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JAV Kongreso komisija 
svarsto nepripažinimo 

politiką 
Uudija Stasys Lozoraitis Ir kiti Baltijos diplomatai 

Washingtonas, 1989 spalio 
20. LIC — Vakar, pirmą kartą 
JAV Istorijoje, Kongreso 
komisija surengė viešą 
apklausą nagrinėti Amerikos 
politinį nusistatymą nepri
pažinti Pabaltijo tautų inkor
poravimo į Sovietų Sąjungą. 

Daugiau kaip šimtas stebėtojų 
išklausė žodinius parodymus, 
kuriuos pateikė Lietuvos charge 
d'affaires Stasys Lozoraitis, Lat
vijos charge d'affaires Anatol 
Dinbergs, Estijos generalinis 
konsulas Ernst Jaakson, Vals
tybės Departamento sekreto
riaus pirmasis pavaduotojas Eu
ropos ir Kanados reikalams 
James Dobbins ir Pabaltijo 
tau tų Inkorporacijos nepri
pažinimo politikos bei tarp
tautinės teisės žinovas ad
vokatas VVilliam Hough III. 

Si JAV Helsinkio komisijos 
prie JAV Kongreso apklausa 
buvo pirmas atvejis nuo 1953 
metų,kai Pabaltijo klausimas 
tapo Kongreso apklausos tema. 
JAV Kongreso Komitetas 
komunistų agresijai t i r t i , 
vadinamas Kersten komitetu, 
buvo įkur tas t a i s metais 
tyrinėti Pabaltijo šalių inkor
poravimo į Sovietų Sąjungą, bet 
JAV nepripažinimo politikos 
nagrinėjimas nebuvo dėmesio 
centre. 

Neaiški JAV politika 
Helsinkio komisijos apklau

soje dalyvavo kongresmenai 
Steny Hoyer (demokratas iš 
Maryland), Don Ritter (respub
likonas iš Pennsylvania), Ed-
ward Feighan (demokratas iš 
Ohio) ir senatorius Donald 
Riegle (demokratas iš Michi-
gano). Kiekvienas pasisakė už 
Pabaltijo tautų laisvę. Dėl kitų 
įsipareigojimų, Ritter ir Riegle 
negalėjo išklausyti liudijimų, 
tačiau abudu prabilo į liudy
tojus bei klausytojus. Riegle, 
kuris nepriklauso Helsinkio 
komisijai, bet yra pasižymėjęs 
kaip aktyviausias ir nuosek
l iausias Pabalti jo šalių 
nepriklausomybės gynėjas JAV 
Senate, nustatė toną apklausai, 
tardamas, kad jis norįs geriau 
suprasti JAV politiką ryšium su 
Pabaltiju, nes, pasak jo, jinai 
labai neaiški. 

Ritter teigė, kad Pabaltijo 
klausimas buvo ypatingai svar
bus matas Vakarams nustatyti, 
ar Gorbachevas tikrai nori 
Sovietų Sąjungą pakeisti į tei
sinę valstybę. Jei taip, tai toms 
šalims turi būti leidžiama at
siskirti nuo Sovietų Sąjungos. 
Jis atkreipė dėmesį į preziden
tui Bush skirtą spalio 16 d. laiš
ką, kuris buvo paruoštas jo ir 
kongresmeno Hertel iniciatyva 
ir pasirašytas 121 kongresmeno. 
Laiškas ragina Prezidentą 
derybose tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos pakelti Pabaltijo 
valstybių klausimą į regioninio 
konflikto plotmę. 

Kongresmenas Feighan, kurio 
dėdė Michael Feighan buvo 
Kersteno komisijos nariu 1954 
metais, pareiškė, kad JAV 
užsienio politika Pabaltijo tautų 
atžvilgiu neatitinkanti reika
lavimų ir esanti miglota. 

Baltijos atstovų liudijimai 
Apklausai pirmininkavo kon

gresmenas Hoyer. Pirmas 
liudytojas buvo estas konsulas 
Jaakson, kuris pabrėžė isto
rinius įvykius, susijusius su 
Estijos valstybės ankesija. Lat
vis diplomatas Dinbergs tvir
tino, kad latvių nepriklau
somybės judėjimas nėra 
nukreiptas prieš vietinius rusus 
ir kad daugumas Latvijoje gyve
nančių rusų remia Latvijos 
Liaudies Fronto veiklą. 

Stasys Lozoraitis komisijos 
dėmesį atkreipė į dabarties 
įvykius ir ateities reikalavimus. 
Jis sakė, kad labai svarbu 
stiprinti demokratiją visuose 
Lietuvos gyvenimo aspektuose. 
Veikdama per privačius 
kanalus, JAV galėtų atlikti 
svarbią rolę tos demokratijos 
stiprinimo procese. 

Jis teigė, kad reformos Lietu
voje kol kas ribotos ir kad atei
nančių metų vasario mėnesį 
įvykstantys rinkimai į Lie
tuvos Aukščiausiąją Tarybą 
nebūsiantys demokratiški, nes 
jie vyks okupacijos sąlygose ir 
Raudonosios armijos karei
viams bus leidžiama juose daly
vauti. Tačiau, jis pranašavo, 
kad Lietuvos tautinis demokra
tinis judėjimas laimes maždaug 
70 nuošimčių vietų toje Aukš
čiausiojoje Taryboje ir kad tasai 
sudarys sąlygas naujiems poli
tiniams žygiams. 

Pabaltijo šalims žengiant ne
priklausomybės atstatymo 
linkme, Lozoraitis ragino, kad 
būtų sudaryti objektyvūs 
kriterijai, pagal kuriuos kitos 
šalys galėtų nustatyti, ar Lietu
va tikrai vėl tapusi nepriklau
soma valstybe. 

Lozoraitis apgailestavo, kad 
sovietų ambasadorius Yuri 
Dubyninas neatėjo į apklausą. 
(Buvo manoma, kad Dubyninas 
liudys komisijai, bet spėliojama, 
kad pasitraukė, nes nenorėjo 
sėdėti už to paties stalo su 
Pabaltijo šalių diplomatais). 
Pasak Lozoraičio, jei Dubyninas 
būtų dalyvavęs, jis jam būtų 
sakęs, kad atėjo laikas pradėti 
derybas aptarti Lietuvos ir So
vietų Sąjungos bendrus intere
sus. 

Valstybės departamento ats
tovas Dobbins pakartojo JAV 
nusistatymą nepripažinti Pa
baltijo šalių inkorporavimą į 
Sovietų Sąjungą. Sakė, kad 
Valstybės departamento 
sekretorius Baker rugsėjo 
mėnesį su sovietų Užsienio rei
kalų ministru Shevardnadze 
aptarė įvykius Pabaltijyje ir kad 
abudu sutarė, jog permainos 
tose šalyse turėtų įvykti tai
kingu būdu. Jis pabrėžė, kad 
sovietai patys pripažįsta, jog 
nerusų tautybių klausimas 
jiems esantis pats kebliausias iš 
visų. 

— Vilniaus Dailės parodų 
rūmuose buvo išstatyti 43 pro-. 
jektai, kokius paminklus skulp
toriai siūlo statyti Vilniaus 
įkūrimui. Vienas pasiūlymas 
šiam konkursui atsiųstas iš 
Amerikos. Konkurso vertinimo 
komisija, kuriai pirmininkavo 
prof. P. Aleksandravičius, at
rinko septynis geriausius dar
bus. Jų autoriai bus apdovanoti 
ir toliau galės tobulinti pro
jektus, iš kurių bus išskirtas 
pats geriausias. 

Kremliuje pirmą kartą po bolševikų revoliucijos įvyko pamaldos vienoje iš ten esančių trijų 
bažnyčių. Buvo paminėta 400 metų sukaktis, kai buvo įsteigta Rusų Ortodoksų Bažnyčia. 
Pamaldas Uspensky katedroje laiko metropolitas Juvenalis, kairėje. 

Ouayle griežtesnis už Bakerį III 
Washingtonas. — Baltieji 

rūmai ir Valstybės departamen
tas bando sumažinti nuomonių 
skirtumus tarp viceprezidento 
Dan Quayle ir sekretoriaus 
James Bakerio III Sovietų 
Sąjungos klausimu. 

Valstybės sekretorius kalbėjo, 
jog jis laikosi to nusistatymo, 
kad Sovietų Sąjunga darosi 
mažiau agresyvi, susilaiko nuo 
jėgos panaudojimo ir daug 
mažiau pavojinga demokratijai. 
J is pasakė, kad Amerika yra pa
siruošusi suteikti technikinę pa
galbą, kad pavyktų Sovietų 
ekonominių reformų programa. 

Quayle paž iū ros 
Viceprezidentas spaudos kon

ferencijoje San Francisco mies
t e , kai j is vizi tavo žemės 
drebėjimo pa l ies tas vietas, 
pasakė apie Sovietus: „Leis
kime jiems patiems reformuo
tis". 0 Los Angeles kalbėdamas 
pareiškė, jog Sovietai tebėra 
pavojingi ir negal ima jais 
pasitikėti. „Nežiūrint jog mes 
džiaugiamės laisvėjimu, yra 
svarbu a t s i m i n t i , kad tas 
progresas yra ne i nepakei
čiamas nei neatšaukiamas. Tra
giški Kinijos įvykiai mums pa
rodė, kad reformų reikalai gali 
būti bet kada sulaikyti". 

Quayle nesutinka su Bakeriu 
ir Nikaragvos contrų klausi
mais. Viceprezidentas pasisako 
už laisvės kovotojų paramą, 
nes kovoja už tuos pačius 
idealus, kaip ir Amerika, todėl 
juos reikia ir toliau remti. Ba-
keris pasisako, kad contras dali-

Nelaimė Sibire 
Maskva. — Vakarų Sibire, 

kuriame pravesti alyvos ir dujų 
vamzdžiai, įvyko sprogimas, ir 
tūkstančiai žmonių buvo evakuo-
kaip praneša sekmadienį Sovie
tų televizija. Sprogimo metu 
niekas nebuvo užmuštas Tyu-
men regione, netoli Tobolsko. 
Televizijoje parodytas vaizdas 
atrodo, kad lyg t en būtų spro
gusi bomba. Nesakoma, kada 
sprogimas įvyko. Praėjusį 
birželį, kai Uralo kalnuose 
įvyko traukinio nelaimė, žuvo 
daugiau kaip 600 žmonių. Tada 
ir ten sprogo dujų vamzdžiai ir 
padegė du važiavusius pro šalį 
traukinius. 

nius reikia išformuoti jau dabar. 
Gynybos sekretorius Diek 

Cheney yra taip pat užėmęs 
griežtesnę liniją Sovietų atžvil
giu už Bakerį. Jis tebemano, 
kad Sovietams nereikia padėti. 

Baltieji rūmai neigia 
skir tumus 

Baltųjų rūmų spaudos direk
torius Marlin Fitzwater, kal
bėdamas apie viceprezidento 
Quayle kalbą Californijoje, 
pasakė, jog Baltieji rūmai su jo 
pasakymais sutinka ir kad 
Sovietų Sąjungos ir Amerikos 
ryšių klausimais nėra skirtumų 
tarp viceprezidento ir Valstybės 
sekre to r i aus . Tačiau esą 
galima, kad tuo pačiu klausimu 
būtų kelios versijos. Bushas 
esąs patenkintas savo vyriau
sybe daugiau, negu buvo prezi
dentas Reaganas. 

Valstybės departamento ir 
Baltųjų rūmų vyresnieji 
pareigūnai bandė žurnalistus 
įtikinti, jog Quayle ir Bakeris 
reiškia tik skirtingus aspektus, 

D a n Ouayle, ,James Baker III, 
kurių pažiūros nesutampa komu
nizmo klausimais. 

ką Bushas galvoja apie Sovietų 
Sąjungą, tačiau esmėje nesą 
skir tumų. Quayle reprezen
tuojąs daugiau konservatorių 
pažiūras, o Bakeris laikąsis mo-
deruoto kelio, tačiau abu yra už 
Sovietų daromas pastangas įgy
vendint i perestroikai, sako 
spaudos pranešėjas. Quayle jau 
ne kartą yra daug griežčiau 
pasisakęs prieš komunizmą, ką 
jis pakartojo ir kalbėdamas Los 
Angeles mieste. 

— Vilniuje lankėsi Izraelio 
komp. J. Dorfmanas, kurio 
kamerinius kūrinius atliko 
Lietuvos menininkai — R. 
Katilius, A. Statkus, R. Urba, B. 
Vainiūnaitė, H. Radvilaitė, R. 
Biveinis ir pats kompozitorius. 
Buvo atlikti ir jo simfoniniai 
kūriniai. 

Dar ne metas Vokietijų 
susijungimui 

Praio sugrįžti pabėgėlius 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Okupuotos Lietuvos Ko
munistų partijos suvažiavimas 
bus gruodžio 19 d. Šiuo metu, 
kaip skelbia „Tiesa" ten parti
ja turi 200,211 narių. Nuo 200 
partijos narių suvažiavime 
atstovaus 1 delegatas. 

— Vilniuje jau antrą kartą 
tarėsi neseniai susiorganizavusi 
Lietuvos pramonininkų asocia
cija, kurios pasitarime dalyvavo 
ir Kazimiera Prunskienė, Mi-
nisterių tarybos pirmininko 
pavaduotoja. Pramonininkai 
savo nutarime pareiškė didelį 
rūpestį Lietuvos ekonomine 
padėtimi, ar tikrai nuo Naujų 
metų bus leista savarankiškai 
tvarkyti krašto ekonomiją. At
sakymo dar nėra. 

— Sniečkus yra jauniausias 
Lietuvos miestas. Jame gyvena 
32.5 tūkstančių žmonių. Mieste 
— penkiolika didesnių gatvių. 

— Kelmėje buvo susirinkę 
dabar bet kur Lietuvoje gyveną 
iš šios apylinkės kilę kultūri
ninkai. Jie įsteigė savo krašto 
klubą „Prie gimtinės šulinio", 
sudarė jo tarybą ir pirmininku 
išrinko J. Klimašauską. Netoli 
senojo Kelmės malūno, prie 
liaudies skulptoriaus J. Liau-
dansko nukalto paminklo kel-
miškiui rašytojui B. Laucevi
čiui pasodino ąžuoliuką ir tylos 
minute pagerbė visus žuvusius. 

— Vilniuje spalio 12 d. 
susirinko aukštųjų mokyklų, 
mokslo įstaigų, bei inteligenti
jos kultūrininkai ir išrinko 35 
žmonių iniciatyvinę komisiją 
Lietuvos pasaulietinės kultūros 
draugijos steigiamajam suvažia
vimui sušaukti. Tos draugijos 
tikslas — tęsti laisvamanybės ir 
ateizmo idėjas ir suburti mate
rialistinės pasaulėžiūros atsto
vus socializmo įgyvendinimui. 
Jos pirmininku išrinktas profe
sorius ir filosofijos mokslų 
daktaras Antanas Gaidys. 

— Vilniaus Pedagoginio Insti
tuto taryba kviečia viso pa
saulio lietuvių organizacijas 
ateinantį dešimtmetį paskelbti 
Lietuvos mokyklos dešimtme
čiu. Šiandien Lietuvos mokykla 
siekia prisikelti kartu su 
atgimstančia tauta. Jai atsi
gauti labai sunku: ji suluošinta 
dvasiškai ir nuskurdusi medžia
giškai. Jai trūksta visko. 

Rytų Berlynas. Prancūzų 
žinių agentūra praneša, jog 
Rytų Vokietijos vyriausybė 
kreipėsi į visus savo piliečius, 
kurie pabėgo paskutiniu metu, 
sugrįžti atgal, jei jie to nori. 
Užsienio ministerijos kalbėtojas 
Wolfgang Meyer pasakė, kad jie 
viskuo padėtų, jei tie žmonės 
sugrįžtų. Tuo pačiu metu nau
ja vokiečių grupė iš 140 
asmenų, pabėgusi į Lenkiją, 
išvyko iš Varšuvos į Diussel-
dorfą Lenkijos lėktuvu. Dar 
maždaug 1,750 rytų vokiečių 
laukia Varšuvoje leidimų išvyk
ti. Juos dabar ten globoja 
Raudonasis kryžius. 

130,000 pabėgo į Vakarus 
Bet kai tik tie vokiečiai iš

skrido, į Varšuvą atvyko dar 
100 vokiečių ir pasiprašė 
Vakarų Vokietijos ambasadoje 
globos. Šiais metais, kaip 
praneša agentūra, pabėgo 
daugiau kaip 130,000 Rytų 
Vokietijos gyventojų į Vakarų 
Vokietiją per Vengriją, Čekos
lovakiją ir Lenkiją. Užsienio 
ministerija pareiškė, kad jie 
norėtų susigrąžinti kiekvieną, 
nes jie labai reikalingi Rytų 
Vokietijos industrijai. Žadėjo 
pasalinti tas priežastis dėl kurių 
jie pabėgo. Kraštui esąs didelis 
nuostolis, nes daugelyje vietų 
sustojo produkcija, aiškino Pe-
ter Thal, Rytų Vokietijos 
ekonomistas. Meyer pasakė, jog 
Vidaus reikalų ministeris Fried-
rich Diekel yra paprašytas 
neatidėliojant paruošti naują 
įstatymą vokiečių keliavimo 
klausimu, ko reikalauja ir 
vokiečių opozicinės grupės. 

Apie susijungimą... 
Dar nė savaitės neišbuvęs 

savo pareigose, naujasis Rytų 
Vokietijos vadas Egon Krenz, 
susitiko su Protestantų 
Bažnyčios vadais, kuriems 
pasakė, kad yra svarbu išlaikyti 
dvi Vokietijas, o darbininkų va
dams pasakė, kad galės daug 
laisviau keliauti per sieną į 
Vakarus. Iki šiol buvo uždraus
ta kalbėti apei susijungimą, 
bet naujasis vadas pirmą kartą 
diskutavo su protestantų vysku
pais tą klausimą, nors ir nei
giama prasme. Jis taip pat at
sakė ir Vakarų Vokietijos vy
riausybei, kaip komunistų 
agentūra sako: „davė ryžtingą 
atkirtį", kad apie susijungimą 
dar ne laikas kalbėti. 

Demonstracijos Berlyne 
Keli tūkstančiai berlyniečių 

šeštadienį ir sekmadienį vėl 
susiėmę rankomis demonstravo 
gatvėse pirmą kartą, kai nau
jasis vadas perėmė partijos 
vadovavimą. Pirmą kartą poli
cija nebetrukdė demonstran
tams. Prie miesto tarybos namų 
juos pasitiko Berlyno partijos 
vadas ir ragino juos „naujajame 
amžiuje nepertempti stygos 
savo spaudimu". Užsienio 
žurnalistams tačiau paaiškėjo iš 
tų demonstrantų, kad jie nepasi
tiki jiems paskirtu vadu Egon 
Krenz, nežiūrint jo noro susi
tikti su žmonėmis. Demonstran
tų vadai kalbėjo: „Po to, kai jis 
nuvažiavo į Kiniją pasveikinti 
vyriausybę, kad sutriuškino 
studentus ir praliejo nekaltų 
jaunų žmonių kraują, mes 
netikime juo. Arba po to, kai 

patvarkė rinkimus? Po to, kai 
jis buvo Saugumo viršininkas? 
Ir žvirbliai ant stogo netikėtų 
juo". 

Klastoja r inkimus 
Vokiečiai sakosi negalį 

pamiršt i gegužės mėnesio 
rinkimų, kurie buvo suklastoti, 
kaip būdavo daroma ir prie 
Stalino. Būdamas vokiečių 
KGB vadu, jis tvarkė visą 
vokiečių vidaus gyvenimą ir 
pasižymėjo šiurkštumu. Vyres
nieji vokiečiai jį lygina su 
buvusiu žiauriu jų partijos 

aldovu Walter Ulbricht. Jis 
isą laiką buvęs karjeristas ir 

veidmainis, pasakojo vokiečiai 
prancūzų žurnalistui. „Jie visi 
tokie pat. Garbingas žmogus 
niekada nebus Politbiure. Pa
skutiniais metais Erich buvo tik 
viršininkas iš vardo. Hager 
tvarkė jį, kuris ir dabar tebėra 
Politbiure", pasakojo jam šoferis 
Berlyne. 

Kurt Hager, 77 metų Polit-
biuro narys ideologiniams rei
kalams, ir labai žmonių 
nemėgstamas, tebėra valdžioje. 
J is pasisako prieš gorbačio-
viškas reformas. Akademiniuo
se vokiečių sluoksniuose 
kalbama, kad po didžiojo egzodo 
trūksta mokytojų įvairioms 
mokslo institucijoms. Šešta
dienio demonstracijose dalyva
vo daugiausia intelektualai. Jie 
sakosi nematą skirtumo, nes 
naujojo vado valandos kalba per 
televiziją buvusi tik naujais žo
džiais pakartota senoji linija. Jo 
žargone nebuvę pasiūlyta jokių 
esminių pakeitimų. Korespon
dentui intelektualai pasakė, 
kad tai yra kiniečių stiliaus ko
munistų partija. 

Susijungimas — galutinis 
tikslas 

Bonoje vyriausybės kalbėtojas 
priminė spaudai, kad Vakarų 
Vokietijos Konstitucijoje yra 
įrašytas s t ra ipsnis , kad 
galutinis tikslas yra sujungta ir 
viena Vokietija. Tuo pretekstu 
Vak. Vokietijos vyriausybė 
sakosi norinti naujam virši
ninkui Egon Krenz padėti 
pravest i reformas. Tačiau 
situacija labai komplikuota. 
Rusai nori iš laikyti savo 
imperiją^bendraudami su Vaka
rų Vokietija, o Rytų Vokietijos 
komunistai tegalės išsilaikyti 
valdžioje su Sovietų pagalba ir 
Vakarų Vokietijos pinigais, rašo 
New Yorko Times kolumnistas 
S. Schmemann. Tačiau diploma
tai linkę manyti, kad Rytų Vo
kietijoje bus pravestos tik kai 
kurios reformos ir komunistai 
darys viską, kad išsilaikytų val
džioje. 

KALENDORIUS 

Spalio 24 d.: Rapolas, Klare 
tas, Daugailas, Gluoda, Gilber
tas, Švitrigailė. 
Spalio 25 d.: Krizantas, Boles
lovas, Darija, Undinė, Švitri
gaila, Skalva. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:12, leidžiasi 5:58. 
Temperatūra dieną 731., nak

tį 50 1. 



i DRAUGAS, antradienis, 1989 m. spalio mėn. 24 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS Į SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago, IL 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

MAISTU GYNIMASIS NUO 
VĖŽIO (4) 

Laiku bėkime vėžiui už akių 
maisto pagalba, tada mažiau 
kančių lietuvis susilauks ir, 
laimingesnių likęs, gyvenimu 
ilgai džiaugsis. 
Kovon su vėžiu raginimas 

Kaip svaigalus geriantieji ar 
rūkoriai negali būti sveiki, taip 
ir sėlenų nevalgantieji, balta 
duona mintą žmonės negali 
reikiamai gintis nuo vėžio ir 
kitų negalių, kaip kietų vidurių, 
hemorojaus, tulžies akmenų, 
storoje žarnoje kišenėlių ir skle
rozės. Juk baltaduoniai čia be 
laksatyvų negyvena, dažniau 
serga tulžies pūsle, neatsikrato 
hemorojaus... ir tariasi sveiki 
esą. Jų čia kas trečia moteris 
nu tukus i ir kas ketvirtas 
vyriškis per riebus. Jie tvirtina, 
kad jie nuo vandens pilnėja. 

O kur dar pakeltas kraujospū
dis, kurio nesitikrinama, kur 
paslėpta cukraligė ir sklerozė — 
dar nesukeliančios nusiskun
dimų, bet žmogaus sveikatą 
laipsniškai ardančios. 

O kur tas tų moterų dažy-
masis ir persidažymas, pamėg
džiojant nedarbščiąsias, 
maskuojantis išblėsusius vei
dus, visai nesirūpinant sveika 
mityba. Jos valgo, kas gomuriui 
patinka, o ne kas privalu, norint 
ap tu rė t i geresnę sveikatą. 
Dažais ir blizgučiais čionykštės 
moterys mėgina savo vertę 
didint i , pamiršdamos, kad 
žmogų nemeluotai puošia tik 
vienas dalykas: išmintingumas 
— būdo, arba asmenybės nor-
malumas, kitaip sakant, gerą 
darant nekenkimas nei sau, nei 
kitam, nei aplinkai. Juk toji 
balta duona, toji lietuvio išsi
ilgta ir pamėgta duona nesaugo 
lietuvio nuo vėžio. Tai kodėl 
mes vis dar dažom langines 
namui degant: kodėl mėginame 
dabintis menkniekiais, kaip 
žąsys šiaudais? Gana, oi gana 
mums taip sveikatos nebojant 
save niekais versti. 

Nesimokydamas nebūsi 
mokytas 

Nesimokydamas netapsi 
mokytu taip, kaip neprižiūrė
damas sveikatos gali lengvai jos 
netekti ir nesveikas būdamas, o 
sveiku save laikydamas, gali 
staiga neatsikeliamai sukristi ir 
dar ankstyvą rytą į Dangaus 
vartus pasibelsti. 

Taip atsitinka su visais, kurie 
savos sveikatos neprižiūrėjo, 
save sveikais laikė, o priversti 
gultis ligoninėn, išjos lavoninėj 
atsiduria. Laiku nesitvarkant, 
neužbėgant negalei už akių, 
pats ligonis ir jo artimieji 
nustemba, kai toli pažengus, jau 
nea t i t a i soma negalė visu 
aštrumu atsistoja mūsiškiui bal-
taduoniui prieš akis. 

Vaisiai ir daržovės — 
geriausi palydovai kovoje 

su vėžiu 

Du profesoriai, dirbą Texas 
pietiniame universitete, yra 
priešvėžinių medžiagų veikimo 
žinovai. Jiedu mediciniškoje 
spaudoje tvirtina, kad vaisiuose 
ir daržovėse yra daug tokių me
džiagų, kurios gali apsaugoti 
žmogų nuo vėžio atsiradimo. 

Nors dar ne viskas žinoma 
apie tų medžiagų veikimo pra
džią ir tęsinį, vis vien jomis 
galė tų būt i reikšmingai 
sumažintas pavojus gauti kai 
kurių rūšių vėžius, jei žmonės 
pradėtų su maistu trejopai 
elgtis: liesiau valgyti, daugiau 

vaisių ir daržovių naudoti ir 
maitintis pilnų grūdų gami
niais, ne balta duona. Taip tvir
tina minėti du profesoriai. 

Laimė, kad tikri lietuviai savo 
tėvynėje taip ar panašiai svei
kai ir elgėsi. Nuo senų senovės 
mažai turėdami vaistų ir 
gydytojų, jie gerai užsilaikė. 
Juos nuo vėžių ir kitų negalių 
gerai gynė geriausia, sveikiau
sia, stambiai maltų rugių 
duona, bulvės, kopūstai, mor
kos, pupelės bei pupos, sveikos 
sriubos ir pienas, jiems nerū
kant ir negirtaujant. 

Tik dabar čia, išeivijoje, kai 
kurie mūsiškiai pakelėje išme
tė išmintingumą ir ėmė vėjais 
pustyti savo sveikatą. Vieni 
karčiamose ją prarado, kiti 
rūkyklose jos neteko, dar treti, 
išsiilgę baltos duonos, per ją sau 
vėžį prisišaukė. Kai žmogus 
durnas, tai jis toks yra tiek 
tėvynėje, tiek tremtyje. 

O minėti profesoriai — 
farmakologai dar primena, kad 
neužtenka tik naudoti minėtą 
trejopą maistą, dar priedo reikia 
nenaudoti alkoholio ar tabako, 
nesikaitinti saulėje ir regulia
riai pasimatyti su gydytoju svei
katos stovio patikrinimui, kad 
ji nebūtų negirdomis užleista iki 
nepataisomumo. 

Išvada. Verskime save eiti 
sveikesniu gyvenimo keliu, 
vengdami nuodijimosi ir drau
gais laikant visus mus nuo vėžio 
saugotojus. 

Pasiskaityti. Practical Gas-
troenterology, vol. XIII No. 3, 
April. 1989. 

Anelė Kirvai tytė vadovauja giesmių 
giedojime Alvudo pažmonyje, Lietu
vio sodyboje. 

Nuo t r . M. N a g i o 

AR ATEIS IR MAN KADA 
EILĖ? 

J . Rausk inu i matuojamas kraujospūdis Alvudo pažmonyje. Lietuvio sodyboje. 
Nuotr . M. N a g i o 

Klausimas. Skaitau spau
doje, kad čia kas 15 minučių 
miršta viena amerikietė nuo 
krūties vėžio. Ta žinia, jei ji 
tikra, mane pritrenkė. Juk gali 
ir man ateiti eilė. Prašau 
daugiau šviesos suteikti šiuo 
taip man ir visoms moterims 
svarbiu reikalu. Ar jau tikrai ir 
nėra jokios išeities iš taip bai
sios padėties? 

Atsakymas. Yra, kurgi ne
bus! Beveik niekada neateis ta 
tokia eilė Tamstai, jei ją apeiti 
galėdama apeisi: jei šiandien 
elgsies taip, kaip išintinga mo
teris turi elgtis. O tas elgesys 
yra šitoks: tikrinkis, apčiupinė-
darna savas krūtis, ar jose nėra 
gūželio. mažiausiai kartą per 
mėnesį, o sulaukusi 40 metų, 
pasidaryk pirmą savo krūtų 
rentgeno (x-ray> nuotrauką — 
mamogramą, būdama savo 
gydytojo žinioje. 

Jau turi išnykti tie laikai mū
siškių tarpe, kada domėjimasis 
savo kūnu buvo ne madoje. Tik 
liekanos tokios elgsenos dar 

išliko pavienių neišmintingųjų 
tarpe. Perdėtas drovumas ir 
apsileidimas šioje srityje yra 
savęs žalojimas. 

Nereikia bijoti radiacijos, da
ran t mamogramą, nes jos 
gaunama tik tiek, kiek darant 
dantų nuotrauką. Ir reikia liau
tis strausiškai elgtis: nebandyk, 
bijodama sužinoti tikrą krūties 
stovį, sakyti, kad ta i ne
reikalinga, o lėkti gydytis tik 
tada, kai sėkmingas gydymas 
jau yra gerokai užvėlintas. Toks 
strausiškas elgesys neprašalina, 
bet artina pavojų. Gana jo. 

Taigi, kiekviena lietuvė dabar 
turi atlikti dvejopą darbą savo 
krūtų atžvilgiu: kas mėnuo 
apsičiupinėti savas krūtis ir, 
gydytojui talkinant, pasidaryti 
pirmą krūtų nuotrauką — 
mamogramąsulaukus 40 metų 
ir toliau pildyti gydytojo nu
rodymus tuo reikalu. Tik toks 
moters elgesys įgalina gydytoją 
susekti jos krūtyje vėžį anksty
voje stadijoje. Tik tada 90% 
moterų esti išgelbėjimą. 

Nereikia išsigąsti pračiuopus 
krūtyje guzelį, nes 85% jų nėra 
vėžiški. Žinoma, tada nedelsiant 
reikia pasirodyti gydytojui. 

Apskaičiuojama, kad šiais 
metais čia Amerikoje bus diag-
nuozuota 142,000 moterų, tu
rinčių krūtyje vėžį. Nė viena 
lietuvė neturėtų patekt i į 
pavėluotos tokios diagnozės 
skaičių. Už tai visos mūsiškės 
turėtų šalintis nuo senoviško 
neveiklumo šioje srityje ir grieb
tis patikimų, čia suminėtų 
ankstyvo krūt ies vėžio 
susekimo priemonių. Taip elgtis 
reiktų visoms dėl to, kad re
miantis naujais patyrimais, 
pirmykščios žinios apie krūties 
vėžio gydymą yra pakeičiamos 
naujesnėmis ir jų dabar 
prisilaikoma. 

Šiame krašte kasmet nusta
toma diagnozė dar tik krūtyje 
besilaikančio vėžio, dar į limfi
nes liaukas už krūties ribų neiš-
siplėtęs vėžys („node-negative") 
pas 60,000 moterų. 

Kas mėnuo tarp 2,000 ir 5,000 
moterų po krūties operacijos yra 
reikalingos priedinio gydymo. Ir 
po to gydymo tūkstančiai 
moterų susilaukia gerų rezulta
tų. 

Apskaičiuojama, kad šiais 
metais 135,000 Amerikos mo
terų apturės savo krūtyje vėžį ir 
apie 50%-60% tokių vėžių bus 
surasti dar krūties apimtyje esą 
— neišsiplėtę į pažasties limfi
nes liaukas. 

Atsimintinas ir šis faktas: 
nors tokioje stadijoje krūties 
vėžį turinčios turi palyginti gerą 
galimybę jo atsikratyti, vis tarp 
20%-40% šių moterų laike 
šimties metų po diagnozės nu
statymo susilauks pasikartojan
čio vėžio savo krūtyje. 

Todėl daugelis tyrinėtojų pa
taria po vėžio operacijos visą 
kūną priediniai gydyti (systemic 
treatment), kas iki šiol tokiais 
atvejais nebuvo daroma. Rei
kalas pasikeitė, kai 1988 m. 
visame krašte minėtas priedinis 
gydymas buvo įvertintas ir 
dabar praktikuojamas. Tai 
tokia pirmosios stadijos krūties 
vėžio (dar iš krūtų neišėjusio) 
gydymo apžvalga. 

Štai kodėl visos mūsiškės turi 
minėtai tvarkytis krūtų vėžio 
reikale. 

NUO INFLUENZOS 
SKIEPAI - PALIEGĖLIŲ 

GELBĖTOJAI 

Klausimas. Ar reikia man 
skiepytis dabar nuo influenzos, 
kad aš nieko blogo nejaučiu, tik 
jau baigiu persiristi per 80 
metų? 

Atsakymas. Visi sulaukusieji 

65 metų turėtų pasiskiepy
ti lapkričio arba gruodžio 
mėnesį nuo A-B influenzos. Tą 
patį padaryti turi ir tie, kurie 
serga plaučių bei širdies 
ligomis, nes influenzos kompli
kacijos atsiranda kvėpavimo 
takuose ir gerokai pagyvenu
siuosius susirgdina, o kartais ir 
numarina. Pasirūpinti tokiais 
skiepais turi ir sergą cukralige 
ar kitaip nusilpusieji, ypač 
negaluojantieji plaučių išsiplė
timu (emfizema). Valdžios įstai
gos daug kur skiepija nemoka
mai. Pameskime tą nelemtą ne
rangumą savo sveikatos at
žvilgiu. Nustokime teisintis, 

būk skiepai neveiks, tik gal aš 
daugiau susirgsiu. Skiepinki-
mės kai nekarščiuojama. Dabar 
dar yra daug laiko — visi laiku 
užbėkime galimai sunkiai ligai 
už akių. Nenorėdami ilgai 
laukti, veltui duodamų skiepų 
vietoje, skiepykimės pas savus 
gydytojus, jiems atlygindami. 
Skiepykimės kasmet, nes 
virusai vis keičiasi, o skiepai 
yra pagaminami jiems atitin
kantys. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, FL 

VILNIAUS OPEROS 
SOLISTO J. JOCIO 

REČITALIS 

Lietuvių fondo įgaliotinė J. 
Gėrdvilienė spalio 13 d. suruošė 
Lietuvių klube Vilniaus operos 
sol. Jono Jocio rečitalį L. fondo 
naudai. Atidaromajame žodyje 
įgaliotinė pasveikino gausiai 
atsilankiusius į šį koncertą, 
pasidžiaugė solisto pirmu pasi
rodymu St. Petersburge ir pa
kvietė K. Gimžauską supažin
dinti su solistu. 

Iš apibūdinimo paaiškėjo, kad 
Jonas Jocys gimė 1929 m. 
Laukuvoje, Tauragės apskr. 
Mokėsi Kaune pradžios mokyk
loje, I berniukų gimnazijoj, 
chemijos-technologijos institute 
ir 2 metus dainavimo Juozo 
Gruodžio vardo muzikos mokyk
loje pas prof. J. Bieliūną. Prof. 
Bieliūnui patarus, po 2 metų 
kursų išvyko į Maskvos Čai
kovskio vardo valstybinę kon
servatoriją. Ten iš 500 kandi
datų išrinko 15, kurių skaičiun 
pateko ir jis. Mokėsi pas prof. 
garsų dainininką Savranskį. 
Konservatoriją baigė 1958 m. su 
pagyrimu. Baigęs konservato
riją, Lietuvos kultūros minis-
terio Banaičio kvietimu išvyko 
į Lietuvą. Debiutavo Vilniaus 
operos teatre, bet dėl intrigų 
nebuvo priimtas, kompartijai jis 
nepriklausė. 

dešimt metų grįžo į Lietuvą ir 
įsijungė į Vilniaus akademinį 
operos ir baleto teatrą, kur 
dainuoja, kaip solistas, pagrin
dinėse boso-baritono partijose. 
Buvo kviestas koncertuoti į 
Švediją, Norvegiją, Daniją, Va
karų Vokietiją, Ispaniją, bet 
išleido tik į Vengriją du kartus 
ir į Kanarų salas. Vengrijoje 
1961 m. tarptautiniame Erkelio 
konkurse laimėjo pirmą premi
ją. Į Ameriką tik pagal trečią 
kvietimą gavo leidimą išvykti. 

Sol. J. Jocys JAV pirmą kartą 
pasirodė „Draugo" jubiliejinio 
banketo meninėje programoje. 
Mūsų kolonijoje jo pirmasis 
rečitalis Amerikoje. 

Pirmojoje programos dalyje 
solistas padainavo harmonizuo
tas lietuvių liaudies dainas: J. 
Tallat-Klepšos — Už aukštųjų 
kalnelių ir Žaliojoj lankelėj, A. 
Budrevičiaus — Bernytis jojo, S. 
Šimkaus — Mergužėlė brangi ir 
Kas ant žirgelio. M. Petrausko 
— Šią naktelę, P. Olekos — Ber
nužėlis žirgelį balnojo ir 
humoristinę žemaičių dainą 
— Ein meškins. 

Po pertraukos antru išėjimu 
solistas padainavo: F. Šuberto — 
Muzikai, Kelionėn, Mirtis ir 
mergelė, Serenada ir Tu atilsis, 
Ramybė tu, D. Verdi — Fiesko 
romansas iš oper. ,,Simon 
Boccanegra'' ir Silvos ariją iš 
oper. „Ernani" ir D. Rosini — 
Don Bazilijo arija iš oper. „Se
vilijos Kirpėjas". 

Sol. Jonas Jocys su muz. Alvydu Vasaičiu. 

Išvyko į Leningradą ir ten 
Kirovo vardo operos ir baleto 
teatre pradainavo dvidešimt 
metų visuose pagrindiniuose 
vaidmenyse. Be tiesioginio dar
bo teatre, platokai išvystė 
koncertinę veiklą, važinėdamas 
įvairiose Sovietų S-gos vietovėse 
su soliniais rečitaliais. Ir svetur 
dainuodamas neatitrūko nuo 
lietuviškos dainos ir lietuviškų 
operų arijų, kurias yra gerai 
įsisavinęs, kad galėtų savo 
balsą ir išmoktus dalykus paro
dyti savo tėvynainiams Tai jam 
ypač padėjo ankstyvesnės studi
jos pas prof J. Bieliūną. Prieš 
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žymėjo solistas ir vaidybiniais 
gabumais. J am gana impozan
tiškai akompanavo lietuvių 
publikai gerai pažįstama Mar-
garet Douglas, prisidėdama prie 
koncerto sėkmės. Padėkos ženk-
lan Gr. Jezukaitienė solistui ir 
akompaniatorei prisegė korsa
žus. 

Uždaromajame žodyje J. Gėrd
vilienė padėkojo svečiui J. 
Jociui, M. Douglas ir K. Gim
žauskui. Kar tu ji išvardino 
visus šių metų LF aukotojus, iš 
kurių sumos dydžiu išsiskyrė, 
paaukodami 500 dol.; Elena ir 
Ju s t i na s Liaukai . Visiems 
aukotojams nuoširdžiai padė
kojo. Į šį rečitalį atsilankė 
daugiau kaip 200 žmonių. 

Galėjo būti ir daugiau, bet 
vasarai išvykę į šiaurę dar 
nebuvo grįžę. 

Sceną gražiai papuošė V. Gru
žas. 

K. Gmž. 

DR. ŽIBUTĖ 7APARACKAS 
D*. PAUL KNEPPER 
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Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

Publika sol. Jocį šiltai sutiko, 
po kiekvienos dainos palydė
dama gausiais plojimais. Pasi
baigus programai, dalyviai en
tuziastingais aplodismentais ir 
įvertinimo šauksmais bisui dar 
išprašė dvi operų arijas: Gounod 
„Fausto" Mefistofelio ariją ir 
Verdi ariją iš „Don Carlo" operos. 
Solistas žavėjo publiką ne tik 
gerai atliekamu dainavimu, 
meistrišku dainos charakterio 
perdavimu, bet ir puikia laiky
sena scenoje bei išskirtinai 
gražia dikcija. Dainininko ta
lentas, balso platumas ir gi
lumas pasirodė arijose, pasi 
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DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave. , Suite 324 ir 

5835 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Tel . 585-2980 (veikia 24 vai) 

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. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 w 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4255 W. 63rd St. 

Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 
6-9; antr. 12-6; penkį 10-12; 1-6. 

Kab. tel . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

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

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, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Ekjin, I I I . 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hllls, IL 
1 myha ) vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (kalba lietuviškai) 

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

Vai pagal susitarimą 
Palos Vision Center, 7152 W. l27th S t 

Palos Hgts.. III. Ketv. vai. 3-6 v.v 
Tel. 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. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71 st St., Chicago. IN. 

Tel.: 436-0100 
11800 Souttmest Hlghvay 
Palos HetgMs, M. 60483 

(312)361-0220 (312)361-0222 

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 
Sešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

/ 

» 



Ar ne per daug 

PASITIKIME 
VAKARAIS 

Pasirodo, kad Vytautė Ži
linskaitė yra ne tiktai gera rašy
toja — feljetonistė, bet ir įžvalgi 
žurnalistė, politinių įvykių 
sekėja bei komentatorė. Nese
niai ji, lankydamasi Varėnos 
apylinkėse, Maskauskos kaime 
pastebėjo kelis darbininkus, 
skaitančius pageltusį, seną 
laikraštuką. Tai buvo Lietuvos 
rezistencijos 1945.XII.15 po
grindyje paruoštas lapelis — 
„Laisvės varpas" Nr. 2, kurį 
išleido Dzūkijos apygardos par
tizanų štabas. Ištraukas iš to 
lapelio su trumpais komenta
rais ji paskelbė „Gimtojo 
krašto" Nr. 38. Nors nuo to 
laiko praėjo 44 metai, kai kurios 
mintys gali būti įdomios ir šių 
dienų lietuviams skaitytojams. 
Štai kai kas iš to lapelio. 

„Naujojo pokarinio pasaulio 
visuotinai patvirtinti tautų lais
vės ir demokratiškumo prin
cipai dar labiau pagilina lie
tuvių tautos kovų už pilną 
nepriklausomybe prasmę. Mūsų 
kovą už laisvą demokratišką 
Lietuvą remia ir visas demokra
tiškas pasaulis. Šimtai atvejų 
didžiųjų valstybių vyrai, kaip 
Ruzveltas, Trumenas, Čerčilis, 
Etli ir daugelis kitų žymių vals
tybės vyrų pareiškė, kad Pa
baltijo valstybių įjungimas į 
Sovietų Sąjungą negali ir ne
galės būti pripažintas, nes tas 
įjungimas buvo atliktas ne 
laisvos tautos laisvu sutikimu, 
bet okupacinės Raudonosios ar
mijos bei rusų enkavedistų prie
varta... Taip pat ir lietuvių 
tautos tautinis ir valstybinis su
brendimas, bei gyva atkakli 
kovos dvasia už savo nepriklau
somybe tiek vokiečių okupacijos 
laikais, tiek ir dabar sukelia 

9 demokratiškųjų valstybių, ypač 
anglų ir amerikiečių ... labai 
didelį mūsų išsivadavimo žy
giams palankumą. Ir į užsienį 
išvažiavęs Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas yra 
demokratinių valstybių 
pripažintas kaip autoritetingas 
organas atstovauti demokratinę 
Lietuvą in facto". 

Toliau „Laisvės varpas" rašo: 
„Mes visi tur ime drąsiau 
visomis priemonėmis priešintis 
sovietizacijai, nes mūsų laisvės 
dienos nebetoli. Savo pasyviu 
laikymusi mes tegalėtum 
bolševikinės vergijos laikotarpį 
tik pailginti". Rašinėlis baigia
mas be galo šviesiomis, deja, 
tikrove neparemtomis viltimis: 
„Lietuvos išsivadavimas iš 
bolševikų vergijos yra taip 
tikras, kaip yra tikra diena ir 
naktis. Nė nepajusite, kaip 
laisvė nušvies Lietuvos 
padangę. Argi jūs to nematot? 
Argi nematot, kad visas 
pasaulis eina prieš bolševizmą, 
argi nematot, kad jo visi ne
kenčia ir linki greitos pra
žūties? Ženkit kartu su mumis 
artėjančios Lietuvos laisvės 
pasitikti". 

Tokiomis ir panašiomis nie
kuo nepagrįstomis viltimis buvo 
mūsų tauta maitinama ne tik 
karo, bet ir pokario metais. 
Žmonės nuoširdžiai tikėjo 
Atlanto ir kitomis chartomis, 
demokratijų „gera valia, tei
singumu", šaukėsi didžiūnų pa
galbos, nors tai buvo „šauksmas 
tyruose". Toks tikėjimas, kad 
Vakarų šalys mus išlaisvins, ir 
todėl reikia neatlaidžiai prie
šintis, lietuvių tautai kainavo 
30-40,000 partizanų gyvybių, 
dešimtis — šimtus tūkstančių 
trėmimais, mirtimis gulaguose. 
Ir tai buvo todėl, kad Lietuvoje 
esanti tauta, o taip pat ir 
išeivija, buvo susidariusi apie 
Vakarus klaidingą nuomonę. Iš 
tiesų Vakarų galybės buvo 
Sovietų Sąjungos, ne jos 
pavergtų kraštų pusėje. Tokia 
jau šiurpi realybė. 

Ginkluota rezistencija labai 
daug kainavo Lietuvai, tačiau ji 
prof. Juozo Brazaičio žodžiais 
(„Vienų vieni", 10 psl.), „ma
žiausia susilaukė pasaulyje gar
so, nors ji truko daugiau kaip 
dešimtį metų". Toliau J. Brazai
tis: „Patirtis iš Vakarų: Jie mus 
atidavė mirčiai. Rezistencija 
veltui laukė iš Vakarų mora
linės ir materialinės paramos" 
(235 psl.). Autorius ten pat (236 
psl.) paskelbė vieno laisvės 
kovotojo laišką, kuriame, be ko 
kita, rašoma: „Jie mus atidavė 
mirčiai Jaltoje, Potsdame... kar
toja ir toliau tas klaidas, neiš-
drįsdami pakelti balso prieš 
mūsų tautos naikinimą". 

Ypačiai apgaulinga buvusi 
išgarsinta Atlanto charta. Ji, 
anot J. Brazaičio, „stipriai 
palaikė rezistencijos viltis... 
Buvo susidariusi iliuzija, kad 
reikia išsilaikyti kelis mėne
sius, ir sovietinė okupacija bus 
pašalinta... Bet rezistencija pasi
juto pal ik ta vienui viena 
okupanto savivalei ir terorui". 
Tik žymiai vėliau paaiškėjo, 
„kad Vakarai seniai jau išdavė 
ir būtų klaida ateity jais pasi
tikėti" (370-371 psl.). 

Bet ir žvelgiant istorišku 
požiūriu, Vakarų galybės ne
buvo Lietuvos pusėje. Taip Lie
tuvai paskelbus nepriklausomy
bę, ilgai delsė su jos pripaži
nimu. Lietuvos sostinės 
Vilniaus priklausomybės požiū
riu vakariečiai buvo Lenkijos 
pusėje. Klaipėdą, anot dainos 
žodžių, „gavome savo krauju", 
pridėkime apdairumu ir drąsa. 
Bet Vakarų signatarai ją taip 
apraizgė „konvencijomis", kad 
sunku buvo tą Lietuvos pasienio 
ruoželį mums išlaikyti. 

. . . 

Nūdien lietuvių tauta pati va
duojasi savo žemėje, ne Wa-
shingtone, ne Londone, ne Bon-
noje ar kitur. Ir gerai daro, nes 
didžiosios valstybės nesupranta 
Pabaltijo ir kitų Sovietų paverg
tų tautų išsilaisvinimo proceso. 
Galingieji vakariečiai labai ver
tina M. Gorbačiovą, jie mato tik 
didingą Sovietų imperiją, o 
nemato pavergtų kraštų, nejau
čia reikalo jiems padėti. Iš viso 
didelės valstybės yra labai sa
vanaudiškos ir nekreipia 
dėmesio į mažų tautų gyvy
binius reikalus. Mažosios tautos 
labai daug žino apie didvalsty-
bių gyvenimą, tuo tarpu didžio
sios labai mažai ką žino apie 
mažus ir dar pavergtus kraštus. 
Sakysime, kad ir JAV-bės, 
nesuvokia rusifikacijos pa
vojaus. Jos nesupranta, kodėl 
lietuvių tauta kovoja dėl etniško 
savarankiškumo, dėl savo gim
tosios kalbos. Joms nė galvoj, 
kad po kelių dešimtmečių dau
gelio tautų nebebus pasaulio 
žemėlapyje. 

Tokia jau yra „tradicinė" 
JAV-bių Valstybės dep-to poli
tika mažųjų tautų atžvilgiu. Ir 
dabar ši institucija rūpinasi, 
kad Sovietų imperija greitai 
nesubyrėtų, taigi ją įvairiais bū
dais remia. 

Bet ir čia reikia išskirti porą 
kitų dalykų. Dar laimė, kad 
JAV-bės nepripažįsta sovietinių 
rusų okupacijos, leidžia veikti 
Pabaltijo valstybių diplomatinei 
tarnybai, finansuoja ,tAmerikos 
balso", „Laisvės" radiją. O ir iš 
senatorių bei kongresmanų atsi
randa nemaža šviesių valstybi
ninkų, kurie pavergtųjų laisvės 
reikalą remia, iškelia. Gerą žodį 
reikia tar t i ir daugeliui 
įtakingų laikraščių bei tele
vizijos kanalų, kurie savo infor
macija dažnai yra pavergtų 
pusėje. 

Gerai, kad okup. Lietuvos 
Sąjūdžio žmonės yra realistai, 
pasitiki ne Vakarų kraštais, bet 
savo ir kitų pavergtų tautų 
jėgomis. b . kv. 

Rūta Klevą Vidžiūnienė, Lietuvių Žurnalistų pirmininke Amerikoje, su lietuviais žurnalistais 
Lietuvoje. 

VILNAUS UNIVERSITETAS, 
AUKŠČIAUSIOJI TARYBA, 

SĄJŪDIS TELEVIZIJA 
Šiandien į Vilniaus universi

teto mokslinę biblioteką mane 
nusivežė Lietuvos žurnalistų 
pirm. Domas Šniukas. įspū
dingas vyras, paslaugus, gerų 
norų. Ėjom per sales, kiemus, 
lietėme rankomis seniausią 
universitetą, kai Amerikoje 
indėnai dar ramiai ir laimingai 
gyveno. Kažin kodėl vieni užka
riavimai gerbiami ir minimi, o 
prieš kitus svetimų žemių 
užėmimus stengiamasi neužsi
minti? 

Šiame universitete man 
pačiai teko pradėti pirmuosius 
aukštesniojo mokslo žingsnius. 
Deja, karas viską sumaišė. 
Dabar taip miela buvo žvelgti į 
tas nuotaikingas sales, puikius 
meno kūrinius — freskas. 
Susipažinau ir su mokslinės 
bibliotekos vedėja Butkevičiene, 
kurios prašymu jau keleri metai 
siuntinėju jų archyvams ir 
mūsų „Lietuvį žurnalistą". 

Kitas kvietimas buvo į 
Aukščiausios tarybos posėdžius, 
kurių girdėjau dvejetą. Juk tai 
demokratinės valdžios formos 
pradžia, kai deputatai renkami 
balsavimu, o ne paskiriami iš 
viršaus. Visi atstovai gavo 
progą pasakyti savo nuomones, 
nors kol kas dar tik pradiniais 
būsimoje didžiojoje taryboje 
iškeltinais klausimais. 

Vakare patekau ir į Sąjūdžio 
susirinkimą jų kuklioje 
būstinėje. Kalbėjo, aišku, Land
sbergis, Minkevčius, Uoka, 
Gražulis ir kiti. Apie rusų 
verkšlenimus dėl lietuvių 
kalbos įteisinimo, apie opozi
cinių grupių kūrimąsi. 

Vakarais būdavo įdomu sekti 

RŪTA KLEVĄ 
VIDŽIŪNIENĖ 

televiziją, nes joje nebuvo kanki
nančiai kvailų reklaminių per
traukų. Buvo pranešama, kad 
dabar turėsime 5 minučių 
reklamas, o po tojau viskas rie
dėjo be perstojimo. Jau pirmąją 
atvykimo dieną Vilniuje Sam
būris parodė savo veidą 
lietuviškoje televizijoje, vietos 
žinių skyriuje. Vincas Dovydai
tis jautriame įvade tarė žodį 
apie Sambūrio darbą, o rež. 
Petras Maželis kreipėsi ir į 
dramų rašytojus, reikšdamas 
viltį, kad iš jų susilauksime 
naujų lietuviškų dramų mūsų 
teatrams. Žinias lydėjo puikiai 
atliekama jautri tautinė ir liau
dies muzika. 

Žinybos darbe buvo puikių 
siūlymų — reikia sumažinti sta
tistiką, o tobulinti'turinį, dirb
ti visuomenei, ne centrui. 
Seniau duodamą informaciją 
pirmiausia „apdorodavo" vietos 
darboviete, kad žinia išeitų pa
trauklesnė. Reikia naujo priėji
mo. Sakė, kad rusų Jaunasis 
Komunistas pirmą sykį išspaus
dino Molotovo-Ribbentropo pak
tą su visais papildomais pro
tokolais ir reiškė savo nuomonę 
tuo klausimu. Mačiau religinę 
programą — Kristaus gyvenimo 
parodą dailėje, o Kultūros rūmų 
diskusijose buvo geras pokalbis 
apie lietuvių kultūros pro
blemas, dalyvavo akt. Stalio-
rūnaitė, akt. Reg. Adomaitis, 
muzikas Gedgaudas, dail. Šal
tenis, žurn. pirm. Domas 
Šniukas. 

Spaudos sekcijoje irgi buvo 

griežtokų nuomonių: gal tik žai
džiame demokratiją? ar tik ve
damasis ar ir kiti straipsniai 
tur i sekti laikraščio liniją? 
Negali būti laisvo laikraščio, 
skaitytojas nustatys laikraštį jį 
pirkdamas ar ne. Reikia huma
nizuoti politiką. Naujas laikraš
tis Respublika atsisuko į žmogų, 
bandydamas jį ugdyti dvasine 
prasme. Tačiau saugokimės 
drakono savyje! Objektyvi 
informacija yra pagrindinis įsta
tymas žurnalistui. 

Taigi buvo tikrai įdomu sekti 
ekrane atviro žodžio ir nuošir
daus susirūpinimo pilnas disku
sijas. Kultūros sekcijoje kalbėjo 
Ozolas apie individo ir tautos 
kultūros sampratą Europoje. 
Tautos reikšmė yra kuriantis 
pradas, jo tęsimas, išsaugojimas. 
Gyvename tokiame pačiame 
laikotarpyje, kaip 19 amžiaus 
imperijų griuvimas. Kaip pa
dauginti šviesuolius be pozos, be 
manierizmų? Kultūrinė sistema 
turi neprileisti kvailių, o tai 
galima tik demokratinėje sis
temoje, — sakė akt. Adomaitis. 

Vieno vakaro programoje teko 
matyti ir Dariaus Lapinsko 
operą Dux Magnus. Labai mo
derniškas kūrinys, pilnas 
harmonizuotų dejonių, bet 
p r i r ak ina klausytoją savo 
neįprastu išradingumu. Pasi
girsta grįžtančių iš darbo pjo
vėjų daina, — staiga tamsioje 
scenoje lengvai apšviečiamas 
j aunas kunigaikšt is šv. 
Kazimieras, kuris jausmingai 
sušunka: Klausykite, klausy
ki te , aš negirdėjau nieko 
panašaus nei Vengrijoje, nei 
Lenkijoje! Valdovai ir minios. 

Po to karalaitis miršta. Jo 
palaikus matome grąžinamus į 
katedrą jaunimo su amerikietiš-
komis, kanadietiškomis vėlia
vomis — Karalaitis grįžta, gir
dim jo balsą. Tikrai užimpo
nuojanti vieta, — ir šios dienos 

vaikai, ir senovės kunigaikščiai 
visi drauge iškelia rankas ir lė
tai sako: Atsikėlei, broleli, 
žemės rūpintojėli, Dievo sūneli, 
mūsų vargo broleli!... 

Kaunas 

Atvykstam į čia vos vienos 
dienos spektakliui, leidžiamės 
nuo Žaliojo Kalno Savanorių 
prospektu, kur pernai, sako 
draugės, buvo nugr iau tas 
mano jaunystės dienų namas. 
Daug naujų pastatų, o gražioji 
Laisvės Alėja dar gražesnė, skir
ta vien pėstiesiems. Jaunimas 
tebevaikščija alėjos viduriu 
susikibę rankomis, medžiai 
išsikeroję, tikri milžinai. 

Dramos Teatras dabar įsikū
ręs buvusio Metropolitaine kino 
patalpose. Iš ten tuoj susi-
ruošiame vykti į Karo Muzie
jaus sodelį ir sudėti gausias 
gėles prie naujai atstatytos 
Laisvės statulos. Koks jaudi
nantis momentas! Žodį taria 
mūsų Sambūrio vadovas Vincas 
Dovydaitis: 

„Su karštais jausmais ir nuo
lankiomis širdimis mes glau
džiamės prie šio laisvės pa
minklo, kuris simbolilzuoja 
visos Lietuvos laisvę. Laisvę, 
sukurtą lietuvių tautos sūnų ir 
dukrų pasiaukojimu; laisvę, 
kuri daug kartų plauta laisvės 
kovotojų, sukilėlių ir partizanų 
krauju. Laisvę, kuri sunkiai 
sužalota okupacijų, bet yra gyva 
ir šiandien, kaip mitologinis 
feniksas iš pelenų vėl keliasi 
gyvenimui. 

Duokite mums duonos — 
neimsime, 

duokite mums sidabro — 
neimsime! 

duokite mums aukso — ne, ne, 
neimsime! 

mums reikia laisvės, duokite 
mums laisvę! 

Tepadeda mums Dievas ir viso 
pasaulio geros valios žmonės!" 

Paskutinis spektaklis, kaip 
minėjau, vyko Panevėžyje. 
Tačiau savo aprašymą, manau, 
tiktų užbaigti mus čia iškvies-
tusio Akademinio Dramos 
Teatro direktoriaus rašytojo 
Prano Treinio žodžiu, kuris 
buvo išrašytas įspūdingame 
audinyje: 
„Mieli kolegos Sambūriečiai! 
Taip tolimi vakar, ir taip ar

timi šiandien! 
Šiandien, kai visas pasaulis 

nuo Ramiojo vandenyno pilnas 
gerų vėjų ir taikos vilties... 

Šiandien, kai mūsų tauta, 
baimės hidrą nugalėjusi, tvirtai 

žengia atgimimo keliu... 
Šiandien, kai mūsų respubli

kos pirmieji vyrai suremia pe
čius, o paskui juos ir mes — visa 
eilinė geros valios publika, visų 
tikėjimų ir pažiūrų — būtume 
mes angelaičiai ar pionieriai, 
skautai ar komjaunuoliai, rau
donieji ar žalieji, partiečiai ar 
sąjūdiečiai, žodžiu — visokio 
plauko Lietuvos piliečiai, tai 
pasirėkaudami, tai pasipeš-
dami, bet vis pirmyn, žingsnis 
po žingsnio, priekiu į priekį, zig
zagais, tiesiai, skersi ar atatups
ti, istorinės teisybės, laisvės, ly
gybės, demokratijos ir bendro 
laimės vardiklio ieškodmai, 
žengiame. 

Vardan tos Lietuvos vieną 
himną giedame... 

Taigi — šiandien, kai Sąjūdžio 
įdrebinta visa Lietuva sujudo, 
visi Lietuvos akmenys sukru
tėjo... Sukrutėjo ir mūsų Aka
deminis, atverdamas savo glėbį 
ne kokiem pašaliečiam, o 
Jums, brangūs lietuvaičiai iš 
tolimos Kalifornijos, kur, sako, 
irgi žemė drebanti... 

Ir todėl mes, čia esantieji, 
esame laimingi už Jus savo 
brolius ir seseris, kad Jūs ten, 
ant tos drebančios žemės 
išsilaikėte sveiki, žvalūs tiek 
fiziškai, tiek dvasiškai, kad iš-
saugojot šventą, gražų lietuviš
ką žodį, kad turėjot valios ir jė
gų, slegiami turto ir kitų bėdų, 
ištisus 35 metus tarnauti scenos 
deivei Melpomenei ir savo gar
bingo jubiliejaus proga ant savo 
tėvų žemės, atvykę čia suvai
dinti mums savo lyriškąją 
dramą 
„Žmonės ir beržai". 

PREMIJA CHICAGOS 
SKULPTORIUI 

Chicagos skulptorius Martin 
Puryear, 20 m., Sao Paulo, Bra
zilijoj, parodoje laimėjo aukš
čiausią premiją — 295,000 dol. 
iš McArthur fondo. Jo kūrinys 
sudėtas iš 8 skirtingų skulptūrų 
— abstraktas. 

DĖL ADVOKATŲ 
MOKESČIŲ 

Chicagos advokatų sąjunga 
turi 22,000 narių. Dabar kelia
mi balsai, kad jie reikalauja per 
aukštų honorarų. Tiriami tuo 
reikalu paduoti skundai, kaip tą 
paskelbė „Tribūne". 

SKAUTAI RŪPINASI 
ALKANAIS 

Chicagos šiaurės priemies
čiuose susidarė 5000 skautų, 
kurie renka maistą alkaniems 
neturtėliams. 

BRAZILIJA 
KAZYS KARUŽA 

29 — 
Išaiškėjo, kad jos abi yra teisininkės. Simpatiškos 

ir kalbios merginos. Susipažįstame arčiau ir bus 
linksmiau keliauti, o ypač Aleksandrui. Netrukus 
ateina trys jaunos studentės apie 19 ar 20 m. am
žiaus: dvi amerikietės ir viena kanadietė. Ir jos prisi
taikė šalia mūsų senių. Jos studijuoja portugalų kalbą 
Brazilijos universitete. Susipažinome, o jos tokios 
linksmos ir, rodos, nerūpestingos. Dabar jau sudarėme 
būrelį, o mudviems su Aleksandru tai labai tiko. kaip 
baravykas į barščius. 

Prisirinko turistų į laivą apie 150 žmonių, senes
nio ir daugiau jaunesnio amžiaus. Jų tarpe buvo 
prancūzų, italų, austrų, anglų, brazilų ir kitų 
Lotynų Amerikos žmonių. Visi buvo linksmi, draugiški, 
išskyrus armėnus... Laivas tuojau pajudėjo. Plaukiant 
italų kilmės jaunas vyras pradėjo aiškinti portugalų, 
ispanų, prancūzų ir anglų kalbomis. Upės kairiame 
šone matėme vietas. 

Už 8 kilometrų priplaukėme kairėje pusėje Manaus 
miestą, kuris yra išsitiesęs ant juodos upės kranto. 
Vadovas pasakojo Manaus miesto istoriją, kolonistų 
atsiradimą, vietinių žmonių gyvenimą ir 1.1. Manaus 
mieste, kuris užima didelį plotą, yra labai daug senų 
namų ir keletas dangoraižių. Daug įstaigų. Pramonės 
centruose dirba vietiniai žmonės. Ir vėl matau, kad visa 
pakrantė pristatyta mažų lentinių namukų ant aukštų 
stulpelių, kuriuose gyvena vargingi žmonės. 

Plaukiame toliau; ant kranto matyti tos pačios 
kareivinės, kurios apmoko naujokus ir laiko dalį 
atsarginių karių, kurie dažnai reikalingi žmonių ap
saugai nuo potvynių ir nuo net sukilimų, ir vietos poli
cijos daliniai. Plaukiame toliau ir praplaukiame 
lyg uostą, kur matyti keli seni aprūdyję lai
vai, keltuvai ir kitokie įrengimai. Laivai dažniau
siai plaukioja su prekėmis iš Atlanto pusės ir aprūpina 
civilius žmones, tarnautojus ir kariuomenę. Vadovas 
vėl atkreipia mūsų dėmesį. 

— Žiūrėkite, kairiame šone lakioja dideli juodi 
paukščiai, o kiti plaukioja ant vandens prie krantų, 
jų vardas yra „Urubu". Tai Amazonės „sanitarai", kurie 
suėda visus nudvėsusius paukščius, gyvulius, išmatas, 
žuvis ir visa, kas dvokia. Jie viską sudrasko kojomis 
ir aštriais snapais. Jie panašūs į vanagus ir yra labai 
tvirti. Kadangi jie sulesa visą brudą, tai apsaugoja 
apylinkės gyventojus nuo choleros ir kitų užkrečiamų 
ligų. Šie paukščiai nėra naikinami, bet globojami, nes 
jie reikalingi žmonių sveikatos apsaugai, o jie veisiasi 
ne tik Amazonės džiunglėse, ežeruose, pelkėse, upėse, 
bet ir visoje Brazilijos teritorijoje. Jie daugiausiai 
prisilaiko drėgnose vietose ir prie vandenų, kur dau
giausia aptinka sau maisto. 

Aleksandras Boguslauskas dar prideda: 
— Urubu — juodas paukštis yra panašus j Afrikos 

condor, tik kiek mažesnis — galima pavadinti Brazili
jos „sanitaras". 

Aleksandras dar man aiškina apie Rio Negro upę 
ir pasakoja: 

— Rio Negro juodas vanduo turi daug mineralinių 
priemaišų: bauksito, vartojamo aliuminiui gaminti, 
taip pat geležies rūdos ir kitų geležies junginių. Rio 
Negro upė susijungia su Rio Solimoes upe ir teka lygia

grečiai, bet jų vanduo nesusimaišo. Nuo abiejų upių 
susijungimo pradžios prasideda Rio Amazone. „Rio" — 
upė ir teka žemupiu į Atlanto vandenyną... 

Amazonė — upė į kurią suplaukia daugybė upių, 
tekančių ne tik Brazilijos teritorijoj, bet atplukdo van
denis ir iš kitų valstybių: Čilės, Peru. Andžių kalnų, 
Kolumbijos, Paragvajaus, Urugvajaus, Argentinos ir 
kitų plotų. Amazonė plačiausia upė pasaulyje. 

Baigiame praplaukti juodą mineralinį vandenį,ir 
vadovas vėl aiškina turistams: 

— Žiūrėkite, kairėje pusėje Rio Solimoe upė, kurios 
vanduo gelsvai drumzlinas. Jos vanduo susijungia su 
Rio Negro upės mineraliniu juodu vandeniu. Visi turis
ta i susidomėjo, nes pirmą kartą savo gyvenime išvydo 
tokį gamtos stebuklą. Visi pasiruošė foto aparatus ir 
pradėjo fotografuoti, kur toje pačioje upėje tekėjo dviejų 
spalvų vanduo, atskirtas, kaip nubrėžta tiesi linija, o 
kai laivas sukėlė bangas, tai abudu vandenys 
kunkuliavo ir virė, kaip katile smala. Tuo momentu 
pavyko padaryti keletą įdomių nuotraukų, kurios išėjo 
pasakiškai gražios ir ryškios. Sukeltas laivo bangų, 
geltonas vanduo grūmėsi ir maišėsi su juodu, o. nutilus 
bangoms, vėl išsiskyrė, kaip minėjau, liko juosta: 
vienas vanduo juodas, o antras — geltonas. Tik žiūrėk 
ir gėrėkis. Tai nuo tos vietos prasideda tikroji 
Amazonės upė. 

Jau praplaukėme gal apie 40 kilometrų ar daugiau, 
ir vadovas pasakė, kad netrukus privažiuosime resto
raną, pastatytą upės įlankoje. Jis dengtas džiung
lių švendrėmis ir neturi sienų, o jei oras vėjuotas 
ar lyja, šonuose nuleidžiamos permatomos užuolaidos. 
Įlanką supa didžiuliai džiunglių medžiai, krūmai ir 
pelkės. 

(Bus daugiau) 
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A.a. kun. Adomas Ješkis, MIC 

A.A. KUN. ADOMĄ 
JEŠKĮ, MIC, 

PALAIDOJUS 
Ilgai neišgydoma liga pasir

gęs, brandaus amžiaus sulaukęs 
Marianapol io mokyklos il
gametis mokytojas a.a. kun. 
Adomas Ješkis, MIC, spalio 16 
d. po pietų atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. Jo liga vertė prie jo 
budė t i , iš anksto suteikt i 
paskutinius sakramentus. Po 
p ie tų tą dieną ramiai j i s 
a'mžrarnš~uzmerkė akis, atsis
veikindamas su Marianapoliu, 
kuriame buvo išgyvenęs dau
giau kaip 40 metų, atsisveikino 
iki pasimatymo ir su visais šio 
Marijonų vienuolyno gyvento
jais. 

Velionis a.a. kun. A. Ješkis 
(Ješkevičius) buvo gimęs 1905 
m. liepos 10 d. Florence 
miestelyje, kur tuo metu dar
bavosi ir ten buvo vedę jo tėvai 
Morta Čepulytė ir Valerijonas 
Ješkevičiai. Tame miestelyje 
dar gimė du broliai ir sesuo. 
Tėvai vėliau su mažamečiais 
vaikais persikėlė j Worcesterį, 
Mass., kur buvo daugiau lietu
vių. Jaunas Adomas mokėsi 
Worcesteryje ir kurį laiką studi
javo Dunkirk, N.Y. Taip pat jis 
dirbo įvairius darbus, kad 
palengvintų tėvams ir užsidirb
tų savo mokslui. 

J a u 1926 m. jį randame Mari
jonų vienuolyno noviciate Cla-
rendon Hills. 111., o 1927 m. 
padarė pirmuosius vienuoliškus 
įžadus. Kaip vienuolis marijo
nas dvejus metus studijavo 
Lietuvoje. Gerai pramokęs 
l ie tuvių kalbą i r baigęs 
filosofiją, grįžo į Ameriką ir 
studijavo St. Procopius kunigų 
seminarijoje Lisle. 111.. kurią 
baigė ir 1932 m. gegužės 22 d. 
buvo įšventintas kunigu. Kurį 
laiką dar studijavo Washing-
tono Kataliku universitete ir 
specializavosi pastoraciniam ir 
mokytojo darbui. 

Baigęs studijas buvo paskirtas 
vikaru i Aušros Vartų parapiją 
Chicagoje ir kurį laiką ėjo 
„Draugo" administratoriaus pa
reigas. Po metų buvo paskirtas 
klebonu į Niagara Falls, N.Y., 
kur išbuvo dešimt metų. I.š ten 
kuriam laikui buvo paskirtas 
pastoracijai į Šv. Petro parapi
ją Kenoshoje, Wisc. 1948 m., 
prireikus mokytojo Marianapo
lio kolegijai, buvo paskirtas 
mokytoju, kur ilgai darbavosi, 
dėstydamas graikų kalbą, isto
riją ir algebrą. 

Velionis Marianapolio aukš
tesniojoje mokykloje ėjo mokyto

jo pareigas, kol sveikata leido. 
Mokinių jis buvo mylimas, nors 
jis buvo drausmingas tiek vie
nuolyno darbuose, t iek mokyk
loje. Jis nesikratė ir pastora
cinių darbų, kuriuos reikėjo 
sekmadieniais, kartais šeštadie
niais gretimose parapijose at
likti. Paskutiniu metu, nors jau 
teturėjo mažai sveikatos, jis ėjo 
šv. Mišias laikyti į Vila Mariją, 
Nekalto Prasidėjimo Marijos se
serų vedamą prieglaudą. Ten 
buvo dėl savo pamaldumo ir . 
r imtumo visų senelių 
mėgiamas. 

Bet a te ina la ikas , ka i 
amžinybė pašaukia e i t i 
apyskaitos pas Dievą, kuriam 
vicą savo gyvenimą jis tarnavo, 
tarnaudamas žmonėms ir skelb
damas Evangeliją. J i s mirė ne 
netikėtai. Vėžio liga pamažu 
naikino jc kūną, bet j is kantriai 
kentėjo operacijas ir paskutinių 
dienų sunkumus, kol iškvėpė 
paskutinį oro gūsį ir atsistojo 
prieš amžinąjį Teisėją. 

A.a. kun. Adomas Ješkis buvo 
pašarvotas Marianapolyje, kur 
jam buvo atiduota paskutinė pa
garba ir paskutinės maldos bei 
šv. Mišios. Ketvirtadienį, spalio 
19 d., vakare jis buvo lėktuvu 
parskraidintas į Chicagą. D. 
Petkaus laidotuvių įstaiga 
pasiėmė jo kūną su karstu, pa
ruošė ir penktadienio ryte, spa
lio 20 d., atvežė į Marijonų vie
nuolyno koplyčią. Čia jis buvo 
su karstu padėtas prieš altorių, 
o 10 vai. provincijolas kun. Vik
toras Rimšelis, koncelebruojant 
vyriausiojo vadovo asistentui 
kun. Eugenijui Delikat. Chica-
gos vienuolyno vyresniajam 
kun. Antanui Kelpšui ir 
Kenoshos vyresniajam kun. 
Antanui Miciūnui ir kitiems 
kunigams marijonams, kurių 
susidarė dvylika, buvo atlaiky
tos gedulingos pamaldos. 
Pamokslą pasakė apie velionį ir 
kunigyste kun. Juozas Vaškas. 
Po pamaldų buvo visiems trum 
pas užkandis, ir velionio kūnas 
nulydėtas į Šv. Kazimiero Mari 
jonų vienuolijai skirtas kapines. 
Ten maldas atliko Chicagos 
vienuolyno vyresnysis kun. A. 
Kelpšas, giesmes giedojo visi 
palydėjusieji 

Taip buvo supi: a s naujas 
kapas dar vienam ilgamečiui 
marijonui vienuoliui, šešias
dešimt dvejus metus išbuvu
siam vienuolyne. 

P.S. 

Rankose laikau patrauklų 
kvietimą į Mažeikių pirmosios 
vidurinės mokyklos 70-mečio 
jubiliejų, kuris bus švenčiamas 
1989 m. lapkričio 18 dieną. 

Kitoje kvietimo pusėje: 
„Kur tu brangus vaikystės 

mano slenksti, 
Medinis suolas, paprastas, 

grubus. 
0 leisk Tau, Mokytojau, 

nusilenkti 
Už tai, kad šiandien aš esu 

Žmogus"... 
V. Valsiūnienė 

Kvietimo viršelį puošia nau
jieji rūmai, jų užpakalyje dveji 
senieji pastatai, kurių suolus 
man pačiai, kaip ir visiems išei
vijoje esantiems mažeikiečiams, 
teko trinti. Vieni jį blizgino 
HŠtuonerius metus, kiti dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių 
trumpiau. 

Tas ,,medinis suolas, 
paprastas, grubus" grąžina 
malonius, nerūpestingų dienų 
prisiminimus, praleistus 
lankant gimnaziją. Aš pati, 
būdama mokytoja, per eilę metų 
pasikalbėjimuose su kitais ar 
pati su savimi svėriau ant 
svarstyklių padėjusi savo buvu
sių mokytoju pedagogiškumą, 
bet, turint galvoje to laiko 
sąlygas ir aplinkybes, su V. 
Valsiūnienė lenku galvą savo 
mokytojams „Už t a i , kad 
šiandien aš esu Žmogus". 

Esu tikra, tą patį pasakytų ir 
kiti mažeikiečiai, kurių 
Chicagoje didelis būrys yra 
įsikūrę. 

Gimnazijos vadovybė moki
nius įvairiai skatino ir rėmė 
visokiai veiklai, a r tai 
literatūros būrelis, ar istorijos, 
skautų, ateitininkų organizaci
jos. Šūkis, „pažinkime savo 
kraštą" pradėjo įgyti populia
rumą, teikiant keliaujantiems 
moksleiviams finansinę paramą 
su sąlyga, kad bus rašomas 
kelionės dienoraštis, kurio 
geriausi aprašymai dedami į 
moksleivių žurnalus. 

Išvykusi toliau mokytis į 
Šiaulius, j a u tada priėjau 
išvadą, kad Mažeikių gimnazi
jos mokinių moralė buvo 
aukšta. Išvykose į sporto 
šventes mažeikaičiai niekad 

STASE VILIMAITĖ-
VAIŠVILIENĖ 

miškai, į kur iuos lenkai 
Žečpospolitos laikais trėmę 
nusikaltėlius. Miške, atsiradus 
takeliui, prie jo atsiradusios 
ūkininku trobelės. Ūkininkų 
tarpe buvęs kažkoks Juočeris, 
pasižymėjęs savo imtynėmis su 
vagimis ir valkatomis, kurių čia 
netrūkę. Juočerio žemėje dabar 
esanti geležinkelio stotis. 
Kadangi taip susidariusi sodelė 
miško viduryje neaugo, tai 
žmonės ja praminę „Mažeikiai". 

1901 m. rusų administracija 
Mažeikius pavadino Muravjovu. 
Vardo pakeitimas padarytas 
pastangomis N. Postnikovo, 
kuris ui 1863 metų sukilimo 
malšinimą iš Murovjovo buvo 
gavęs buvusį Reivyčių dvarą. 
Jis yra 2 km. nuo Mažeikių. For
maliai senasis vardas grąžintas 
1918 metais. 

Pastačius garvežių ir vagonų 
remonto dirbtuves, Mažeikiai 
pradėjo sparčiai augt i . 
Rusifikacija vyko smarkiu tem
pu, bažnyčios ir lietuviškos 
mokyklos buvo draudžiamos. 
Grupė katalikų 1902-4 m. 
pastatė didelį medinį namą 
tariamai kepyklai; jis vėliau 
buvo paverstas koplyčia, dar 
vėliau bažnyčia, 1907 m. Saulės 
draugija parapijos namuose 
įkūrė lietuvišką mokyklą. 

Mažeikių miestas, atsidūręs 
karo lauke, 1915 m. sudegė ir 
tik karui pasibaigus vėl pradėjo 
atsistatyti. 

Nepriklausomos Lietuvos 
Švietimo ministerija 1919 m. 
Mažeikiuose įsteigė vidurinę 
mokyklą. Jos pirmas direk
torius buvo Petras Bimba. 
Vėliau ši progimnazija buvo 
padaryta pilna ir pavadinta 
Mažeikių valstybine Simano 
Daukanto gimnazija. 

Šiandien miestas dešimterio
pai išaugęs, yra kelios vidurinės 
mokyklos — gimnazijos, bet tik 
pirmoji švenčia 70-ties metų 
jubiliejų. 

Šiais laisvėjimo metais per
sitvarkymai vyksta visose 
srityse, įskaitant ir auklėjimą. 

Asmeniškai esu labiau susipa

žinusi ir susirišusi su Lietuvo
je vykstančiu persitvarkymu 
priešmokykliniame auklėjime, 
bet esu tikra, kad šūkis ,,Tau
tinė mokykla" skamba per visas 
Lietuvos mokyklas. Žinoma, 
mokyklų persitvarkymo pasi
sekimas priklausys nuo moky
tojų sugebėjimo persiorentuoti 
ir sugebėjimas naujai prade
dančius uždegti ugnimi, kuri 
neužgestų susidūrus su nepa
lankiom sąlygom. 

Tokią uždegančią kalbą nau
jai pradedantiems Vilniaus 
univ. Filologijos fakulteto 
studentams pasakė Albertas 
Zalatorius 1988 m. rugsėjo 
1 dieną. Kalba, atspausdinta 

„Gimtajame Krašte" Nr. 37, 
1988 m. rugsėjo 15-21 d., turbūt 
daugumai žinoma, bet maža jos 
ištrauka kaip tik ir iškelia 
būsimo Tautinės mokyklos auk
lėtojo padėtį: „kalbu apie tai dėl 
to, kad jūs dabar atsistojate prie 
rimtos pasirinkimo ribos, nuo 
kurios turėsite pasukti arba į 
ramią valdininko kėdę^arba į 
neramią tautos žadintojo, auk
lėtojo, jos kultūros turtintojo 
odisėją. Tai svaiginanti pra
džia, prie kurios taip norėtųsi 
sugrįžti. Jeigu kas ten mane 
sugrąžintų, aš žinočiau ką 
daryti. Aš daug skaityčiau ir 
daug rašyčiau, kad mano žino
jimas pasidarytų beribis, o 
ranka išlavėtų. Aš būtinai 
išmokčiau dvi užsienio kalbas, 
kad man atsivertų durys į 
pasaulio išmintį ir kultūrą. Aš 
dar diskutuočiau su draugais 
apie gyvenimą ir literatūrą, kad 
mano argumentai patirtų išban
dymus. Aš jau nuo antro kurso 
pasirinkčiau diplominio darbo 
temą, kad galėčiau ką nors 
originalaus padaryti ir pajus
čiau savarankiškumo skonį. Aš 
stengčiausi patekti į visus 
įdomesnius ir gyvesnius sam
būrius, kur pulsuoja šviežiausia 
visuomenės mintis. 

Deja, sugrįžti prie tos pradžios 
nebeįmanoma, ir aš galiu jums 
tik pavydėti". 

70 metų jubiliejaus proga svei
kinu Mažeikių gimnaziją ir 
tikiu, kad nauji persitvarkymo 
vėjai išpūs iš klasių užsilikusius 
pelėsius. 
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361-5950 636-6159 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią [staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankau* Klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzt* Av*. 
CMcago, IL 60629 

T«l. 436-7878 

HELP VVANTED 

MiSCELLANEOUS 
V 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95 th Street 

Tel . - GA 4-S654 
: į - ^ r - ^ 
E L E K T R O S 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 

jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MEDICINOS PRAKTIKA -
KARDIOLOGIJA 

Mūsų kardiologijos skyrius pietinėje mies
te dalyje ieško patyrusios reg. slauges (RN) 
arba med. technikės. Be įprastinių pareigų, 
šis darbas duos progą artimai bendradar
biauti su gydytojais darant kardiogramas ir 
padedant atlikti „treadmill* tyrimus, o taip 
pat padės išvystyti draugiškus ryšius su pa
cientais Mes siūlome 4 dienų darbo savaitę 
ir puikius „benefits". Reikalaujame: 
rekomendacijų ir 2 arba 3 metų patyrimo 
dirbant ..outpatient" klinikoje. Mokėti lie
tuvių kalbą — pageidautina. Siųskite savo 
resume: M*. B. Ues, Canftac Dtagnocte, 
6132 S. Kedzle, CMcago. II- 60629. 

ANDERSON FORD 
795-7900 

6539 VV. OGDEti 
BERVVYN, IL 6 0 4 0 2 

Pirkdami naujus, arba gerame 
stovyje vartotus automobilius ir 
sunkvežimius, apsi lankyki te 
Anderson Bros. Ford. RAIMUN
DAS (Ray) BARTAŠIUS jums 
sąžiningai patarnaus ir dėt kainų 
padės susi tar t i . Skambinki te 
šiandien! 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 
Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 

gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

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

Mažeikių gimnazijos aštuntoji klasė ir mokytojai 1938 metais, vizituojant Švietimo ministerijos 
atstovui Juozui Rainiui, anksčiau buvusiam Mažeikių gimnazijos direktoriui. Mokytojai pir 
moj eilėj iš kairės: J. Žižys, De La Croix, neatpažinta, neatpažintas, insp. J. Rainys, dir. P. Štuo-
p is, kun. Baltiejus. neatpažinta, J Januševičius. Dzvilaitė, J. Narsutis, stovi V. Vaitiekūnas. 

nepasireškė kenksmingomis - • • —— — 
išdaigomis, kaip tai įvykdavo 
kitų gimnazijų mokinių tarpe. 

Mažeikiai yra vienas iš 
jaunesnių miestų Lietuvoje. Jo 
pradžia laikoma 19 šimtmečio 
antroji pusė, jis buvo 1.5 km. 
nuo Ventos upės j Šiaurę, iš 
dviejų pusių apsuptas miškais, 
durpynais. Dabartinis Mažeikių 
miestas visai priartėjo prie Ven
tos. Nepriklausomybės laikais 
Mažeikiai buvo apskrities mies
tas, turėjęs 6000 gyventojų. 

Miestas pradėtas statyti prie 
geležinkelio linijos Liepoja — 
Romnus (Ukrainoje), vėliau 
geležinkeliai buvo išvesti j 
Šiaulius. į Rygą. 

Legendarinis pasakojimas 
sako, kad dabartinio miesto 
vieta buvusi neįžengiami 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Worcester, Ma. 

MINĖSIME LIETUVOS 
KARIUOMENĖS ŠVENTĘ 

Lapkričio 27 d., sekmadienį, 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa kartu su „Nevėžio" ir 
„Neringos" tuntų skau-
tais.-ėmis ruošia Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimą. 

10 vai. ryto uniformuoti 
šauliai ir skautai su vėliavomis 
organizuotai dalyvaus šv. Mi
šiose Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Po Mišių vyks trum

pos žuvusių pagerbimo iškilmės 
prie paminklo šventoriuje. 

3 vai. p.p. Maironio Parko pa
talpose minėjimas: paskaita ir 
rodomos vaizdajuostės apie da
bartinius įvykius Lietuvoje. Po 
minėjimo sesės šaulės visus 
dalyvius pavaišins kavute ir 
užkandėliais. 

Rengėjai kviečia visus skirti 
minėtą sekmadienį pagerbimui 
žuvusių karių, šaulių, parti
zanų, o jų žuvo labai daug 
kovose dėl Lietuvos laisvės ne 
tik per pirmąjį, bet ir antrąjį 
pasaulinį karą. Dalyvaukime 
pamaldose, minėjime ir 
prisiminkime juos visus. 

•J. M. 

BALTIMORES LIETUVIŲ MUZIEJUS 
BALTIMORE LITHUANIAN MUSEUM 

851 HOLLINS ST., BALTIMORE, MD 21201 
LIETUVOS BURIUOTOJŲ BALTIMOREJ 

1989 m. I lepo* mėn. 13 • 18 d. 

FINANSINĖ APYSKAITA 

IŠLAIDOS: 
Elektroniniai navigacijos prietaisai Lietuvai, Audrai ir Dailei 4,182.80 
2 Radarai 3,255.00 
1 bakas propane dujų ir prijungimo reikmenys 128.52 
Įvairios laivams pritaikomos dalys (hardware) 327.01 
Tualetas — kilnojamas , , 96.03 
Lietuvos — variklio, Audros akumuliatoriaus sutaisymas 1,378.32 
Lietuvos — kabelio sutaisymas 20.00 
Lietuvos — atsarginių burių siūlių persiuvimas 356.09 
Laiškų FAX persiuntimas, graviravimas ir medaliai 231.61 
Abiejų laivų benzinas 108.24 
Maistas ir 1 mažas puodas 2.606.66 
Elektroninės navigacijos dalies persiuntimas į Vokietiją 
(laivams išplaukiant nebuvo atsiųsta) 52.50 
Telefono išlaidos 262.06 

13,004.84 VISO IŠLAIDŲ 

PAJAMOS: 
Baltimorės Lietuvių Muziejaus auka 
Baltimoriečių aukos 
Gauta maistui 
Gauta elektroniniams prietaisams 

716.39 
3,031.00 
4,000.00 
3,300.00 

VISO PAJAMŲ 

IŠLAIDOS 
PAJAMOS 

11,047.39 

13.004.84 
11.047.39 

VISO -1.957 45 
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Sibiro anglių kasyklų darbininkai — tarp jų kun. K. Vasiliauskas, 
dabartinis Vilniaus katedros klebonas. 

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
VISI BUVO DIDŽIAI 

N U S T E B I N T I 

Prieš šimtą metų Philadelphi-
joj buvo įsteigta American Folk
lore Society. Į šios neeilinės 
sukakties minėjimą buvo pa
kviesta 40 vietinių organizacijų 
bei institucijų. Į jų tarpą pateko 
ir Lietuvių tautodailės institu
to Philadelphijos skyrius. Jos vi
sos per spalio mėnesį įvairiose 
Philadelphijos vietose suruošė 
121 renginį, susijusį su etninių 
grupių tautodaile, muzika, dai
nomis, liaudies šokiais, papro
čiais ir t.t . Ta proga minėta 
draugija išspausdino ir išplatino 
labai daug reklaminės literatū
ros , į k u r i ą su s k y r i a u s 
t au toda i l in ink ių n u o t r a u k a 
pateko ir du straipsniai. Juose 
p a l i e č i a m a mūsų t a u t o s 
tragiška istorija ir liaudies 
menas. Tuo gana plačiai buvo 
išgarsinti lietuviai ir Lietuva. 

Mūsų skyrius į šį grandiozinį 
minėjimą įsijungė spalio 7 d. 
Kultūros centre suruošdamas 
plačios apimties renginį, t.y. 
įvairios tautodailės parodą ir ką 
tik susiorganizavusio Liaudies 
dainų kvarteto koncertėlį. 

Genovaitei Mačiūnienei, sky
r iaus pirmininkei, pasveikinus 
gausiai susirinkusius, įžanginį 
žodį tarė Kristina Volertienė, 
sk. vicepirmininkė. Išjos kalbos 
paaiškėjo, kad liaudies dainų 
populiarinimui kvartetą sudaro 
stiprios vietinės meninės pajė
gos: kompozitorius Juozas Ka-
sinskas (gitara), smuikininkė 
Brigita Pumpolytė-Kasinskie-
nė, sol. Rasa Krokytė ir labai 
didelis dainos mylėtojas, nuo
latinis chorų narys, Bronius 
Krokys. 

Įdomi, kad ir t rumpa, kvarte
to įsikūrimo istorija. Kasinskas, 
patyręs, kad Krokys moka labai 
daug (per 180) liaudies dainų, 
siekiančių net devynioliktąjį 
šimtmetį (daugiausia išmoktų iš 
savo motinos), pradėjo kelti 
mintį, kad kaip nors reikėtų šią 
brangią liaudies meno šaką iš-

. saugoti nuo sunykimo. Kasins
kas, tur int is doktoratą iš kom
pozicijos, pasiūlė Krokio dainuo
jamoms dainoms sukurti muzi
ką. Tuojau ir prasidėjo darbas, 
pareikalaujant is labai daug 
laiko. Abu sutarė kreiptis į 
Pennsylvanijos valstijos et
niniais reikalais besirūpinančią 
įstaigą ir prašyti finansinės pa
ramos. Maloniam nustebimui jų 
prašymas buvo patenkintas ir 
minėto projekto vykdymui pa
skir ta 2800 dol. 

Pirmose trijose kvarteto atlik
tose dainose vyksta dialogas 
t a rp mergelių, graudžiai išsa
kančių savo varganą gyvenimą, 
ir bernelių, jas labai nuoširdžiai 
užjaučiančių ir žadančių vesti. 
Ketvirtoje dainoje jaunamartė 
skundžiasi, kad jos vyras, pra
gėręs viską, kėsinasi prauliavoti 
ir nuo jos baltų rankelių žiede
lius. Iki šiol buvusi gana liūdna 
nuotaika staiga pasikeičia. Ki
toje dainoje išdykėlė Ona slap
ta skuba į beržyną pasimatyti 
su Jonu. Onos motina, bijoda
ma, kad su dukra neįvyktų ko
kių bėdų, grasina ją išsiųsti į 
vienuolyną. Tuo ir turėjo baig
tis t rumpa programėlė. Tačiau, 
plojimams nesiliaujant, kvarte
tas padainavo apie paiką mergi
ną, valkstančią užriesta nosimi 
ir kalbančią bei šokančią tik su 
mandrapypkiais berniokais. 

Prieš kiekvieną dainą Rasa 
poetiškai nusakė jos turinį. 
Programos atlikėjos apdovano
tos gėlių puokštėmis, o vyrams 
prisegta po gvazdikėlį. 

Klausytojus stebino labai 
meniškas dainų atlikimas. Me
nininkų paliestų stygų akordai 
darniai jungėsi su vokalistų 
žodžiais, Besiklausydami giliai 
į širdį smingančių dainų, neju
čiomis pasijutome beesą idiliš
kame Lietuvos kaime, kurio gy
venimą savaitgaliais gerokai 
praskaidrindavo jaunimo dai
nos. 

Girdėjosi balsų, kad kvartetas 
savo meną pademonstruotų ir 
Lietuvoje. Tačiau jo vadovai 
bent šiuo metu yra žymiai 
kuklesni. Su savo jau turimu 20 
dainų repertuaru pirmiausia jie 
norėtų pasirodyti Pennsylvani
jos angliakasių rajone, kuriame 
kadaise buvo nemažai lietuviš
kų parapijų. Šiuo metu ten 
mažai kas bekalba lietuviškai, 
tačiau dar yra nemažas skaičius 
mokančių tėvų bei senelių dai
nuotas dainas. Tame rajone dar 
aktyviai veikia Lietuvos Vyčiai. 
Bus bandoma užmegzti kontak
tus su jais bei buvusių lietuviš
kų parapijų kunigais ir ten kul
tivuoti dainos meną. Pirmąjį pa
kvietimą kva r t e t a s gavo iš 
Frankville, PA. Juo turėtų susi
domėti ir kitos lietuvių koloni
jos. Keturiems žmonėms auto
mobiliu nesunku padaryti ir il
gesnes keliones. 

Kasinskas ir Krokys planuo
ja, kada jų kvarteto repertuaras 
labai padidės, dainas su gaido
mis sukaupti į knygą ir jas 
įrašyti į juosteles. Tada kiek
vienas choras lengvai galėtų jas 
išmokti ir a t l ikt i koncertuose. 
Kartu būtų labai svarbi archy
vinė medžiaga. Bet tam bus rei
kalinga nemaža mūsų fondų fi
nansinė parama. 

Parodoje išvydome net penkias 
tautodailės šakas: audinius, me
džio drožinius, gintaro dirbi
nius, margučius ir nemažą 

koplytstulpių kolekciją. Tai 
įvairių tautodai lės mylėtojų 
p a s k o l i n t i k ū r i n i a i , k u r i e , 
vadovaujan t sku lp t . Pe t ru i 
Vaškiui, buvo gražiai išstatyti. 

Audinių skyriuje daugumą 
sudarė Anastazijos Tamošaitie
nės, Aldonos Veselkienės ir Ge
novaitės Mačiūnienės darbai. 
Ta i kilimėliai, juostos, drabu
žiai, kurių tarpe bene pirmą 
ka r t ą parodoje išvydome ir vai
k ų taut in ius rūbus, {domi buvo 
ir lėlių kolekcija. 

Parodos atidarymu susidomė
j imas buvo gana didelis.Atsilan-
kiusių tarpe buvo ir amerikie
čių. Išskirtinai norisi paminėti 
Amy Skillman, Director of State 
Folk Life Programs, ir Deborah 
Kadis , Philadelphia Folklore 
Project direktorę. Ją, kaip vy
riausią visų renginių koordina
torę, Mačiūnienė apdovanojo 
pačios išausta tau t ine juostele. 

Paroda tęsėsi per visus spalio 
mėnesio savaitgalius. Jų metu 
buvo pardavinėjami pyragai ir 
privačių asmenų atgabenti tau
todailės kūriniai . Išdalinta ne
mažai skyriaus anglų ir lietuvių 
ka lba paruoštų lapelių. Juose 
gana plačiai paliečiama Lietu

vos istorija, papročiai ir tauto--
dailė. 

Gražiai suorganizuotų rengi
nių skyrius paminėjo ir savo de
šimties metų veiklos sukaktį. 
Nuo pat įsikūrimo j am vadovau
j a įvairių idėjų bei planų kupi
n a Genovaitė Mačiūnienė. Visą 
kultūrinę popietę vykusiai vaiz
dajuostėje užfiksavo Antanas 
Krušinskas . 

V A J U S I R IŠKILMINGI 
P I E T Ū S 

Priartėjus spaliui, visoje Ame
rikoje sujunda Balfo veikėjai, 
nes su šiuo mėnesiu prasideda 
aukų r inkimas vienokiu ar ki
t o k i u b ū d u gyven imo nu
skriaust iems. Jau per daugelį 
metų nuo šios akcijos neat
silieka ir Philadelphijos bal
t ininkai . Pražioję aukas rink-
davome,aplankydami kuone vi
sus kolonijos gyventojus. Tačiau 
vėliau, j iems pasklidus po pla
čias apylinkes ir aukų rinkėjus 
spaudžiant vis sunkesnei metų 
našta i , į geraširdžius žmones 
kreipiamės laiškais ir susilau
k iame labai gerų rezultatų. 
Visai neperdėdami galime pasi
džiaugti, kad mūsų telkinio 
žmonių širdyse rusena labai 
st ipri ar t imo meilės liepsnelė, 
noras savo ištekliais, kartais ir 
gerokai ribotais, pasidalinti su 
alkanais , ligoniais, invalidais. 

Kolonijos gyventojams nors ir 
po truputį mažėjant, bendra 
a u k ų suma vis didėja. Turime 

per tuziną ir stambesnių me
cenatų, kurių auka siekia šim
tą ir daugiau dolerių. Pusę jų 
sudaro viduriniosios kartos žmo
nės. Jų aukos ateina iš darbo
viečių per United Way. Vajui 
pasibaigus, suaukoti pinigai 
išsiunčiami centrui. 

Philadelphijos skyriaus valdy
ba, kur i neseniai yra padidėjusi 
dviem naujais nariais (Povilu 
Šidlausku ir Leokadija Januš
kiene), labai nuoširdžiai dėkoja 
visiems anksčiau aukojusiems 
ir t ikisi , kad jie ir šiais metais 
prisidės prie vargšų šelpimo, 
auką gal kiek ir padidindami, 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės - XI. 2 d. 

Vėlinės yra Jautri ir gyva proga 
sustoti ties mirusiųjų pasauliu. 

Vėlinės yra didžioji rimties šventė, kurioje katalikai organizuota malda 
nukrypsta į tuos, kurie, ii šio pasaulio atsiskyrę, nebegali sau padėti. 

Marijonų koplyčioje (prie ..Draugo")lpradedant Vėlinių dieną, per 8 
dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi miš
parai ui bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus 
mirusiuosius. 

Kviečiame visus įsijungti į šias ypatingas pamaldas. Savo brangių 
mirusiųjų vardus siųskite; 

Msrisn Fsttters, 1336 So. KW>owm Ave. 

šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas: 

Mano vardas ir pavardė 

Adresas — 

nes centro va ldyba i pradėjus 
vaistais ir ki tokiomis gėrybėmis 
gana plačiu m a s t u šelpti Lietu
voje s u g r į ž u s i u s iš S ib i ro , 
gerokai padidėjo ir išlaidos. Sa
vo dosnią a u k ą malonėkite siųs
ti š iuo adresu: Un i t ed Li thua-
nian Relief Fund , c/o Rev. K. 
Saka lauskas , Sa in t Andrew's 
Rectory, 1913 Wallace St ree t , 
Philadelphia, PA 19130. 

Mūsų skyr iaus valdyba, norė
d a m a b e n d r a i p a s i d ž i a u g t i 
Balfo p a s i e k t a i s g r a ž i a i s 
rezultatais, lapkrič io 12 d., sek
madienį, tuo jau po l ietuviškų 
Mišių Sv. Andr i e j aus parapijos 

DRAUGAS, antradienis , 1989 m. spalio mėn. 24 d. 

bažnyčioje, kurios bus aukoja
mos už gyvus ir mirusius Bal
fo geradar ius , parapijos salėje 
ruošia t radicinius pietus. Jie, 
vadovaujant pri tyrusiai šeimi
n i n k e i Bronei Karašk iene i , 
visada y r a skanūs, sotūs ir 
gražiai paruošti. Įėjimo auka tik 
6 dol. Bilietus gal ima įsigyti 
k leboni joj ir p a s valdybos 
na r ius . B r o n i u s V a š k a i t i s 

R U O Š I A S I RINKIMAMS 

Chicagos meras Daley jau pra
deda ruoštis naujiems rinki
mams, nors jie bus dar už 15 
mėnesių. Jau buvo suorganizuo
tos vaišės Hilton viešbuty, 
miesto centre, galinčios atnešt i 
ar t i milijono dolerių r inkimų 
išlaidoms. Dalyvio mokestis — 
100 dol. 

Pridedu auką bendr. šv. Mišioms $ — 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
STASYS AUKŠTUOLIS 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Tėvą, Senelį ir Brolį, kurio netekome 
1988 m. spalio mėn. 29 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus aukojamos sekmadienį, spalio 
mėn. 29 d. 8:45 vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a.a. 
Stasio sielą. 

Nuliūdę: vaikai, anūkai ir seserys. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JONAS GRIGAS 
Mirė š.m. rugsėjo 1 d. Palaidotas rugsėjo 26 d. Šv. 

Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui Jonui Kuzinskui už 

maldas koplyčioje, taip pat kan. Vaclovui Zakarauskui už šv. 
Mišias ir jautrų žodį bažnyčioje bei velionio palydėjimą į 
kapines. 

Dėkojame sol. J. Vazneliui už giedojimą šv. Mišių metu. 
Dėkojame karsto nešėjams, draugams ir pažįstamiems 

atsilankiusiems koplyčioje, aukojusiems šv. Mišioms ir 
palydėjusiems velionį į kapines. 

Ypatinga padėka Alvinai Valantine, kur i mums labai 
daug padėjo įvairiuose sunkumuose rūpinantis velionio 
laidotuvėmis. 

Draugai Pranas ir Valė Jančauskai . 

Mylimai Motinai, Uošvei ir Močiutei 

A.tA. 
KONSTANCIJAI KRONIENEI 

mirus, dukrai ELENUTEI , žentui V Y T A U T U I JASI-
NEVIČIAMS i r visai šeimai nuoš i rdž ią užuo j au t ą 
reiškia 

Vyresniųjų Lietuvių centras 
LB Socialinių Reikalų Taryba 

A.tA. 
KONSTANCIJAI KRONIENEI 
mirus, jos dukteriai ELENAI ir žentui VY
TAUTUI JASINEVIČIAMS, šeimos na
riams, giminėms ir artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą 

Lietuvių Respublikonų Illinojaus Lyga 

I Amžiną Gyvenmą iškel iavusiai m ū s ų d raug i jos 
narei — Prosenelei 

A.tA. 
KONSTANCIJAI KRONIENEI 

meldžiame Amžinosios Šviesos. Vel ionės v a i k u s , jų 
šeimas bei artimuosius guodžiame. 

A.tA. 
ČESLOVAS VOLODKA 

Gyveno Floridoje, St. Petersburgo apylinkėje. 
Mirė 1989 m. spalio 21 d. rytą, sulaukęs 76 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 40 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime žmona Teresė, sūnus Liudas 

ir marti Milda, sūnus Algis ir marti Kristina, duktė Rūta 
Wheeler ir žentas Robertas, anūkės ir anūkai; brolis dr. Juozas 
Volodka ir svainė Regina, sesuo Gabrielė Korzonienė ir svai
nis Edmundas su giminėmis. 

Velionis priklausė žemaičių studentų Korp! Samogitia. 
Kūnas pašarvotas sekmadienį, spalio 22 d. Williams 

Funeral Home, St. Petersburg. Laidotuvės spalio 23 d. Po 
gedulingų pamaldų Holy Cross bažnyčioje, Pinellas Park, 
velionio kūnas bus nulydėtas palaidoti Memorial Park 
kapinėse, St. Petersburg, Florida. 

Pranešdami šią liūdną žinią artimiesiems ir pažįstamiems, 
liekame didžiai nuliūdę: 

Žmona, sūnūs , duktė, brolis, sesuo ir kiti giminės. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR 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 523-9852 
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 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 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 

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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 
Sally Donald M., J r . 

Lietuvos Dukterų draugija 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA (HICAUOJK RKI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 652 -5245 



- # 

DRAUGAS, antradienis, 1989 m. spalio mėn. 24 d. 

x Nuo ateinančio sekma
dienio laikrodį reikės pasukti 
viena valanda atgal. Pagal 
naują laiką bus bažnyčiose šv. 
Mišios, eismas ir parduotuvių 
atidarymas. Geriausiai laikrodį 
pasukti šeštadienio vakare prieš 
einant gulti. 

x Atsilankykite į Chicagos 
Lietuvių tautodailės instituto 
ruošiamą „Gyvoji tautodailė" 
spalio 28 ir 29 dienomis Balzeko 
muziejuje, kur Lidia Liepinai-
tienė, Kristina Vaičikonienė, 
Aldona Underienė, Ilona Rū-
bienė, Julija Smilgienė ir Birutė 
Arčišauskienė jums parodys 
įvairių juostų ir aud imo 
metodus. 

x Kęstutis Skruspkel is yra 
filosofijos profesorius Universi-
ty of South Carolina ir reda
guoja VYilliam James raštus. Jis 
Ateities akademiniam savait
galyje skaito paskaitą „Pa
saulėžiūros Vytauto Didžiojo 
universitete — marksizmas ir 
krikščionybė". Paskaita vyksta 
10 v.r. šeštadienį, spalio 28 d. 
Jaunimo centro Čiurlionio gale
rijoje. 

x „Miesto sapna i " yra šių 
metų Kristijono Donelaičio li
tuanistinių mokyklų madų pa
rodos tema. Madų paroda vyks 
lapkričio 5 d., sekmadienį, 
Jaunimo centre. 

x LS Seserijos vadijos aki
vaizdinis posėdis lapkričio 4-5 
dienomis vyks Chicagoje, skau
t ininkų Vytauto ir Alės 
Namikų namuose, 6041 So. 
Fairfield Ave. Laukiamos visos 
vadijos narės, nes bus svarstomi 
svarbūs veiklos reikalai. 

x J o n a s Minelga, žinomas 
vaikų literatūros rašytojas ir 
ilgametis „Draugo" bendradar
bis, po sunkios operacijos, iš
tikus iš eilės dviem širdies prie
puoliams, šiuo metu tolimes
niam gydymui pagu ldy tas 
Americana slaugymo namuose, 
6300 West 95th St., Oak Lavvn, 
111. 60453, 106 kambarys. 

x Augustinas Idzelis, filoso
fijos ir teisės daktaras, advoka
tas iš Clevelando, lapkričio 10d. 
Jaunimo centro kavinėje prista
tys savo knygą „Sovietų šal
tiniai, panaudojami, įrodant 
pilietybės atėmimą". Knygą 
išleido Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras Chicagoje. Vaka
ronės pradžia 7:30 vai. vak. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti 
ir padiskutuoti su autorium 
knygoje keliamus faktus. 

x American Travel Servi
ce Bureau parūpina lėktuvų bi
lietus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, 111. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

x Valio Ateičiai! Šį šeš
tadienį, spalio 28, 7 v.v. JC — 
..Ateities" žurnalo vakaras. Pro
gramoje — jaunimo kūrybos pre
mijos, nuotaikingos Dariaus Po-
likaičio grupės muzika ir dai
nos, vaišės ir šokiai. Vietas re
zervuoti 434-2243. 

(sk) 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: $1,000 Stasys 
Griežė-Jurgelevičius, $800 
Juozas Turčinskas (miręs), $500 
Janina Žitkienė, po $200 Mečys 
ir Elena Krasauskai, Aleksas ir 
Aleksandra Pabrėžai, po $100 
Pranas Kasparas, Kazys ir 
Elena Majauskai. Lietuvių Fon
das visiems dėkoja ir prašo 
aukas siųsti - 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x A. a. kun. Petras Kataus-
kas, ilgametis Šv. Kazimiero 
parapijos Chicago Heights kle
bonas, pasitraukęs į emeritūrą 
gyveno Beverly Shores. Ind. 
Mirė ir pirmadienį, spalio 23 d., 
po pietų bus pašarvotas Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje Brigh-
ton Parke. Laidojamas po 10 
vai. šv. Mišių Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse. Velionis buvo 
gimęs JAV-bėse 1906 m. lapkri-
čo 1 d., kunigu įšventintas 1931 
m. birželio 31 d. Nuliūdime liko 
brolis, dvi seserys, brolienė ir 
kiti artimieji. 

x Jonas Daugėla, ..Draugo" 
nuolatinis bendradarbis, nuvy
kęs į tarptautinį Valstiečių liau
dininkų suvažiavimą Belgijoje, 
atsiuntė „Draugo" redakcijai 
sveikinimus ir linkėjimus. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
viešas moksleivių tėvų ar glo
bėjų priėmimas bus lapkričio 12 
d., sekmadienį, nuo 1 iki 3:30 
vai. p.p. ir gruodžio 6 d., trečia
dienį, nuo 7 iki 9 vai. vak. Tė
vai ar globėjai galės pasikalbėti 
su atitinkamomis mokytojomis 
ar auklėtojomis. 

x Nuo rugsėjo vidurio ses. 
Margarita ir ses. Loreta gy
vena Ateitininku namuose. 
12690 Archer Ave., Lemont, Iii. 
Lemonto Maironio lietuvių 
mokyklos mokytojos J. Mo-
zoliauskienė. M. Umbrasienė ir 
mokyklos vedėja Laima Trinkū-
nienė aplankė seseles naujoje 
gyvenvietėje. 

x Povilas Vaičekauskas 
šeštajame mokslo ir kūrybos 
simpoziume kalbės, kaip lie
tuvių tauta atstovavo 1944-1988 
metais krikščionybei savo 
žemėje ir Sibire. Jo paskaita bus 
teologinėje sekcijoje lapkričio 25 
d., šeštadienį. 8:30 vai. ryto. 

x Patikslinimas. „Draugo" 
spalio 19 d. laidoje buvo klai
dingai parašyta. Turėjo 5 psl. 
būti: Revizijos k-jos pranešimą 
padarė dr. P. Jokubka. Garbės 
teismo pranešimą padarė B. 
Žukauskas, kuris atvyko į kon
ferenciją sūnaus lydimas. Jo 
žodis buvo trumpas „Bylų ne
buvo". Taip pat šeimininkė 
pietų metu turėjo būti ne 
Palekckienė. bet Palekienė. Už 
klaidas atsiprašome. 

x Šv. Mišios už mirusius 
Lietuvių Fondo narius bus 
spaiio 29 d. 11:15 v. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti ir prisi
minti juos savo maldose 

(sk) 

x Rožė Kazimieras, gimęs 
Mažeikių apskr., Viekšnių 
valsč., Svirkončių kaime. 1908 
m„ iš Rygos miesto išvykęs į 
Čikaga. Vedė Amerikoje ir 
turėjo 6 dukteris. Jų ieško pus
brolio sūnus Rožė Antanas s. 
Alberto, šiuo metu gyvenąs Lie
tuvoje, Kaune, Žeimenos g-vė 
80-1, tel. 72-51-64. 

(sk) 

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

(sk), 
x Ieškoma moteris kalbanti 

lietuviškai arba angliškai pade 
ti namų ruošoje prie invalidės ir 
gyventi kartu. Kambarys ir 
maistas veltui Moteris gali 
turėti ir kitą darbą. Kreiptis 
737-0892. 

'sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Viktutės Jankutės-Moss, lėlių teatro paruošėjos, pagalba. Iš kairės: PLB vicepirm. kultūros 
reikalams Irena Lukoševičienė, Viktutė Jankui e-Moss, dr. Vytautas Dambrava. Gabija 
Petrauskienė, pirm. dr. Vytautas Bieliauskas ir Raimundas Kudukis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ FONDO 

POKYLIS 

Milijoninio Lietuvių fondo me
tinis vajaus ir stipendijų dali
nimo pokylis buvo spalio 21 d. 
Martiniąue banketų salėje. 
Susirinko arti 300 svečių, buvo 
atvykusių ir iš Lietuvos ir 
Australijos. 

Renginį a t idarė fondo 
valdybos pirmininkė Marija 
Remienė, išryškindama :'cndo 
siekimus ir darbus. Paskelbė, 
kad vienas asmuo skiria 50,000 
dol.. jei fondas surinks šita tiek 
aukų. Programą vesti pakvietė 
R. Steponavičiūtę, jaunosios 
kartos ats tovę. Invokaciją 
sukalbėjo prel. J. Prunskis Iš
šaukti garbės svečiai: gen. kons. 
V. Kleiza, JAV L. Bendruome
nės pirm. dr. A. Razma, Balfo 
pirm. M. Rudienė, Tautinės s-
gos pirm. dr. L. Kriaučeliūnas. 
Ateitininkų vadas inž. J. Po-
likaitis,iš Lietuvos atvykęs 
Vilniaus univ. medicinos 
fakulteto dekanas dr. Albertas 
Svičiulis ir eilė kitų. Buvo 
iškviestas Vyčiu vadovas sol. Al 
Brazis, banko direktorius 
Mackevičius. 

Meninę programą atliko solis
tė Praurimė Ragienė, palydą 
fortepionu jai sudarė muz. Alv. 
Vasaitis. 

x „Nerijos" tunto dvide
šimtmečio minėjimas lapkri
čio 19 d. ruošiamas Jaunimo 
centro didž. salėje. Šventė pra
dedama 12 vai. iškilminga suei
ga, po kurios — vaišės, pabend
ravimas, iš Kanados atvyks
tančių sesių „Sutartinės" pro
grama. Visos „Nerijos'* tunto 
veikloje dalyvaujančios ar 
anksčiau daly vavusios sesės, tė
vai ir rėmėjai laukiami į šventę 
atsilankant. 

x Vėlinių iškilmės Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse prie 
Steigėjų paminklo įvyks 
sekmadieni, lapkričio 5 d., 12 
vai. Trumpomis religinėmis ir 
visuomeninėmis apeigomis bus 
prisiminti visi mūsų tautos 
mirusieji. Po apeigų — indi
vidualus artimųjų kapų lanky
mas. Minėjimą ruošia Bend 
ruomenės Pasauliečių komi
tetas ir Kapų sklypų savininkų 
draugija. Garbės sargyboje daly
vaus uniformuoti šauliai ir 
šaulės. Visuomene kviečiama 
gausiai šiame mirusiųjų pager
bime dalyvauti. 

x „Lituanicos" futbolo kra
bas sėkmingą 39-tąjį sezoną 
baigs tradicine vakariene ir šo
kiais lapkričio 18 d., Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Visi fut
bolo mėgėjai ir klubo rėmėjai 
prašomi iš anksto apie dalyva
vimą pranešti „Lituanica -
Liths" klube arba valdybos 
nariams. 

Dainavo Ant. Vanagaičio — 
Aš bijau pasakyt, Dul dul 
dūdelė. Ant. Pociaus — Atjok, 
berneli,vakare, Gaižausko — Ni
dos gintarai ir dar priedo — Gi
tara romaną. Publika menine 
programa džiaugėsi. 

Buvo džiugu išgirsti, kad 
pokylio proga L. fondą parėmė 
tūkstantinėmis dr. F. Kaunas, 
dr. E. Ringus, dr. J. Valaitis, o 
dar eiiė kitų — šimtinėmis. L. 
Fondo tarybos pirm. St. Baras, 
drauge su Pov. Kilium įteikė 
stipendijas einantiems mokslus. 
Gavo Lituanistikos katedros 
studentai — 6,500 dol.: Grego-
rijus Grazevičius (IL), Susana 
Aleksandra Juknaitė (Argen
tina), Julius Keleras (Lietuva). 
Vasario 16 gimnazijos moks
leiviams — 20,275 dol.: Marisa 
Aleksejūnas (Urugvajus-), 
Fernando Javie- Daratėnas 
(Argentina), El ina Gaidi-
mauskas (Argentina), Elisabeth 
Jurčiukonytė Brazilija), Mi-
riam Yanina Laurinskas (Urug
vajus), Antonette Skalinski 
(WA), Ana Paulą Tatarūnaitė 
'Brazilija). Kitų mokslų lietu
viai studentai — 31,475 dol.: 
Inga Balzaraitė (IL), Auksė 
Bankaitytė OH), Vytautas 
Boyevas (IL), Gailė Černiaus
kaitė <MI), Nida Černiauskaitė 
(MD, Gailė Eidukaitė (IL), Tere
sė Gngutytė (OH), Rasa Lina 
Hollenderytė (EL), Juozas Izokai-
tis (MI), Thomas Katch (IL), 
Kristina Aldona Kelertaitė 
(CA), Audrius Kirvelaitis (IL), 
Lilian Mikaikėnaitė (Brazilija), 
Linda Mikučauskaitė (IL), 
Renata Naudžiūtė (IL), Monika 
Palūnai tė (OH), Viktorija 
Aldona Ramonytė (IL), Teresė 
Razmaitė (IL), Vincas Staniškis 
(OH), Diana Staniškytė (OH), 
Vytautas Tamulaitis (IL), Ma
rius Augustinas Tijūnėlis (IL), 
Asta Tijūne lyte (IL), Albertas 
Tuskenis (EL), Vaiva Vėžytė (IL), 
Daiva Viktoraitė (IL), Vida Viz
girdaitė (IL), Sofija Žutautaitė 
(Brazilija). Iš viso 38 studentams 
skirta 58,250 dol. 

Pirm. M. Remienė padėkojo 
meninės programos atlikėjoms, 
ypač, kad jie ir savo honorarus 
paaukojo fondui. Padėkojo pro

gramos vedėjai ir visiems sve
čiams. 

Pabaigoje svečiai galėjo pasi
šokti. Vakarienė buvo skani, po
kylis jaukus, dalyviai buvo pa
tenkinti. 

Juoz . P r . 
VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ 

CENTRE CHICAGOJE 

Nuo šių metų spalio 4 dienos 
Socialinių reikalų direktorė 
Danguolė Valentinaitė dėi svei-

J. A. VALSTYBĖSE 

— St. Petersburgo Balfo 
143 skyrius, nenorėdamas at
silikti nuo kitų skyrių, nutarė 
ne tik pravesti spalio mėn. pini
gini vajų, kuriam talkininkauja 
M. Miklienė, R. Krivienė, L. 
Kynienė, E. Purtulienė, G. Šat-
rai t ienė, J. Budrikis, A. 
Grinienė, D. Bobelienė, K. Aras, 
M. Gelažienė, dr. A. Valienė, K. 
Kleivienė, A. Grabauskas, bet ir 
suruošt Madų parodą lapkričio 
15 dieną 3 v.p.p. Lietuvių klube. 
Madų parodą sutiko koordinuoti 
mums gerai pažįstama madų 
sekėja ir kūrėja Monika 
Andrėj auskienė. J i žada pa
rodyti ne tik iš vienos drabužių 
krautuvės modelius, bet ir savų 
bei kitų kūr inius . Sofija 
Vaškienė scenos žodžio valdyto
ja, mums apibūdins kiekvieną 
modelį. Tad prašome vietos ir 
apylinkių lietuvius gausiai at
silankyti į šį renginį ir paremti 
Balfo kilnius darbus. Šiuo metu 
skyriui vadovauja Viktorija 
Kleivienė. 

— Baltų Laisvės lyga lap
kričio 4 d., šeštadienį, Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
ruošia VI Baltų laisvės žymenio 
įteikimo šventę, kurios metu pa
grindinę kalbą pasakys spe
cialiai iš Latvijos atvykęs Lat
vijos nepriklausomybės partijos 
pirmininkas Eduards Berklavs. 
Laisvės žymuo šiais metais 
paskirtas 37 metus sovietų 
gulaguose iškalėjusiam lietu
viui Baliui Gajauskui, kartu 

Seklyčios šeimininkės, kurios dabar veda vyresniųjų lietuvių valgydinimą. 
A. Buivydienė (vidury), Elena — vyr. virėja ir Elzbieta — padėjėja. 

katos priežasčių pasitraukė iš 
savo pareigų. Socialinių reikalų 
taryba šį jos apsisprendimą 
priėmė ir vienbalsiai patvirtino. 
Šias pareigas laikinai paėmė 
tarybos narys Vytau tas 
Jasinevičius, kuris pradėjo dar
bą pagerinti patarnavimą mūsų 
vyresniesiems ir ekonomiškiau 
su tvarky t i šią instituciją. 
Pakviesta patyrusi restorano 
vedėja, buvusi Neringos resto
rano savininkė Aleksandra 
Buivydienė, vadovauti Sekly
čios restoranui. 

Finansiškai Vyresniųjų cen
tras yra blogoje padėtyje. Dalis 
sąskaitų yra neapmokėta nuo 
pradžios metų. Einamoji 
sąska i ta tuščia. Rūpesčių 
tu r ime , bet su nuoširdžia 
lietuvių visuomenės parama — 
juos nugalėsime. Šiais metais 
mūsų vajus nedavė lauktų 
rezultatų. Surinkta tiktai dalis 
numatytų pajamų. Bandome 
sus i tvarkyt i , kad ateityje 
nepasikartotų panaši finansinė 

Socialinių reikalų tarybos atstovai tariasi finansiniais reikalais Iš kairės: 
dr. Antanas G. Razma, Linas Norusis ir Vytautas Jasinevičius. 

krizė. Ekonomiškas planas jau 
paruoštas. Pagal jį sutaupysime 
pinigų ir pagerinsime Vyres
niųjų centrą. Tarnautojų nema
žinsime. Planuojame pasikvies
ti daugiau asmenų su socialinio 
darbo pat i r t imi . Tuomet 
galėsime geriau suprasti vyres
niųjų problemas ir tuo jiems pa
gelbėti. Tiesa, šiuo metu turime 
finansinių trukumų, bet su jūsų 
pagalba šis Vyresniųjų centras 
galėtų būti pavyzdžiu lietu
viams Amerikoje. 

Parodykite savo pasitikėjimą, 
paremdami mūsų darbus savo 
aukomis. Jūsų neapvilsime. 

Yra ir malonesnių naujienų. 
Mūsų tarybos narys, kuris daug 
valandų kartu su mumis skiria 
sprendžiant įvairias Vyresniųjų 
centro problemas, suprasdamas 
mūsų finansinę padėtį, paauko
jo tūkstantį skoloms sumažinti. 
Tarybos vardu didelis ačiū dr. 
Antanui Gintarui Razmai. Buvo 
gauta šimtinė iš Brighton Parko 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kių. Nuoširdus ačiū valdybai ir 
jos pirmininkei Salomėjai 
Daulienei. Tikimės, kad ir kiti 
geros valios lietuviai prisidės 
savo aukomis palengvinti mūsų 
vyresniųjų užpelnytas poilsio 
dienas. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
socialinių reikalų taryba: Linas 
Norusis, tarybos pirmininkas 
dr. Antanas G. Razma, vicepir
mininkas finansams, Vytautas 
Jasinevičius, administracinis 
sekretorius, Julija Šaulienė, 
ACSW, socialinės programos. 

Aukas siųskite: Lithuanian 
Human Services, Council of the 
USA. Inc., 2711 West 71st 
Street, Cbicago, EL 60629. 

pagerbiant visus politinius kali
nius bei tremtinius. Bilietai i 
šventę užsakomi pas Joną 
Matulaitį 213-666-1820. 

— Juozas ir Elena Kojeliai 
iš Santa Monicos, Calif., spalio 
5-16 d. buvo išvykę į Europą. 
Aplankė Švč. Mergelės Marijos 
pasirodymais garsią Jugoslavi
jos vietovę Medjugorje, pakelia
vo Adrijos pajūriu ir trumpam 
buvo sustoję Miunchene ̂ Vokie
tijoje. 

— Vincas Kazlauskas, teisi
ninkas, Los Angeles, Calif., 
sunegalavo ir paguldytas ligoni-
nėje. Pokario kūrimosi 
Amerikoje pradžioje Kazlauskas 
buvo daugelio organizacijų 
veikėjas, „Draugo ir kitų 

j laikraščių bendradarbis. 
— Prof. dr. Bronis Kasias, 

gyvenantis Pennsylvanijoje, 
dabar plačiai lanko Suomiją ir 
tris savaites lankė Lietuvoje 
Vilnių, Kauną ir jo apylinkes, 
Šiaulius, Panevėžį, Palangą, 
Klaipėdą, Neringą, Nidą ir pa
galiau savo gimtąją Rudaminą 
Dzūkijoje. Grįžęs savo įspūdžiais 
žada pasidalinti „Drauge. 

— Bronius Kazėnas spalio 
22 d, sekmadienį, 7:30 vai. vak. 
dirigavo Youngstown Šv. Co-
lumba katedroje J. S. Bacho 
„Magnificat" ir Joseph Haydno 
mišias D Minor. Buvo 
atliekama su pilnu Youngstown 
simfoniniu orkestru, mišrių 
balsų choru ir vargonais. Mi
nima taip pat, kad Bronius Ka
zėnas šiemet diriguos Chicagos 
Operos statomą ,, Meilės 
Eliksyrą" ir kt. 

— Kazimiero Bačausko na
muose posėdžiavo rugsėjo 23 d. 
New Yorko šaulių kuopos valdy
ba. Ten aptarė einamuosius 
reikalus, bet svarbiausia — 

^minėjimą 70 metų sukakties 
nuo šaulių įsteigimo. Sukaktis 
yra šiemet, bet kuopa kelia į 
ateinančius metus, kad viskas 
būtų kartu. I šventę atvyks ir 
Šaulių sąjungos pirmininkas 
Mykolas Abarius iš Detroito. 

ARGENTINOJE 

— Santa Fe veikia Jau
nimo grupė „Šaltinis". Grupei 
vadovauja Victor Bernatan 
Užkuras. Jai priklauso lietuvių 
kilmės jaunimas. Ši grupė 
dažnai pasirodo įvairiuose 
kultūriniuose renginiuose, 
atstovaudama lietuviams. 
Lapkričio mėnesį Rosario mies
te įvyks Argentinoje veikiančių 
įvairių tautybių kultūros 
vienetų suvažiavimas. „Šal
tinis" ruošiasi tame suvažia
vime dalyvauti. Šaltiniečiai nori 
pastatyti lietuvišką kioską, lie
tuviškos trobelės fasadą, o jos 
užpakaly pastatyti palapinę ir 
ten įruošti lietuviškų daiktų pa
rodėlę. Tam darbui „Šaltinis" 
neturi lėšų. Vadovas Užkuras 
kreipiasi į JAV lietuvius 
paramos ir tikisi jos sulaukti. 
Norintieji „Šaltiniui" padėti 
paramą prašome siųsti: Victor 
Barnatan Užkuras, Jujuy 2333, 
Villa Gobernador Galuez 2124 
Santa Fe, Argentina. 

— Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoje, turis savo nuo
savus namus ir salę, šiais 
metais minėjo savo įsikūrimo 
75-rių metų sukaktį. Sukaktis 
buvo paminėta įvairiomis pro
gramomis, menine dalimi, pie
tumis ir mirusių narių prisimi
nimu Aušros Vartų bažnyčioje. 
Draugija gavo daug sveikinimų 
iš viso pasaulio, kur yra lie
tuvių. Pirmininkas, sėkmingai 
jau kelerius metus vadovavęs ir 
kelintą kartą išrinktas yra Raul 
Stalioraitis. 

• Advokatas Jonas Gibait is 
l 6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. - 776-8700 

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




