas su laiko, pinigo 
paklausos galimybėmis. 

Taip pat svarbu žaliavų, kva
lifikuotų darbininkų, inžinierių 
klausimas ir su kokiu skaičiumi 
automobilių gamybą norima 
pradėti.Statistinės ir techninės 
literatūros daug, tik reikia laiko 
išstudijuoti.Amerikos automo
bilių pramonėje sumontuojama 
apie 200 tūkstančių automo
bil ių su 2 t ū k s t a n č i a i s 
darbininkų. Įveskime pataisą — 
gal pradžioje to ska ič iaus 
nepatyrę nepasieksime. Bet Lie
tuvai užtektų 25 tūkstančių 
automobilių ir būtų maždaug 
dvigubai daugiau, negu dabar 
nusiperkama. Laikas parodys 
kiek gaminti, koks pareika
lavimas ir t.t. Be to, motorai 
būtų gaminami ir traktoriams. 

Einant į gamybinio proceso 
anal izę i šk i l s v i sa eilė 
klausimų, kaip transportacijos, 
kai Lietuva turi uostą ir Baltiją 
(pvz. Gudija yra visai be lango 
— jūros į pasaulį), tas padėtų 
pigiu jūros keliu žaliavas ar 
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dalis at įgabenti. Be to. bet koks 
daiktinis — gamybinis planavi
mas ypač dabar, kada Lietuva 
yra kovojančioje stadijoje, reika
lingas įžvalgaus ir detalaus 
dokumento, t iek techniniu, tiek 
juridiniu atžvilgiu. Simpoziumo 
svarstybose iš ten ir iš čia pro
fesionalai turėtų išryškinti ar 
bendrai yra kas nors galima 
gamybinio daryti . 

Deja, žmonija neatl ieka daug 
darbų dėl politinio net ikrumo, 
ne te i sė tumo, ne te i s ingumo, 
kur io n iekas visumoje net 
nesiima spręsti. Žinome iš praei
t ies — buvome palikti vienų 
vieni, tad priimdami tai domėn, 
junkimes i darbą, lengvesnį 
kaip Sibiro partizanų kančios.ir 
dėkime plytą prie pl j tos . kad 
nebebūtume atsilikusi tauta , o 
priešingai,gražus prie gintaro 
jūros klonis. 

Įdomu būtų išgirsti iš atvy
kusių iš Lietuvos į simpoziumą 
klausimus, a tsakymus. Ar tei
siniai, t.y. nuosavybes prasme, 
būtų galima Amer. Lietuviu 
inžinierių ir architektu sąjungai 
statytis Palangoje a r Vilniuje 
butnamį, taip pat ir ki toms pro
fesinėms organizacijoms kaip 
medikų, odontologų, teisininkų, 
agronomų ir t . t . Kiek žinoma, 
kovojančios Lietuvos įmonės 
Palangoje, Druskininkuose ir 
k i tur tokius bu tnamius kolek 
tyvams turi. 

Turėkime viltį, nes mūsų 
pusėje tiesa, te is ingumas ir 
te isėtumas a tgaut i t a i , kas 
mums ir žmogui p r ik lauso 
pasaulyje. Viso to išdavoje 
Mokslo ir kūrybos simpoziumas 
tebūna ne vien teoretiškas, bet 
ir pritaikomas gyvenimui. 

TĘSIAMA ŠVIETIMO 
VEIKLA 

RINKIMAI Į MOKYKUŲ 
T A R Y B A S 

Chicagoje spalio 11 d. įvyko 
r ink imai į miesto pradžios 
mokyklų tarybas, o spalio 12 d. 
į aukštesniu mokyklų tarybas. 
Buvo renkami tėvų ir visuome 
nės atstovai. Norima, kad tėvai 
turėtų daugiau įtakos į mokyk
lų tvarkymą. Visuomenės susi 
domėjimas šiais r inkimais ne
buvo didelis — tedalyvavo tik 
9 . 8 ^ galinčių balsuoti. 

Baigiasi švietimui skir tas 
m ė n u o . Ne visai t i k s l u s 
pasakymas, nes švietimas šį 
mėnesį pradėjo savo darbą, 
kuris tęsis devynis mėnesius, 
taigi j i s nesibaigia su šiuo 
mėnesiu. Rugsėjo mėnuo yra 
skir tas švietimo propagavimui 
ir a u k ų telkimui. Švietimo 
t a ryba išs iuntė tūkstančius 
vokų geros valios žmonėms, kad 
padėtų išlaikyti lituanistines 
rr>okyk!a«. Gaila, kad ir kiti lie
tuviškos veiklos vienetai tuo 
pačiu metu išsiuntinėjo vokelius 
savo veikiai paremti, lyg ir 
norėdami pasidalyti su švie
timu. Kiekvienas kovotojas už 
lietuvybę mums yra brangus ir 
jų organizacinis darbas girtinas, 
bet juk mes tur ime metuose ir 
daugiau mėnesių. 

K i e k v i e n a s , kur i s s t a to 
d idesn į p a s t a t ą , s t eng ia s i 
p a m a t a m s su ras t i k ie tą 
pagr indą, kad jis a t la ikytų 
pastato svorį. Lietuviška veikla 
yra panaš i į pastatą. Sten 
giamasi išugdyti gerus veikėjus, 
kad l ietuviška veikla būtų tvir
ta ir naši. Tas ugdymas ir 
pras ideda šeimoje, tęs iamas 
lietuviškoje mokykloje su šeimų 
talka. Tie du vienetai ir yra 
mūsų tautinio gyvenimo pagrin
dai. S tenkimės stiprinti tuos 
pagrindus, kad mūsų kova su 
tautos priešais būtų sėkminga 

Kas buvo numatęs paremti 
šviet imą didesne auka , bet 
turėjo pasidalyti su kitais, gali 
at l ikti dalimis ir kitais mėne
siais, nes švietim" darbas yra 
t ę s i a m a s . Nuo visuomenės 
dėmesio priklausys ir darbo 
kokybė. Jei lietuviška mokykla 
bus gera i aprūpinta, ir darbas 
bus sėkmingesnis Pasibaigus 
rugsėjo mėnesiui, neįmeskite 
vokelių į šiukšlių dėžę. bet 
pa taupyki te ir kitiems mėne
siams, kad ir vėliau su auka 
grąžinkite. Kas iš viso negavo 
vokelių, panaudokite savus ir su 
a u k a g r ą ž i n k i t e Šv ie t imo 
tarybai , kuri yra Chicagoje, 
2711 W . 71 St., 60629. 

K a i p pradžk ' je minė jau , 
rugsėjo mėnuo yra sk i r t a s 
švietimo propagavimui. Visos 
spaudos puslapiuose mokyklos 
ragino registruoti savo jaunimą, 
kad l a n k y t ų kurią nors 
lietuvišką mokyklą. Ar manote. 

kad visi išgirdo ir atliko savo 
lietuvišką pareigą? Ne! Dar 
daug tuščių suolų liko lietu
viškose mokyklose. Daug vilčių 
dėta, bet jos nepasiteisino. 
Lietuviškoji išeivija neišlaikė 
savo tautinio egzamino. Pakluso 
t ik maža dalelė. Su t au t a 
prasidėjo aktyvesnis bendra
vimas. Pas mus daug tautiečių 
atvažiuoja iš pavergos Lietuvos 
ir mūsiškių daug ten nuvažiuo
ja. Ryšių palaikymui kalba yra 
svarbus dalykas. Paskaitykite 
spaudoje, kiek daug aprašyta 
j aud inanč ių momentų , kai 
susitikę artimieji gali lietu
viškai susikalbėti. Tuoj užsi
mezga draugystė, nuoširdumas, 
meilė. Nejaugi lietuviška išei
vija turi būti lyg granito stulpai, 
į kuriuos atsimuša ir dingsta 
lietuviška šiluma. 

Šiandien yra suaugusio jauni 
mo, kuris priekaištauja savo 
tėvams, kad jų mažų nevežė į 
lietuvišką mokyklą ir pataikavo 
vaikų norams. Nedarykite klai
dos, kad to paties neišgirstu-
mėte iš savo vaikų, kai jie 
subręs. Kai sutinki gražiai 
lietuviškai kalbantį jaunuolįfę), 
išgirsti ir jų pagarbą ir meilę 
savo t ėvams , kad j u o s ir 
nenorinčius vežė į lietuvišką 
mokyklą. 

Mokytojai iš jūsų nereikalau
ja didelių algų, pasitenkina ir 
arbatpinigiais. J ie aukojasi dėl 
jūsų prieauglio, pasiaukokite 
ir jūs dėl savo vaikų, kad galėtų 
palaikyti ryšius su tėvyne ir už
augtų susipratę lietuviai. Skai
tykite lietuvišką spaudą ne dėl 
žinių ar kitų kasdieninių in
formacijų, bet dėl ryšių tar
pusavy palaikymo, dėl lietu
višku įvykių aprašymo, ko vieti
nėje spaudoje nerasite. 

Poetas Maironis savo eilėraš
tyje taip rašo: ..Baigės rugsėjis, 
po orą bailiai vorat inkliai 
dra ikosi be vėjo. . ." Jei 
pasibaigus rugsėjui pasibaigs ir 
mūsų rūpesčiai tautos likimu, 
tikrai tie besidraiką voratink
liai apipins mus ir liksime už
miršti ir niekam nereikalingi 
su tvė r ima i . Mūsų Didysis 
Kūrėjas ne tam tikslui mus 
sukūrė, kad gyventume tik ..dėl 
gabalo aukso ir gardaus valgio 
šaukšto". Vykdydami jo valią, 
turime dirbti Dievui ir Tėvynei. 

J . P l a č a s 

Pasikalbėjime Washingtone, D.C. Iš kairės: prof. Vaidotas Antanaitis. 
Sąjūdžio tarybos narys, LB visuomeninių reikalų atstovė Asta 
Banionytė Connor ir Valstybės departamento Pabaltijo skyriaus vadovas 
John Zerolis. 

Nuotr. A. P a k š t i e n ė s 

A.tA. 
ALGIUI STANČIKUI 

m i r u s , r e i š k i a m e gi l ią užuojautą jo sese r ia i 
ALFREDAI ir svainiui dr . VILIUI VILEIŠIAMS bei 
dukterėč ia i dr. RITAI VILEIŠYTEI su šeima 

Kazimiera Variakojieiiė 
Danguolė Variakoįytė 
Ernest Fricke 
Daina Variakojytė-Fricke 

A.tA. 
Dipl. teis, ALFONSAS NORKUS 

I lgamet is v iceprez iden tas Mid land Federa l 
S a v i n g s & L o a n Associa t ion 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. spalio 16 d., 5:51 vai. ryto, sulaukęs 79 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Mažeikių apskrityje, Medemrodėje. 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Albina Mala-

kauskaitė, duktė Rūta Jasaitienė, žentas Algis, anūkė Žibu
tė; seserys su šeimomis: Ona Juodvalkienė ir Leokadija 
Tverienė Chicagoje, Dozė Trakimienė Kanadoje; brolis 
Vytautas Norkus su šeima Lietuvoje; svainės su šeimomis: 
Antanina Baltrušaitinė Chicagoje, Teresė Tamašauskienė 
Kanadoje, Janina Porutienė Lietuvoje ir kiti giminės. 

Priklausė Korp! Neo-Lithuania. 
Kūnas pašarvotas antradienį, spalio 17 d. nuo 1 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 18 d. Iš koplyčios 10 

vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nuludėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, duktė, anūkė, seserys, brolis ir kiti 
giminės. 

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

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA I R CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K Ų S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 S o . 5 0 t h A v.. C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
Sallv Donald M., J r . 

1 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1 4 2 4 S o . 5 0 A v e . . C i c e r o I l l i n o i s 

PATARNAUJA ( lUrACUMKBKl PRIEMIESČIUOSE 
T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 
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x Kun. Eugenius Delikat, 
MIC, Marijonų vienuolijos vy
riausiojo vadovo asistentas, iš 
Romos atvyko į Chicagą ir 
lanko visus Marijonų vienuoli
jos namus arčiau Chicagos. Jis 
žada Marijonų vienuolyne pa
būti visą savaitę, o kitą savaitę 
išskris atgal į Romą. 

x Vyriausiojo Lie tuvos Iš
laisvinimo Komiteto seimas 
vyks lapkričio 3-5 d. Baltimo-
rėje. Posėdžiai vyks Lord 
Baltimore Radisson Plaza vieš
butyje ir Baltimorės lietuvių 
namuose. 

x Inž. Grožvydas Lazaus
kas, Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas, ketvirtadienį, 
spalio 19 d., išskrenda į Los 
Angeles atlikti paskutinius 
pasiruošimus Amerikos Lie
tuvių kongresui, kuris ten įvyks 
spalio 21-22 dienomis. 

x J aun imo cent re lietuviš
kas gyvenimas vsrda. Atvyks-
tantieji meno kolektyvai iš Lie
tuvos užpildo sales. Kartu Jau
nimo centras reprezentuoja ir 
išeiviją. Visi, kurie jame lan
kosi, žavisi gražiu jo sutvar
kymu, lietuvių meno dirbiniais 
ir priežiūra. Ta priežiūra, 
žinoma, daug kainuoja. Tik 
papildomiems remontų ir pa
gerinimų darbams, šiemet jau 
išleista 26,000 dol. Tad ir pla
tesnės visuomenės prisidėjimas 
prie jo išlaikymo yra laukiamas. 

x JAV LB kraš to valdybos 
Švietimo taryba užrekordavo 
Vilniaus universiteto koncertą 
Chicagoje ir juosta buvo rodoma 
Kr. Donelaičio aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos moki
niams ir besimokantiems lietu
viškai studentams. Šią juostą 
gali įsigyti ir kitos lituanistinės 
mokyklos. 

x Anglijos lietuvių k lubo 
Chicagoje už mirusius narius šv. 
Mišios bus atnašaujamos šį 
sekmadienį, spalio 22 d., 11:15 
vai. Jėzuitų koplyčioje. Visi na
riai prašomi mišiose dalyvauti 
ir prisiminti mirusius narius. 

x D a n u t ė K u r a u s k i e n ė , 
Chicago, 111., „Draugo" renginių 
komisijos narė, rėmėja, Ewald 
Veleckis, Orland, Park, 111., Z. 
Sipavičius, Gulfport, Fla. , 
Viktoras Gražulis, Toronto, 
Ont., Kanada, grąžindami 
laimėjimų šakneles, kiekvienas 
paaukojo po 25 dol. dienraščiui. 
Labai dėkojame. 

x Dr. Augustinas Laucis , 
Mt Olive, 111., Bronius Gelažius, 
Chicago, 111., Jonas Milašius, St. 
Petersburg, Fla., Stasė Visčius, 
Chicago, UI., kiekvienas grąžino 
laimėjimų šakneles su 20 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Pristatome giminėms pini
gus palankiu santykiu. Kreip
tis: tel. 1-312-776-1063, Migli
nas, Sr. 

(sk) 
x Lietuvių Fondui vajaus 

proga aukojo: $1,000 Bronius ir 
Anelė Kručai, $300 Juozas ir 
Leonija Gedmintai, $200 Jonas 
ir Ona Gradinskai, po $100 
Algirdas ir Saulė Jonynai , 
Milda Newman, Eduardas Vit
kus. Už $100 aukotą vajaus 
metu galima gauti bilietą spalio 
21 d. pokyliui nemokamai. 
Prašom aukas siųsti ir bilietus 
įsigyti Fondo būstinėje — 3001 
W. 59th St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Lietuvių fotografijos kas
metinės parodos a t ida rymas 
bus šį penktadienį, spalio 20 d. 
7:30 v.v. Čiurlionio galerijoje. 
Parodos konkursinė tema — 
eksperimentinė-surrealistinė 
fotografija. Visi kviečiami at
silankyti. 

(sk) 

x Ieškau pirkt i dviejų, ar 
daugiau butų namą Brighton 
Parko ar Marųuette Parko apy
linkėje Tel. 425-7160. 

(sk) 

x Dr. Vytautas Bieliaus
kas, PLB valdybos pirmininkas, 
iš Cicinnati, Ohio, yra pakvies
tas į Mokslo ir kultūros simpo
ziumą. J is pasižadėjo jame daly
vauti ir atvykti į Chicagą dar 
prieš simpoziumą. 

x Šv č. M. Marijos Gimimo 
parapijos moterys, norinčios pa
gelbėti klebonui kun. J. Kuzin-
skui ir parapijai, rengia blynų 
pusryčius spalio 22 d., sekma
dienį. Bus galima blynų pa
valgyti ir parsinešti namo po 8, 
9:15 ir 10:30 vai. šv. Mišių. 
Visus parapiečius ir svečius 
kviečia klebonas. 

x Šeštojo Mokslo ir kūry
bos simpoziumo rengimo komi
tetas rūpestingai dirba, kad 
viskas kuo sklandžiau praeitų. 
Svarbiausias rūpestis yra lėšos 
ir jų telkimas. Jau pradėtos 
priimti stalų rezervacijos ban
ketui, kuris bus rengiamas 
Lexington House, Hickory Hills. 

x Kun. Vytautas Bagda-
navičius, MIC, bus koreferen-
tas Vaidoto Daunio paskaitai 
„Lietuvos kultūros vizija" Atei
ties akademinio savaitgalio 
metu. Paskaita bus šeštadienį, 
spalio 28 d., 12:30 v. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje. 

X J a n i n a Žitkienė, kaip 
kasmet, mirties metinių proga, 
vėl įteikė 500 dol. Tautos fondui 
a.a. Prano Žitkaus atminimui. 
Nežiūrint pralaisvėjimų Tautos 
fondo reikšmė nesumažėjo, nes 
okupacinės Sovietų pajėgos vis 
dar tebetrukdo nepriklausomos 
Lietuvos atstatymui. Visos 
aukos Tautos fondui eina 
okupuotos Lietuvos laisvinimo 
reikalams. 

x Motinos sesers Elzbietos 
Budnikaitės-Pildienės, gimu
sios apie 1890 m., ir jos vyro 
Juozo Pildžio, kilusio iš Ukmer
gės apskr., Taujėnų vlsč., ar jų 
vaikų ieško Saliamoną Katlio-
rytė-Vanagienė, S. Dariaus ir 
Girėno 62-15, Jurbarkas, Lithu-
ania. Ryšiai nutrūko 1944 m., 
rašė iš Philadelphijos. 

x Šv. Kryžiaus ligoninėje 
t ikr ina nemokamai kraujo 
spaudimą nuo pirmadienio iki 
penktadienio 1-3 vai. p.p. ligoni
nės ateinančių pacientų sky
riuje arba tarp 2 ir 4 vai. p.p. 
betarpiškos priežiūros centre 
5334 W. 65 St. 

x Spalio 22 d., sekmadienį, 
12 vai., po šv. Mišių, Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemonte 
„Pasaulio lietuvio" red. B. Nai
nys skaitys paskaitą „Lietuvos 
laisvėjimo atgarsiai Ameri
koje". 

(sk) 
x Kazimiero Lyguto, Juze-

fos Jasevičiūtės ir Kazimie-
ros Jasevičiūtės ieško Ona 
Večerskienė (Lygutaitė), Jauni
mo kvarta las 3-61, Šilutė, 
Lietuva. Šiuo reikalu rašyti: R. 
Vaičaitis, 14 Mallard Dr., 
West Nyack, N.Y. 10994. 

(sk) 
* x Rožinio pamaldos ir šv. 
Mišios bus spalio 20 d., penkta
dienį, 6:30 v.v. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Po pamaldų susitiki
mas posėdžių kambaryje. Jau
nimo centre. Židinys. 

(sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus - lėktuvais, trauki 
niais ar autobusais — skambin 
kitę į New Yorko kelionių agen 
turą „VYTIS" 718-769-3300. 

(sk) 

Nijolei Sadūnaitei lankantis Vasario 16 gimnazijoje Vokietijoje. Iš kairės: A. Grinienė (globojusi 
viešnią tris savaites), dir. A. Šmitas, N. Sadūnaitė, L. Sasnauskaitė ir dr. Grulich, didelis lie
tuvių draugas, daug rašės Lietuvos bažnytiniais reikalais. Nuotr M. Šmitienės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PAS SESELES LEMONTE 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seselių rėmėjų valdyba ir kiti 
darbuotojai buvo ses. Margari
tos ir ses. Loretos pakviesti 
spalio 1 d. į Ateitininkų namus 
Lemonte, kur seselės apsi
gyveno šį rudenį rugsėjo pra
džioje. 

Susirinko būrys Marijos se
serų rėmėjų Angelų Sargų 
saulėtą, spalvotą rudens dieną, 
pavaikščiojo gamtoje, pasi
grožėjo puikia aplinka, apžiū-

x Zurn. Alfonsas Nakas , 
Sunny Hills, Fla., Angelė Skla-
daitis, Waterbury, Conn., Petrė 
Kasperavičiūtė, St. Petersburg, 
Fla . , Klemas Mar t inkus , 
Chicago, 111., Jonas ir Irena 
Milaszius, Colorado Springs, 
Co., grąžindami laimėjimų 
šakneles, atsiuntė ir po 15 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x J u l i u s Širka, Palos Hills, 
111., Kristijono Donelaičio 
mokyklų direktorius, aktorius 
Vitalis Žukauskas, Woodhaven, 
N.Y., John Garrius, Chicago, 
UI., grąžindamas laimėjimų šak
neles, pridėjo po 15 dol. aukų. 

x Dr. Aldona Juozevičienė, 
Oak Lawn, 111., Aldona Grinis, 
St. Petersburg, Fla., Jadvyga 
Černiauskas, Duluth, Minn., 
Magdalena Ligmal, Chicago, 
UI., grąžino laimėjimų šakneles 
su 15 dol. auka. Ačiū. 

x J u o z a s Savickas, Tren-
ton, N.J., rašo: „Siunčiu 10 dol. 
„Draugui" ir kitą dešimkę dėl 
Lietuvos išlaisvinimo. Man yra 
per sunku, nes esu 86 metų, o 
už viską reikia mokėti. . ." 
Nuoširdus ačiū už Jūsų dosnią 
auką. 

x Šliumpu-pumpu, šlium-
pu-pumpu į tradicinį „Atei
ties" žurnalo vakarą šeštadienį, 
spalio 28 d. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Vakare — jau
nimo kūrybos premijos, puiki 
roko dainų programa, kurią 
išpildo Dariaus Polikaičio 
grupė, bufeto vaišės ir šokiai. 
Vietas rezervuoti dabar 
434-2243. 

(sk) 

x Ieškau savo pusbrolio J. 
V. Moisenkos, kuris gyveno 
Brooklyne. Rašyti: Lithuania, 
J . Girienotis, Vingio 15-27, 
Klaipėda. 

(sk) 

x Ieškau dėdžių Juozo ir 
Kazio Vasylių. Gyv. Chicagoje 
ir Bostone, gimė Vilkaviškio 
apskr., Virbališkiuose. Rašyti: 
Li thuania , Kaunas , Kopūstų 
g-vė Nr . 21, Viktoras Mar-
kel iūnas. 

(sk) 

rėjo seselių kambarius ir buvo 
pakviesti prie seselių paruoštų 
ir pačių apsilankiusiųjų suneštų 
vaišių. Seselė Loreta sukalbėjo 
maldą. 

Žinome, kad Nekaltai Pradė
tosios Marijos seserys savo dar
bais, krikščioniška lietuviška 
dvasia jau seniai spinduliuoja į 
lietuvių visuomenę, ypač 
jaunimą, ne tik iš savo centro 
Put name, bet j u darbų vaisiai 
jaučiami Toronte, kur seserys 
įsteigė ir veda vaikų darželį ir 
įvairiopai patarnauja lietuvių 
visuomenei,ir Montrealyje, kur 
daugiau patarnaujama vyresnio 
amžiaus lietuviams. 

Dabar ir Chicagą sulaukė 
dviejų seselių, kurios savo dar
bu jau dabar patarnauja 
Chicagos ir apylinkių lie
tuviams. 

Ses. Margarita papasakojo 
apie jų veiklą ir planus, ypač 
darbą su jaunimu. Ji Maironio 
lituanistinėje mokykloje koor
dinuoja visą religinę programą 
ir vyresniems moksleiviams 
dėsto Lietuvos istoriją ir geo
grafiją. Ses. Loreta toje mokyko-
je dėsto religiją antro skyriaus 
mokiniams. 

Lemonto misijos koplyčioje 
kartą per mėnesį organizuoja 
vaikams Mišias. Čia susirenka 
daug jaunų šeimų, o vaikučiai 
jiems pritaikytu pamokslu, 
patys atlikdami skaitymus, jau 

čia pat per pamaldas gauna reli
ginį auklėjimą. 

Seselės uoliai dirba su jau
nučiais ir jauniais ateitininkais. 
Partizano Daumanto ir Pr. 
Dielininkaičio kuopų nariai 
reguliariai renkasi ateitininkų 
namuose į susirinkimus. Seselės 
visur pabrėžia mūsų jaunimo 
dvasios ir kūno sveikatos svar
bą. Todėl ir per organizacijos 
susir inkimus, lietuviškoje 
mokykloje per Mišias ir susi
kaupimuose meldžiamasi už 
čia esantį, pasauly išblaškytą ir 
Lietuvos jaunimą, už Lietuvą ir 
jos vaikučius, nes tik tokiu būdu 
galima visiems susijungti dva
sioje. 

Ateitininkų namuose seselės 
planuoja įsteigti bibliotekėlę. 
Bibliotekos kambaryje rinksis 
jaunos šeimos nagrinėti, svars
tyti aktualius klausimus ir pro
blemas, pasisemti dvasinio peno 
ir stiprybės. 

Seselės organizuoja rekolekci
jas, religinius pašnekesius, susi
kaupimus. Siekiant bet kokios 
pagalbos, joms galima skambin
ti tel. 257-8508. 

Ses. Margarita tris dienas per 
savaitę dirba ligonių namuose, 
kur teikia konsultaciją ir 
socialinį aprūpinimą vyresnio 
amžiaus žmonėms. Tuo būdu ji 
gauna atlyginimą kasdieniniam 
pragyvenimui. Ses. Margarita 
yra įsigijusi mokslo laipsnius iš 
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pedagogikos ir socialinės tarny
bos, taip pat diplomą iš teologi
jos. 

Taigi seselių darbai yra gau
sūs. Ne be reikalo viešnia iš Lie
tuvos, Norvilų g iminai tė , 
paprašyta papasakoti apie savo 
gyvenimą tėvynėje,-palinkėjo 
seselėms ir visiems daug 
sėkmės gražiai darbuotis, bet 
surasti laiko ir poilsiui. 

Rėmėjų pirmininkė Salomėja 
Endrijonienė visiems priminė 
ateinančius rėmėjų ruošiamus 
renginius — madų parodą, me
tinę vakarienę ir paprašė 
aktyviai įsijungti į renginių 
ruošą. Kalbant apie madų 
parodą, ses. Margarita buvo 
užklausta, kaip ji žiūri į tokį 
renginį. Seselė išreiškė 
teigiamą nuomonę apie gražaus 
apsirengimo meną, kurį skati
na parodos, apie aprangos 
tvarkingumą bei tinkamą rūbą 
įvairiems atvejams. Ji pati 
reikalaujant i , kad va ika i 
mokykloje tvarkingai apsireng
tų, o jaunučius ir jaunius atei
t ininkus įpareigoja susi
rinkimuose dėvėti uniformas. Į 
madų parodą galima žiūrėti 
kaip į meno apraišką, kurią 
atspindi medžiagų raštai, spal
vų deriniai, drabužių formos, 
kūrėjų išradingumas, vaizduotė. 
Iš kitos pusės publika, suėjusi 
pasigrožėti rūbais, labai daug 
paremia seselių leidžiamą vaikų 
laikraštėlį „Eglutę". Be Šios 
paramos vienintelis lietuvių 
vaikų žurnaliukas laisvajame 
pasaulyje neišsilaikytų. 

Pirmininkė padėkojo seselėms 
už nuoširdų priėmimą ir visiems 
už atsilankymą. Ses. Margarita 
vadovavo maldoms už gyvus ir 
mirusius rėmėjus, seseles, 
pašaukimus ir jaunimą. Visi 
skirstėsi namolei dar labiau įsi
sąmoninę, kad ne vien tik sau 
gyvenama, ne vien tik sau dir
bama. 

Agnė Kižienė 

„DRAUGĄ" SKAITO 
67.RIUS METUS 

Šiais metais dienraštis „Drau
gas" atšventė savo 80 metų su
kaktį. Bet „Draugo" skaitytojų 
tarpe nedaug yra likę ilgaamžių 
skaitytojų. Šia proga prisime
name vieną iš tokių, be per
traukos „Draugą" skaitančių 
skaitytojų. Tai Pranutė Iva
nauskienė, gyvenanti Chica
goje, dienraštį skaito nuo pat 
atvykimo į Ameriką, jau 67 
metus. 

Pranutė Ivanauskienė, iš
tekėjusi už Amerikoje gyve
nusio lietuvio Kazimiero Iva
nausko, su vyru į šį kraštą atvy
ko 1922 metais. Ivanauskus 
Chicagos lietuviai gerai paži
nojo. Jie vertėsi maisto prekyba 
ir abu aktyviai dalyvavo ano 
meto lietuvių parapijų bei įvai
rių katalikiškų organizacijų 
gyvenime. Jie buvo dosnūs 
aukotojai, lietuviškų darbų 
rėmėjai. Kur nėra jų mažesnių 
ir stambių aukų! Parapija, 
vienuolynai, organizacijos juto 
jų jautrią širdį ir dosnią auką. 
Kazimieras Ivanauskas, visų 
mylimas, gerbiamas, jautrios 
širdies žmogus, savo ilgo 
amžiaus eigoje atliko daug gerų, 
neužmirštamų darbų. 

Kai po antrojo pasaulinio 
karo pradėjo atvykti pabėgėliai, 
Pranutė ir Kazimieras Ivanaus
kai sudarė daug kam atvykimo 
sutartis, parūpino butus ir net 
padėjo pradžioje maistu. 

Amžinybėn Dievas pašaukė 
gerąjį Kazimierą prieš keliolika 
metų. Likusi našlė Pranutė 
nenutolo nuo lietuvių reikalų. 

Ji yra dirbusi daugelyje ka
talikiškų organizacijų valdy
bose, eidama įvairias pareigas. 
Ivanauskų namus lankė, be 
„Draugo", dar ke le tas 
lietuviškų laikraščių. Kol 
sveikata tarnavo, Pranutė iš 
savo mažų išteklių vis parem
davo lietuviškuosius darbus 
savo auka. 

Bet šiandien ta darbščioji 
tėvynės dukra Pranutė, jau 
sulaukusi 87 metų amžiaus, 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE * 
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— Juodojo k a s p i n o diena 

Winnipeger Man., buvo prie 
parlamento rūmų rugpjūčio 23 
d. Dalyvavo daugelio tautybių, 
kurių tėvynės yra komunistų 
užgrobtos, atstovai ir viešai 
skelbė Molotovo-Ribbentropo 
sutarties pasėkas ir įgalinimą 
vokiečiams pradėti karą. 

— A. a. Stefani ja Žižy-
tė-Kacki, 73 metų amžiaus, 
mirė Winnipege, Man., rugpjū
čio 28 d. Velionė buvo kilusi iš 
Antušavos km., Pagirio vlsč., 
Ukmergės apskr. Liko sesuo 
Vladė Pūkienė ir du posūniai. 
Gedulingas pamaldas atlaikė 
prel. Justinas Bertašius. Liko ir 
artimieji Lietuvoje. 

— Katar ina Placktis-Plec-
kaitienė, 89 metų amžiaus, 
mirė liepos 29 d. Winnipege, 
Man. Velionė buvo gimusi 
Scrantone, Pa. Jos vyras mirė 
1963 m. Po gedulingų pamaldų, 
kurias atlaikė prel. Justinas 
Bertašius Šv. Kazimiero 
bažnyčioje,palaidota Šv. Maruos 
kapuose. Nuliūdime liko sunūs 
Paulius ir Jurgis Winnipege, 
sūnus Alfredas, duktė Connie ir 
Antoinette su šeimomis, seserys 
Pranciška Dabažinskienė ir 
Nellie Doane JAV-bėse. 

pradėjo sunkokai negaluoti. 
Nors protavimas, atmintis te
bėra šviesūs, tačiau fizinės jėgos 
gerokai sumenkėjo. Jau reikal
inga ir nuolatinės globos. Ji 
gyvena savo namuose. O ją 
rūpestingai prižiūri, globoja, 
aprūpina jos nuostabiai geri 
vaikai — sūnus Albertas su 
marčia Liusi, dukra Elena 
Aleknienė ir jos anūkų būrys. 
Tad ir senatvės sulaukus, geri 
vaikai skaidrina savo mylimos 
mamytės ir močiutės dienas. 
Dar ir dabar, gerokai sumenkus 
regėjimui, Pranutė Ivanauskie
nė šiaip taip skaito „Draugą" ir 
kitus laikraščius ir dar labai 
domisi lietuviškųjų organizacijų 
veikla bei tėvynės ateitimi. 

Šiomis dienomis negaluojan
čią sesutę aplankė jos brolis Jur
gis ir Verutė Janušaičiai, atvy
kę iš Floridos. Pranutei Iva
nauskienei l inkėt ina tik 
sveikatos. 

rvš. 

CICERO ŠAULIAMS 
25 METAI 

Buvo laukta, dirbta, bet labai 
gražiai praėjo Cicero jūrų šaulių 
kuopos „Klaipėdos" 25 metų 
sukakties minėjimas, į kurį 
buvo atvykęs sąjungos pirmi
ninkas Mykolas Abarius ir visa 
eilė šaulių iš kitų vietovių. 

Iš vakaro iškilmėse Šv. An
tano parapijos salėje dalyvavo 7 
šaulių vėliavos. Buvo gausu 
sveikinimų žodžiu ir raštu. Iš
kilmes sumania i pravedė 
kuopos pirmininkas Juozas 
Mikulis. Po skanios vakarienės 
buvo ir šokiai. 

Kitą rytą pamaldose už miru
sius šaulius, taip pat dalyvavo 
visos 7 šaulių vėliavos, o jūrų 
šaulių kapelionas kun. B. 
Rutkauskas pasakė turiningą 
pamokslą. Po pamaldų parapi
jos salėje buvo nemokami 
užkandžiai ir pasivaišimmas 
įvairiais gėrimais. 

Sukakties proga buvo išleistas 
116 puslapių gausiai ilius
t ruotas leidinėlis , .Klai
pėda", kurį redaguojant labai 
daug darbo įdėjo dr. Bronė 
Motušienė, o „Draugo" spaus
tuvė labai skoningai atspaus
dino. 

S. Paulauskas 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenuc 

Chicago, {L 60629 
Tel. — 776-8700 

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




