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N a u j o s emigracijos
taisyklės Sov. Sąjungoje

Žinios iš vyskupijų
(Bus daugiau)
Šeduva. (Radviliškio raj.).
Šią vasarą Šeduvos mokytojai
ir
valdžios
pareigūnai
vaikščiojo po
katalikiškas
šeimas, turinčias vaikų, ir
gąsdino tėvus, kad jie neišdrįs
tų leisti vaikų mokytis katekiz
mo.
Varėna. Šią vasarą į Varė
nos parapijos bažnyčią atėjęs
raj. vykdomojo k-to pirm. pav.
Lankelis įspėjo kleboną, Vil
niaus arkivyskupijos konsultorių kun. Jordaną Slėnį, kad
nemokytų vaikus tikėjimo. Jei
neklausys, gali būti atšauktas
leidimas perdengti
skarda
bažnyčios stogą.

Panevėžys. 1985 m. balan
džio 11 d. Panevėžio XV-tos
vidurinės mokyklos aktų salė
je įvyko Panevėžio miesto ir
rajono religinių bendruo
menių atstovų susirinkimas.
Vedė susirinkimą RRT įgalio
tinis P. Anilionis. Susirinki
mo pradžioje įgaliotinis palie
tė Kauno Kunigų seminarijos
klausimą. Prelegentas piktino
si tikinčiųjų nusiskundimais
v a l d ž i a , k a d ši
riboja
stojančiųjų
į
Seminariją
skaičių. J o nuomone, kasmet
įšventinama
pakankamai
naujų kunigų. „Šiemet šventi
mus gaus net 18 klierikų. —
aiškino Anilionis. — Man
atrodo, kad tokio skaičiaus
turi pakakti visiems Lietuvos
kampeliams", — įžūliai mela

vo įgaliotinis. Toliau buvo
išvardinta visa eilė „nusi
žengimų" viešajai
tvarkai.
„Gaila, bet dar pasitaiko atve
jų, kad bažnyčių šventoriuose
rengiamos eglutės", — skundė
si Anilionis ir kaip pavyzdį
paminėjo Alytaus ir Prienų
parapijas.
„Bažnyčia
yra
maldos namai, o ne įvairių
renginių salė, — aiškino
įgaliotinis. — Minėtų bendruo
menių kulto tarnai buvo įspėti
ir jiems pritaikytos atitinka
mos bausmės. Žinokite ir
pnsiminkite, kad tokie daly
kai jūsų
bendruomenėse
nepasikartotų,
nes
būsite
baudžiami pagal įstatymus",
— jau atvirai pakeltu tonu
gąsdino į g a l i o t i n i s . S a v o
kalboje jis dar priminė vieną
..nepataisomą"
atvejį
—
Vadoklių parapijoje kun. Juo
zas Janulis pastoviai bažny
čioje rodo religinius filmus, už
ką reikėjo minėtą kunigą iškel
ti net iš parapijos. Už tai, kad
Mišiose patarnauja nepilna
mečiai vaikai ir jaunuoliai,
RRT įgaliotinis
numatęs
taikyti atitinkamas priemo
nes ir Šilų parapijos klebonui
kun. Juozui Balčiūnui bei
Miežiškių
klebonui
kun.
Kostui Balsiui. Viešoji tvarka,
anot P. Anilionio, pažeidžia
ma ir Panevėžio bažnyčioje,
kur bažnytiniame chore gieda
ir pastoviai Mišiose patar
nauja 5-7 vaikai.
..Nepilnamečiams
tai
neleistinas dalykas. Kai bus
pilnamečiai, prašau, niekas
nedraus", — karščiavosi
pranešėjas.
(Tęsinys)

Susitikimas su m e n i n i n k a i s
V a t i k a n a s . — Specialioje
audiencijoje popiežius Jonas
Paulius II priėmė Tarptau
tinio
Katalikų
Menininkų
kongreso dalyvių: apie 250
architektų, tapytojų, skulpto
rių, poetų, rašytojų, muzikų,
aktorių iš penkiolikos įvairių

Lietuvos kurortuose
per maža
rusų kalbos
V i l n i u s . — Lietuvių ir rusų
kalbos lygaus funkcionavimo
principas pabrėžiamas LKP
CK propagandos ir agitacijos
skyriaus
lektoriaus
Juozo
Paleckio straipsnyje, „Tautų
draugystės tema — ar ryški ji
kurortuose?", kuris pasirodė
žurnalo „Laikas ir įvykiai" 14
numeryje, „ V i e n a s
svar
biausių komunistų partijos
nacionalinės politikos laimė
jimų", rašo autorius, „yra
intensyvus gimtosios ir rusų
kalbos, kaip tarpnacionalinio „
bendravimo
priemonės,
vartojimas įvairiose visuo
meninio gyvenimo srityse".
Bet Paleckiui rusų kalbos
dar permaža. o lietuvių —
perdaug: „Tobulinant vaizdi
nę agitaciją būtina geriau
atsižvelgti ir į įvairių tautybių
žmonių kalbinius interesus.
Reikia iki galo įgyvendinti
dviejų kalbų — lietuvių ir rusų
— funkcionavimą, nes šiuo
metu
Palangos, Neringos,
Druskininkų
ir
Birštono
miestuose,
sanatorijose
ir
poilsio
namuose
vaizdinė
informacija.
užrašai
parduotuvėse,
visuomeninio
maitinimo ir buitinio aptarna
vimo įstaigose dar neretai yra
pateikiami tik lietuvių kalba".

N r . 220

ANTRADIENIS - TUESDAY, LflPKjITIS - NOVEMBER 11, 19K6

kraštų. Tarp meno ir tikėjimo
yra natūralus ryšys, — kalbė
jo menininkams Sv. Tėvas.
Menas ir tikėjimas yra gimi
ningi. Dėl to jų tarpe yra labai
daug nuostabių bendradar
biavimo galimybių. Sveikin
damas menininkus
kaip
„tikrus žmonijos geradarius",
popiežius priminė, kad Bažny
čia visada rūpinosi meno
klestėjimu, ji išauklėjo ištisas
menininkų
kartas,
įkvėpė
meno kūrinius, kurie pratur
tino pasaulio kultūrą. „Kaip
menas, taip ir tikėjimas,
pabrėžė Šv. Tėvas, iškelia
žmogaus didybę ir m a l š i n a jo
begalybės troškulį". Pažymė
jęs, kad moderniųjų
laikų
žmogui gresia ne tik branduo
liniai ginklai bei ekologinės
nelaimės, bet ir labiau jam
pavojų
sudaro
praktinis
materializmas
ir
religinis
abejingumas. J o n a s Paulius II
nurodė,
kad
katalikai
menininkai gali padėti Bažny
čiai skleisti Dievo meilę, kuri
pasaulyje apsireiškia grožiu ir
gerumu.
Ir šiandien tikėjimas gali
Įkvėpti menininkus,
atver
damas jiem
neribotus
akiračius.
Baigdamas
Šv.
Tėvas a t k r e i p ė d ė m e s į į
menininko laisvės problemą.
Bažnyčia neturi jokių sunku
mų
menininkui
pripažinti
kūrybinę laisvę. Ištikimybė
dvasiniam žmogaus pašauki
mui sudaro sąlygas neribotai
laisvei, kuri jungia drąsą ir
išmintį. J o n a s Paulius II ragi
no menininkus ugdyti
ir
stiprinti šiuolaikinio žmogaus
religinius įsitikinimus, liudyti
tiesą ir meilę. Vykdydami šią
misiją, menininkai galės tapti
tikraisiais žmonijos gerada
riais.

Bet nieko naujo praktikoje
Maskva. — Sovietų Sąjun tų Sąjungos kritiką, jog
pagrindinių
ga išleido naujas emigracijos nesilaikoma
žmogaus
teisių
sovietų
kraš
ir važiuojantiems į užsienį
tuose.
taisykles. Vyriausybės kalbė
Paskutiniu
metu
ypač
tojas sako, kad jos palengvins
iš Sovietų Sąjungos išvykimo keliamas žmogaus teisių
kasdien
sąlygas. Taisyklės, kurios klausimas beveik
pasaulio
valstybių
vadų
ir
pirmą kartą net ir atspaus
sovietai
norį
parodyti
bent
žo
dintos, įsigalios sausio 1 d.
kad
lengvina
Jose aiškinama, kas gali džiuose,
emigruoti ir kam bus nelei išemigravimo sąlygas ir
pažada laikytis geros valios
džiama.
ir žmoniškumo dvasios.
Naujos formos.
Naujos taisyklės suteiks
daugiau
galimybių žmonėms
Tas dekretas, kuris turi
įstatymo galią, deklaruoja, įteikti prašymus. Daugel
kad formos išemigruoti iš sovietų piliečių, kurių šeimos
Sovietų Sąjungos bus išduo nariai gyvena užjūryje, iš
damos pirmiausia tiems, kurių naujo mėgins išvažiuoti.
šeimos buvo išardytos. Taip
Raštiškas s u t i k i m a s
pat formos bus reikalingos ir
Valstybės sekretorius George P. Shultz ir P>wyn ijos premjeras Jacqoes Chirac p<> pasitari
Nauja taisyklėse yra tai.
tiems, kurie nori aplankyti
mų Paryžiuje. Shultzas atsisakė komentuoti įvykius Irane.
savo gimines, sergančius arba kad norįs išvažiuoti asmuo
• lankyti giminių kapus, išrišti turės gauti raštišką savo
paveldėjimo
reikalus
ar šeimos narių, pasiliekančių
Pranešimas iš Vienos
sutvarkyti kitus klausimus. gyventi Sovietų Sąjungoje,
Jie visi galės gauti tas formas liudijimą, kad jis daugiau
ir turės atsakyti į visus klausi neturi jiems jokių įsipareigo
jimų. Pavyzdžiui, neseniai
mus.
— Filipinų prezidentė CoraD e k r e t e s a k o m a , kad viena moteris, norėjusi išvykti
V i e n a . — Amerika ir Sovie
Ir Genevoje
zon Aąuino vakar išvyko ketu emigravimo formos išduo j Izraelį, kad galėtų savo
tų Sąjunga savo dviejų dienų
rių dienų vizitui į Japoniją. damos tiems, kurie turi tiesio sergantiam broliui duoti savo
nieko n e s u t a r t a
pasitarimus Vienoje baigė be
Japonijos
v y r i a u s y b ė s ginius šeimos n a r i u s ir kaulo dalį, buvo sulaikyta
Pranešama, kad Genevoje
jokių susitarimų.
pareigūnai sako, kad ji prašys kuriems anksčiau buvo atmes todėl, kad jos vyro tėvas
V a l s t y b ė s sekr. George vykstą pasitarimai tęsiami daugiau pinigų, kas šiuo metu tas leidimas. Į šią kategoriją atsisakė pasirašyti ant for
Shultz spaudos konferencijoje toliau, tačiau ir čia iki šiol yra visai nerealu, nes Filipi įeina vyras, žmona, tėvas, mos, kad jis nieko prieš netu
pasakė, kad jis gailisi, jog nieko nesutarta.
nai ir taip yra skolingi užsie motina, sūnus, duktė, brolis ir rįs, jei ji išvyks.
Spėliojama,
kad
strateginio
ginklų kontrolės klausimuose
niui 26 bil. dol.
Tose taisyklėse rašoma, kad
sesuo. Sprendimas
būsiąs
iniciatyvos
su Sovietų Sąjunga nepasiek a p s i g y n i m o
— Maskvos
s p a u d a padarytas
buvusiųjų
vedybų vyras ar
mėnesio
laiko
programai lėšos gali būti
ta jokios pažangos.
praneša, kad antrasis reakto tarpyje po to, kai prašymas žmoną jei turi vaikų tarp 14Sovietų
užsienio reikalų apkarpytos, kai susirinks nau rius Černobylyje šiuo metu vėl bus įteiktas, nebent būtų 18 metų, turi gauti raštišką
demokratų
min. Eduard Shavardnadze, jai išrinktas
bandomas ir, jei bus rasta, reikalinga gauti papildomų sutikimą.
kad jie galėtų
Kongresas.
prieš grįždamas į Maskvą,
kad viskas tvarkoje, bus žinių. Tada prašymo išspren emigruoti.
Be to, Vakarų Europoje vėliau leista pilnai veikti.
savo atskiroje konferencijoje
dimo laikas galėtų užtrukti iki
Neleidžiama emigruoti:
kalbama,
kad sovietai vėl
sakė. kad diskusijos paliko
— G d a n s k e tūkstančiai šešių mėnesių. Jei prašymas
pradėjo
daryti
žygius
atitolin
šiurkštų skonį ir jis manąs,
žmonių sveikino Solidarumo nebus patenkintas, tai prašy
1. jei asmuo žinojo valsty
kad
Washingtono
vadai ti Europą nuo Amerikos. judėjimo vadus, o ypač Lech tojui bus paaiškinta, kodėl bines paslaptis arba jei yra
supras, jog reikią pasaulyje Vienintele kliūtimi laikomas VValesą. kurie buvo susirinkę prašymas nepatenkintas.
kitos priežastys, kurios gali
sunaikinti atominius ginklus. Vokietijos kancleris Helmut sekmadienio
pamaldoms
būti surištos su valstybinėmis
Kohl, kurio
populiarumas bažnyčioje minint šešerių metų
N i e k o naujo
paslaptimis;
Spaudos
komentatoriai
auga ir, kaip atrodo, vėl bus sukaktį nuo unijos įkūrimo,
Europoje pastebi, kad užsie
2. jei emigracija paliečia ir
Dekrete išskaičiuojamos
perrinktas kancleriu. Tada kuri dabar ir vėl uždrausta.
nio reikalų ministeriai kaltino
kitų sovietų piliečių pagrin
sovietų misija nepasisektų, — Montrealyje mero rinki devynios priežastys, pagal
ir vienus, ir kitus, kad traukia
dines teises, jei prašytojas dar
kurias
bus
atmetami
prašy
nes kancleris stipriai palaiko mus laimėjo advokatas Jean
masi nuo Islandijoje pasiektų
nėra atlikęs savo įsipareigoji
mai.
Svarbiausia
iš
jų
yra
ta,
Reagano politiką.
Dore didele balsų persvara kad jei kas yra susirišęs savo mų valstybei ir kai kurioms
pozicijų. Nieko nebuvo kalbė
Shultzas iš Vienos išvyko j prieš buvusį 26 metus meru
ta apie sekančius susitikimus
darbe su valstybę liečiančio organizacijoms, jei buvo
Paryžių
ir ten painformavo Jean Drapeau.
tais reikalais, o ypač apie
kriminaliniais
mis paslaptimis, arba. jei to apkaltintas
Gorbačiovo vizitą Amerikoje. Prancūzijos premjerą Jacąues
— Teherane
a y a t o l a reikalauja tautiniai moralės nusikaltimais arba jei suteikė
Chirac apie ką tik turėtus
Komeini sekmadienį pareiškė, reikalai — nebus leidžiama apie save klaidingas žinias:
Rinkimų įtaka
pasitarimus su sovietų minis
3. jei asmuo iš užjūrio,
kad mirtis ateina visiems. Jis išvykti.
terių.
kviečiąs
sovietų pilietį, pats
Shultzo patarėjas Vienoje
jau yra 85 metų amžiaus ir jo
Sovietų piliečiai, kuriems
išsireiškė, kad šių užsienio
širdies sutrikimai verčia jį ilsė jau seniai neduodamas leidi yra pažeidęs sovietų emigra
ministerių pasitarimų nepasi
tis. Bet jo įsteigtoji islamo mas išvykti, sako, kad nauja cijos taisykles — pabėgęs iš
Vokiečiams
sekimas yra rišamas ir su
respublika būsianti išlaikyta ir sis potvarkis beveik nieko Sovietų Sąjungos negali kvies
Amerikos
Kongreso rinki neleidžiama išvykti
po jo mirties.
naujo neįneša į praktikoje ti kito asmens pas save.
mais,
kuriuos
laimėjo
4. jei asmuo, būdamas
— Bonoje džiaugiasi kanc egzistuojančius
sulaikymus.
S
t
r
a
s
b
u
r
g
a
s
.
—
Europos
demokratai. J i s pasakė, kad
nusikalto
savo
lerio Helmut Kohl vadovau Dekretas ir toliau palieka užsienyje,
p a r l a m e n t i n ė jami krikščionys demokratai, vyriausybei neribotą galią veikla sovietų valstybei, pažei
Shevardnadze atvyko į Vieną T a r y b o s
S t r a s b u r g e , kad
su instrukcijomis, kad nebūtų a s a m b l ė j a
Hamburge
rinkėjai atmesti prašymus, taip. kaip dė muitų nustatytas taisykles
padaryta
jokios
pažangos atstovaujanti dvidešimt vienai pasisakė už jo partijos kandi praktikoje jie darę ir iki šiol.
ir n e s i l a i k ė
piniginių
pasitarimų
eigoje.
Matėsi Europos valstybei, priėmė datą.
transakcijų.
Prašyme turi būti paaiškin
kuria
Sovietų
noras tik spausti Ameriką rezoliuciją,
Prašymai išvažiuoti bus
— Libane padaryti visi ta, kodėl pilietis nori išvykti ir
nusileisti strateginio apsigy Sąjungos valdžia yra ragina pasiruošimai trijų prancūzų kas yra jo šeimos tiesioginis svarstomi.
kaip
galima
nimo programoje ir padaryti ma leisti vokiečių kilmės pagrobtųjų paleidimui.
greičiau.
Prašant
tik
aplanky
narys, pas kurį jis nori vykti.
nemalonumą prezidentui. Po sovietų piliečiam nevaržomai
šios
instrukcijos ti savo gimines ligos ar mir
— Egipto
prezidentas Dabar
antrosios dienos pasitarimų emigruoti į Federacinę Vokie Hosni Mubarak atleido minis- surašytos, šiek tiek suvieno ties atveju, prašymas gali būti
Amerikos ambasadoje, jokio tiją. Emigracijos leidimų terį pirmininką Aly Lutfy iš dintos ir valstybei palikta patenkinamas per tris dienas.
dabar laukia apie 65-tūkstan- pareigų ir pakvietė Atef Sedki teisė apspręsti, ar pas tą arti Prašytojas užsienyje gali būti
komunikato nebuvo išleista.
čiai vokiečių kilmės sovietų sudaryti
naują
ministerių mą žmogų jam galima vykti. mėnesį laiko arba ilgiausiai
Užsidaryti
piliečių, kai tuo tarpu nuo 1984 kabinetą. Tai surišta su kraš Toliau, vizos bus duodamos, £>šis mėnesius.
laboratorijose
m. emigracijos vizas tėra gavę to ekonominiais sunkumais.
Jei prašymas nepatenkina
gavus tiesioginių
giminių
tik
apie
du
tūkstančiai
asme
mas, jis turi laukti šešis mėne
Shultzas toliau pasakojo tą
— P r a v d o s dienraštis Mask kvietimus.
sius, kad vėl galėtų įteikti
patį. kad Shevardnadze atsi nų. Rezoliucijoje pažymima, voje rašo, kad slaptas ginklų
Dėl
p
a
s
a
u
l
i
o
kad
neleisdama
savo
pilie
naują prašymą.
sakė mažinti ir vidutinio
siuntimas į Iraną reiškia
akių
čiam
laisvai
emigruoti
į
už
nuotolio ir ilgų distancijų
Amerikos dvigubą Žaidimą
raketas, jeigu Amerika neat sienį. Sovietų Sąjunga pažei arabų pasaulyje.
Tas dekretas, kaip Mask
sisako nuo SDI programos. Jis džia Helsinkio susitarimų
voje
diplomatai mano. išleis
— Abu D h a b i mieste
KALENDORIUS
siūlė Amerikai pasilikti su nuostatą, pagal kurį kiekvie J u n g t i n i ų Arabų E m i r a t o tas tam, kad sumažinus SovieI,apkri6o 11 d.: Veteranų
atominiais
bandymais tik nas asmuo turi teisę laisvai vadai iš šešių valstybių pradė
pasirinkti
savo
gyvenamąją
diena.
Martynas. Nimfa.
laboratorijose,
kas katego
jo keturių dienų konferenciją,
vietą.
Sovietų
Sąjungoje
yra
iš
Vigintas,
Seigūnė.
riškai Shultzo buvo atmesta.
— P r a n c ū z i j a ir Iranas
viso apie du milijonai vokie kad nustatytų alyvos kainų
susitarė atlyginti tam tikrą
Siek tiek pažangos esą
Lapkričio 12 d.: Juozapatas.
čių kilmės žmonių. Jie yra strategiją ir aptartų gynybos
padaryta tik žmogaus teisių
sumą iŠ 1 bil. dol. sumos, kurią Sopata. Astikas. Nauma.
reikalus.
visaip diskriminuojami visuo
klausime, tačiau ir toliau
kaip skolą prieš 12 metų Irano
meniniame gyvenime, negali
būsią žmogaus teisių klausi
paskolinęs
d e m o k r a t a s š a h a s buvo
laisvai praktikuoti religinio k r i k š č i o n i s
ORAS
mai keliami kiekviename susi
Prancūzijos
Atominės
Energi
tikėjimo, puoselėti
savąją i N e u m a n n , kad žydus ir
tikime su sovietais, kalbėjo
Saulė teka 6: ;}3, leidžiasi
kultūrą ir kalbą. Yra tikra liki I vokiečius Sovietų Sąjungoje jos komisijai, kaip dalį atomi
Shultz. Tegu jie žino, kad mes
nės
programos
Irane.
Mano
dabar
jungia
tas
pats
likimas.
mo ironija, pažymėjo Europos
nesustosime pusiaukelėje, kas
Tarybos
p a r l a m e n t i n ė s Abi šios tautinės mažumos ma, kad šis susitarimas padės
Temperatūra dieną 35 1..
liečia žmoniškumą Sovietų
vienodai diskriminuo išlaisvinti septynis pagrobtus
asamblėjos narys
vokietis yra
naktį
21 1. Debesuota ir šalta.
Sąjungoje.
pracūzus Libane.
jamos

Sutarta, kad negalima susitarti
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KALCIO REIKŠMĖ KŪNUI
Atsigaivinkime išpurijusius k a u l u s tinkama
mityba ir reikiama veik
la — tik tada galėsime
džiaugtis kauline svei
kata'
Mediciniškas
raginimas

Tai normali kaulų augimo ir
jų nykimo-tirpimo raida. Ji
kiekvieną žmogaus kūne
esamą kaulinę dalį paliečia ir
vis atsikartoja Cia ir priei
name vietą, nuo kurios daug
priklauso tolimesnis žmogaus
gyvavimas ar laipsniškas jo
nykimas.
Jei mes apsileidžiame ir kal
cio su maistu kūnui kiek rei
kiant nesuteiki ame — tai
minėtas kaulų nykimas ima
zovada lėkti ir toli pralenkti jų
atsistatymą. Tada atsiranda
labai rimti-tiesiog gyvybiniai
vargai kiekvienam tokiam
apsileidėliui.

Muz. Juozas Sodaitis vadovauja dainų ir giesmių atlikimui Alvudo
pažmonyje Lietuvio sodyboje.
Nuotr. M. Nagio

A

žinovais" neturėk jokio reika
lo — tokios ligos tvarkomos ir
apie jų nepagydomumą negal
vojama. Eik, Tamsta, pas šir
dies ligų žinovą į universiteto
kliniką ir pildyk visus jo nuro
dymus. Turi gerą gydytoją
jau dabar — jis nors nieko
nekalbėjo, bet teisingai pasi
elgė.
Žinoma, reikia Tamstai išsi
tirti kraujas dėl riebumo, sal
dumo ir rūgštumo ir tinkamai
pradėti tvarkytis naudojant
reikiamą maistą ir vaistus.
Dabar jau zinc sulafatel kapsu
lėse po 220 mg. po vieną į die
ną turėtum imiti sklerozę švel
ninti norėdamas. Tuo reikalu
čia jau buvo pakartotinai
plačiau rašyta Pasiskaityk! ,

to. Toks jis kalciu gausus dėkingas, jei p. Daktaras
maistas yra pienas. Geriau rastumėt laiko apie tai pain
KALCIU G A U S U S
MAISTAS
bus visiems naudoti liesą — 2 formuoti
„Drauge".
Labai
procentų pieną. Toks jis vie ačiū.
Išpurijęs klubikaulis pen
Saldus pienas, puodelis, 291
name puodelyje turi 300 mg
sininkui, ypač pensininkei
P a i n f o r m a v i m a s . Tamstos mg kalcio;
kalcio. Tokio pieno tris puode ligą iš jau paduotų duomenų
griuvus ar negriuvus gali lūžti
Nugriebtas pienas, ar 2
liūs per dieną išgėrus y si s ap gali nustatyti medicinos moks proc., puodelis, kiek daugiau
ir dėl po to prisidėjusių
turės visai dienai pakankamą lų trečiametis studentas — jo kalcio;
komplikacijų gali priseiti su
kalcio normą. Iš paduoto kal kio čia gydytojo nereikia. Turi
gyvenimu atsisveikinti. Tokia
Sardinės su kaulais, 3 unciu gausaus valgio sąrašo gali sklerozę širdies raumenį mai- »• cijos, 272 mg k.;
galimybė dažnai pasitaiko,
ma pasirinkti sau patinkamą, tinančių arterijų. Jos yra taip
todėl, dabar verta stengtis jos
Sardinės be kaulų, 3 unci
sveiką maistą ir apturėti rei susiaurėjusios, kad leidžia be jos, beveik nėra kalcio;
išvengti ir mokytis, kaip tokį
kiamą dieninę kalcio normą. skausmo tik lengvesnius dar
gėrį pasiekti. Reikia išmokti
Yogurtas, rūgusis pienas be
Tada nereikės jokių priedinių bus nudirbti. Paėmus Nitro priedų, puodelis, 415 mg k.;
Kalcio k ū n a s
kaulų sustiprinimo taisyklių ir
kalcio tablečių. Tik naudoki glycerin ą toks tokios ligos
n e g a m i n a , su m a i s t u
jų prisilaikyti per visą savo
Su vaisiais, puodelis, 345 mg
mės įvairiame pavidale pieną sukeltas skausmas kiekvie k.,
jis t u r i a t e i t i į
gyvenimą. Štai jos.
ir mes neturėsime vargo dėl nam praeina. Nors žmogus
žmogaus k ū n ą
Broccoli virti puodelis, 178
Daugiau šviesos
kalcio trūkumo mūsų kūne.
tada
skausmų
nejaučia,
bet
Kiek
būtina
žmogui
kalcio
mg
k.;
— daugiau k a u l a m s
liga
tebėra
ir
ji
žengia
pirmyn
gaunamo
su
maistu
kasdien
Varškė be riebalų, puodelis,
Lietuvis m ė g s t a su
naudos
su žmogaus amžiumi.
yra labai geras ir svarbus
138 mg k.;
sėlenomis duoną
Dabar mitybos žinovų dėme k l a u s i m a s . Kalcio k ū n a s
Kiek toli Tamstos liga
Collard lapai, virti, puo
Laimė, kad lietuviai mėgsta pažengusi, nustatyti gali šir delis, 357 mg k.;
sys pakrypo j kalcį (calcium). negamina. Jis per burną turi
Ir visai teisingai, nes kalcio ateiti į kūną maisto ar vaisto stambiai maltų grūdų duoną, dies ligų gydytojas atlikęs rei
Taip pat ropių, muštardos
reikšmės Įvertinimas jau gero pavidalais. Kalcio kasdien tokį ragaišį ir tokius javai- kiamus tuo reikalu tyrimus. lapai gausūs kalciu;
kai pavėluotas, nors jis labai suaugęs žmogus turi gauti nius-cereals. Būtinai ir toliau Dabar
tokiems
ligoniams
Šveicariškas sūris, viena
pageidaujamas. Čia susipa mažiausiai vieną gramą (arba naudokime visi tokį - labai daromos širdies kraujagyslių unicija, 272 mg k.;
žinsime ne tik su jau mokslui 1000 miligramų). Sunkumoje sveiką maistą. Kalbant apie persodinimp operacijos: iši
Salmon, kenuota, su kau
gerai žinoma kalcio nauda, bet esančios ar krūtimi kūdikį kalcio susigėrimą iš žarnų į mama priskretusi arterija iš lais 3 uncijos, 167 mg k.;
ir su naujai susektu kalcio vei maitinan6os moterys turi kal kraują, reikia tiesą pasakyti, Širdies raumens ir įdedama
Rūkyta, 3 uncijos. 12 mg k.;
kimo gėriu.
cio kasdien gauti kiek dau kad sėlenos ir špinatai kiek vena paimta iš to žmogaus ko
Shrimp; puodelis, 147 mg k.;
Kalcis yra mineralas būti giau — iki pusantro gramo. sumažina kalcio susigėrimą į jos.
Arba tiek kalcio, kiek pus
nas geros kūno veiklos įsigiji Taip pat ir augantis žmogus jo kraują. Nieko nereikia lietu
Tamstos amžius dar nieko trečio svaro jautienoje;
mui ir užlaikymui. Jo dau turi tiek su maistu gauti, o ne vio dietoje pakeisti, tik priseis nesako — svarbu susiaurėji
Austrės,,žalios puodelis, 226
giausia randasi žmogaus kūno tablečių pavidale. Tik taip el kiekvienam iš mūsų kiek dau mo dydis i r kelios arterijos to mg k.;.-'v. i• ,
griaučiuose. Kalcio žmogaus giantis bus užlaikomas nor giau pieno išgerti. J o vieną kio susiaurėjimo yra paliestos
Tofu-sojos pupelių varškė, 4
kvortą
(keturis
puodelius) tos. Geriau su tais „ligų uncijos, 154 mg k.
kraujuje (jo serume: serumas malus kalcio kiekis kraujuje.
yra kraujo skystoji dalis
O kiek vidutinis amerikietis kiekvienas turime sunaudoti _
prašalinus kūnelius) kiekis suvalgo kalcio kasdien, kad jo kiekvieną dieną. Tada sėlenos
•'V.l'
• m
visada turi būti pastovus: nuo kaulai taip trapūs yra — nė ir špinatai nieko kalciui nei
J. t r*;
9 iki 11 mg procentų. Jo kie neklausk! Kiek daugiau negu giamo nepadarys. Ir pieną
APRAŠĖ LIETUVIŲ KATALIKU
kis neturi perdaug svyruoti į pusę reikiamo kalcio kiekio su įvairiame pavidale gerkime ir
-a
•
RELIGINĘ ŠAjyPĄ
abi puses. Jei jo kiekis kraujo maistu vidutinis amerikietis su sėlenomis duoną kirskime
A
serume sumažta, tada kauluo gauna tik nuo 450 iki 550 mg savo didesnės sveikatos įsi
„Lietuvių
Kun. Petras Stravinskas, v a d o v a u j a m ą
se esąs kalcis eina į kraują kalcio jis kasdien kūnui patei gijimui. Dėl gausaus kiekio
katalikų
'religinę
šalpą",
kuri
papildymui ten atsiradusio jo kia. Jau vien dėl to tik jie ir geležies špinatuose juos gau antros kartos lietuvis, profe
soriaująs vfejnoje New Yorko šįmet Švenčia 25-rių metų
fūkumo. Priešingai, kai atsi kenčia įvairiopai. Jie tik pusę siai naudokime.
Išvada.
Nepasiduokime kolegijoje ir dažnas amerikie jubiliejų. Straipsniui „Our
randa kalcio kraujuje pervir kasdieninės kalcio normos
šis, tada kalcis esti sandėliuo tesunaudoja — tai iš kur gau visokiems apgavikams-pelna- čių katalikų spaudos bendra Sunday Visitor" laikraštis
jamas kauluose.
sis ta gera jų sveikata? Iš Čia gaudžiams, kurių čia ištisas darbis, parašė straipsnį apie š.m. spalio 26 laidoj skyrė
Tas toks kaulų tirpimas ir jų ryškėja neteisingumas seno skurdei ynas yra apie mus ir kun. Kazimiero Pugevičiaus pilną puslapį, įdėdamas dvi
dideles nuotraukas, rodančias
kalkėjimas
yra
nuolatinis viško pasakymo: aš ne vai visais visokiausiais būdais
S"1
Lietuvos jaunų maldininkų
gyvybinis vyksmas besitesiąs kas, man pieno nereikia, aš vilioja iš mūsų kruvinu pra
veiklą ir vieną sumušto,
P
A
T
A
L
P
A
kaitu
užsidirbtus
žaliukus.
per visą žmogaus gyvenimą. jau suaugau ir net pensininku
persekiojamo
kunigo.
Kalcio
reikale
visi
mes
tvirtai
N
U
K
E
i
N
T
Ė
J
U
S
I
E
M
S
Todėl laikykime kaulą gyva, tapau — tegul jį geria „baStraipsnyje
pažymėta,
kad ši
stovėkime ant savų kojų: jokių
EL SALVADORE
kieta medžiaga ir ją atsakan bies".
organizacija
tarnauja
4-iems
priedinių kalcio tablečių (jau
čiai užlaikyme, kad ji gyvuotų
Tikri
k
a
l
c
i
o
minėtų ir dar kitų kitokių)
Katalikų Šalpos tarnyba, milijonams lietuvių katalikų
reikiamai per visą mūsų gyve
š
a
l
t
i
n
i
a
i
nenaudokime.
Pienas
tegul
Amerikos
vyskupų įstaiga šal okupuotoje Lietuvoje, Sibire ir
nimą. Šitos tiesos nė vienas
Sąjungoje,
yra
ir
palieka
visiems
mums
pai
bei
kūrimosi
projektams kitur Sovietų
mūsiškis neturėtų pamiršti.
Čia reikia galvos nepamesti
primenant
1940
m.
įvykusią
geriausiu
ir
patikimiausiu
kal
užjūrio kraštuose, paskyrė
idant pajėgtum kalcį gauti iš
Kaulų a u g i m a s
okupaciją.
tinkamų šaltinių. Sakysim, cio šaltiniu. Daugiau apie tai 50,000 dol."""pašalpai nuken
ir nykimas
tėjusiems EI Salvadoro žemės
Cituojamas kun. Pūgevinepirkime
dabar
daugelio kitą kartą.
drebėjime.
Los
Angeles
arki
čius:
„Nors Bažnyčia pati
P
a
s
i
s
k
a
i
t
y
t
i
.
Nevvsvveek
Jau pats laikas mums liau perkamą iš Health Food
vyskupas
Roger
Mahony,
Į
veda
žūtbūtinę
kovą dėl savo
tis neteisingai manius, kad krautuvių kalciu gausią uolie On Health, Summer 1986.
kurio
archidiecezijoje
gyvena
egzistencijos Lietuvoje, šis
kaulai kūne yra negyvi daik ną Dolaminte ir kaulų miltų
KAI 76 METELIU
apie 300,000 salvadoriečių, darbas yra tikras, kad ir
tai. Ne. taip nėra! Visas (bone meal\ nes ten gali būti
K R Ū T I N Ė IMA
pažadėjo 100,000 dol. nuken izoliuotas, misijų laukas. Trys
žmogaus skeletas yra gyva nuodingų medžiagų, įskaitant
S
K
A
U
D
Ė
T
I
tėjusiems šelpti. Visi JAV dalykai, kurių labiausiai
kūno dalis. Ji nuolat nyksta ir ir šviną. Taip pat nenaudoki
katalikai
gausiai atsiliepė į reikia persekiojamiems tikin
K l a u s i m a s . Gerb. Daktare,
nuolat a t s i s t a t o . Žmogui me calcium gluconate tab
prašymus
aukų šios nelaimės tiesiems Lietuvoje, tai malda,
augant kaulų statymas vyks lečių, nes jose yra tik 9 pro „Drauge" skaitau Jūsų pata
viešas pagarsinimas jos situa
ta sparčiau negu jų irimas. centai kalcio. Taip pat rimus visokiems nevykėliams, ištiktiesiems pagelbėti.
cijos ir (religinė) spauda. 0 į
Todėl esti galimas jų ilgė nenaudotinos yra Tums bei tad išdrįsau ir aš stoti į jų ei
sovietų
okupuotą
Lietuvą
P
R
O
G
Y
V
Y
B
I
N
I
A
I
jimas ir storėjimas. Žmogui Os-Cal tabletės, nors jose ran les. Prieš trejus metus man
negalima
siųsti
knygų
dėžė
sulaukus 35 metų amžiaus, jo dasi net 40 procentų kalcio — s t a i g i a i pradėjo skaudėti P A K E I T I M A I F I L I P I N Ų
mis.
J
a
s
turi
slaptai
įvežti
kaulai yra standžiausi-stip- jos brangios, palyginti su iš viršutinė krūtinės dalis, rak
KONSTITUCIJOJE
knygnešiai. Gi knygnešiai jau
riausi. Nuo tada pradeda kau natūralių šaltinių gaunamu tikaulių srityje ir skausmas
persiduoda į dešinės rankos
lai irti gausiau, negu atsis kalciu.
Naujojoje
Filipinų kons 19-tame šimtmetyje buvo labai
nykštį
ir
į
apatinį
žandikaulį.
tatyti ir dėl to jie darosi
titucijoje, kuri bus pateikta gerbiami Lietuvoje, kai carai
Tegul kiekvienas lietuvis
lengvesni, silpnesni-trapesni.
naudoja kalcių iš sveiko mais- Skauda ne nuolat, bet kai grei- visų gyventojų referendumui, buvo uždraudę spaudą".
tokai paeinu ar ką nors sun įtrauktas paragrafas prieš
„Mūsų darbas", sako kun.
kesnio dirbu (žolę pjaunant). abortus. Paragrafas skamba Pugevičius, „yra jų mums
Skaudant temperatūra neky maždaug taip: „Valstybė ly pateiktą informaciją perduoti
la, tik pulsas neišskaičiuo giai gins ir motinos ir negi Vatikanui ir spaudos bei radijamas — yra tik tęstinė virtinė. musiųjų teises . . . nuo pat jo-tel e vizijos šaltiniams". Tam
Prieš tą trejetą metų buvau pradėjimo". Manilos vysku tikslui prie „Lietuvių katali
pas gydytoją. Jis nieko apie pas Teodoro Bacani pabrėžė, kų šalpos" veikia ir „Lietuvių
mano šią ligą nepasakė, tik kad tai nėra katalikiškas informacijos centras", kuris
apie
išrašė receptą Dyazide ir paragrafas: kiti krikščionys ir v i s ą i n f o r m a c i j ą
Nitroglycerin 1/150 gr. Pradė musulmonai taip pat gerbia tikinčiųjų ir žmogaus teisių
jus skaudėti liepė naudoti šį negimusią gyvybę. Kitas Fili pažeidimą turi sudėjęs į
paskutinį. Ir tikrai skausmas pinų Konstitucinės komisijos kompiuterizuotą informacijos
po keliolikos minučių praeina narys, kun. Joaąuin Bernas, tinklą. Paminima, kad LKRŠ
ir vėl jaučiuosi visiškai svei S.J., sako, kad tokie parag taip pat verčia Kroniką, ir
rafai kaip šis prieš abortus ir duotas LKRŠ adresas.
kas.
„Ligų žinovai" sako esant kitas, panaikinantis senoje
paragrafą,
kokią tai anginą ir tokių gydy konstitucijoje
reikalaujant}
valdžios
apri
Pasauly tėra tik vienas reko
tojų jai pagydyti universitetai
boti
gimimų
skaičių,
atspindi
menduotinas
perdėjimas:
Pensininkai atidžiai klausosi gydytojo pranešimo apie kaulų dar neišleido. Žinoma, ir as
suminkštėjimą ir jų stiprinimą Alvudo pažmon/je Lietuvio sodyboje. išgyti vilties neturiu, nes jau visuotines žmogiškas verty- dėkingume
Nuotr. M. Nagio esu 76 metelių. Būčiau labai • bes.
Anonimas
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Nieko nėra pavojingesnio
žmogui, kaip būti be darbo ir
vienam. .
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MEDICAL BUILDING
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Rezid. 3 8 5 - 4 8 : '
Dr. T u m a s o n i o ofisą perėmė
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SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA

(Auglia. nuimami ofise)
2434 W. 71 Str**t, Chicago
Tai. 434-5849 (veikia 24 vai.)
=rrm antr., ketv.. penlct. nuo 12 iki 6 v.v.
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DR. E0MUN0 L CIARA
OPTOMETRISTAS
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Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7;
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Penkt. antr, ketv. ir penkt.
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus.

DR. JOVITA KEREUS

SPECIALYBĖ - V I D A U S LIGOS
2 4 5 4 W. 71st Street
434-2123
Pirm. 2-7. Antr ir
ketv. 9-12. Penkt.

11-2

O f s . tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MA2EIKA
GYDYTOJAS.IR CHIRURGAS
4 2 5 5 VV. 63rd St.
Vat. pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-'
6-9; antr 12-6; penkt 10-12: 1-6
Tel. 4 3 6 - 7 7 0 0

VIDAS J. NEMICKAS. M.D.
F.A.C.C.
KARDIOLOGAS
' "širdies ligos
6132 S. Kedzie Ave., Chicago
. Vaiandos pagal susiturima
Namų 584-5527

DR. ALUS PAULIUS
O R T O P E D I N Ė S LIGOS CHIRURGIJA . .
6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. 9 2 5 - 2 6 7 0
1185 D u n d e e Ave., Elgin, UI. 6012C
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą
Tel. 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
Chicago Eye Institute
4 2 0 0 N . Central Ave.
Valandos pagal susitarimą

DR. L D. P ET R EIKIS
D A N T Ų GYDYTOJA
8 1 0 4 S. Roberts Road
1 mvlia į vakarus n u o Harlem Ave
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
'Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
„Contact lenses"
2618 VV. 71 st St. — Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą. Uždarvta treč.
Dr. T u m a s o n i o ofisą perėmė

T. RAMA. M.D.
Specialybė — Chirurgija
2 4 5 4 VVest 71st Street
Tel. 4 3 4 - 1 8 1 8 — Rez. 852-0889
Vai.: pirm., antr . ketv ir penkt.
3 iki 7 v.v. Tik susitarus

Dantų Gydytoja

TRADE CENTER BUILDING
9525 So. 79th Avenue. Hickory Hills
Ant 95th St 1 blokas j rytus nuo Roberts Rd.)
Tai. 598-8101 Vai. pagal susitarimą
Tai. RE-llance 5-1811

DR. ANTANAS 6. RAZMA
Specialvbė — Vidaus ir plaučiu ligos
2636 W. 71«t St.. Chicago. M.
TaL: 436-0100
1 1 8 0 0 Sowttiw*st Hlgtiw«y
r M O t H#tQnts« IH. 80493
(312) 361 0 2 2 0
(312) 381-0222

DR. WALTER J . KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3 9 2 5 Wast 59th Straat

Vai pirm., antr, ketv. ir penkt.
nuo

12-3 vai popiet ir 4-6 vai. vak.

Treč. ir šeSt. uždaryta
Tel. ofiso ir buto: O L y m p i c 2 - 4 1 5 9

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
1443 So. 50th A v e . , C i c e r o
Kasdien 1 iki 8 vai. vak.
Sskyrus trec\ Sešt 12 iki4 vai popiet

DR. IRENA KYRAS

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU PŪSLĖS IR
P R O S T A T O CHIRURGIIA
2 6 5 6 VV. 63rd Street
Vai : antr 1-4 p.p. tr ketv. 2-5 p.p.
b e i t pagal susitarimą
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviukai
6165 S. Archer Ave. 'prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

DANTŲ GYDYTOJA
PROSTHODONTICS - karūnėlės.

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772

tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika
2 8 S 9 W. 5 9 St. C h i c a g o

G Y D Y T O I A S IR CHIRURGAS
6 7 4 S VVest 63rd Street
Vai pirm , antr , ketv ir penkt 3-6;
šeštadieniais pagal susitarimą

Tai. 478-2112
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS 2LI0BA

Mūsų brolių palikimas
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MAŽOJI LIETUVA
Ne vien linksmas sukaktis
minime Turime ir liūdnų, gal
net daugiau. Reikia ir jas
prisiminti. Viena jų — Mažo
sios Lietuvos genocidas. Šiais
metais suėjo lygiai 40 metų,
kai sovietiniai rusai užėmė
Rytų Piūsiją — Mažąją Lietu
vą ir iš jos sudarė vadinamą
Kaliningrado sritį. 1945 m.
sąjungininkų
išvesta Pot
damo linija Rytų Prūsija buvo
padalyta. Šiaurinė dalis su
Karaliaučiaus miestu atiteko
Sovietų Rusijai, o pietinė
komunistinei Lenkijai. Dar
tais pačiais 1945 m. tiek rusai,
tiek lenkai įvykdė Mažosios
Iietuvos žemės ir žmonių
genocidinius veiksmus. Senie
ji gyventojai (vokiečiai ir lietu
viai) buvo suimti, daugelis jų
išžudyta ar žuvo karo veiks
muose, kiti deportuoti į Sibirą.
Genocidiniai veiksmai palietė
ne tik žmones, bet ir žeme
Senieji lietuviškos
kilmėm
miestų, miestelių, kaimų, upių,
ežerų ir kitų vietų vardai buvo
pakeisti rusiškais, beatodai
riškai įvykdyta užimto krašto
kolonizacija rusais. Šiuo metu
Mažosios Lietuvos plote (15,100 kv. km) yra 800,000 gyven
tojų, iš kurių 77,1% rusų, 9.4%
gudų, 6,6% ukrainiečių, 0,6%
lenkų. Taigi slaviškieji kolo
nistai sudaro net 93,7% visų
gyventojų. Pažymėtina, kad
lietuvių yra 3,2%, taigi apie
25,000, o gal daugiau. Deja. tai
beveik išimtinai ne Čiagimiai
mažlietuviai, bet pokario metais atvykę iš Lietuvos darbų
ieškodami ar iš Sibiro grįžę tie
tremtiniai, kuriems nebuvo
leista apsigyventi Lietuvoje.
Jie pasirinko Kaliningrado
sritį, kaip Sovietinės Rusijos
kraštą.
Mažoji Lietuva
niekada
nebuvo rusų žemė ir rusai
žmonišku keliu, jeigu pasau
lyje būtų veikusi šiokia tokia
tarptautinė teisė, negalėjo
reikšti bet kurių pretenzijų į ne
savo žemę. Tik Potsdamo
sutarties 5 punktas davė sovie
tams teisę Mažosios Lietuvos
sritį „administruoti ligi Taikos
konferencijos", kurios per 40
m. nebuvo ir, žinoma, niekada
nebus. O 1975. VIII. 1 Hel
sinkyje pasirašytas 35 valsty
bių paktas — Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo kon
ferencijos Baigiamasis aktas
— savo III punktu nustatė
Sovietų karo metu ir pokario
metais pagrobtų žemių „nelie
čiamumą". Šis „Baigiamasis
aktas" iš tiesų ir pribaigė
pavergtas tautas. Net ir da
bar, praslinkus 11 metų nuo jo
pasirašymo, jo šventai laiko
masi — pavergtų tautų išlais
vinimo, taigi ir Mažosios
Lietuvos likimo klausimas,
niekada nebuvo iškeltas ir
kartkartėmis ruošiamose pasi
rašiusių šalių konferencijose.
Tokia tai yra „tarptautinė
teisė", kitaip sakant, jos nėra
ir nesimato, kad ji kada nors
būtų. Tiesa, šiek tiek kovo
jama dėl žmogaus teisių,
tačiau per visą laiką didžio
sios sąjungininkės valstybės
niekada nekovojo dėl tautų tei
sių joms gyventi. Ir dėl įvyk
dyto genocido Mažojoje Lietu
voje per 40 metų. galima
sakyti. Vakaruose buvo labai
ramu — „dėl šimtų tūkstančių
aukų nesulojo nė šunelis"...
*

Tačiau Mažoji Lietuva yra
lietuvių, taigi ir Lietuvos
žemė. Ištisus 700 metų ją
germanizavo ir kolonizavo
vokiečiai, tačiau lietuvybė dar
buvo gyva. Buvo gyvas ir tau
tinis sąmoningumas, net poli
tinis sąjūdis. Taip Vokietijai
pralaimint I pasaulinį karą,
1918.XI.11 Prūsijos lietuviai
Tilžėje įkūrė „Prūsų lietuvių
susivienijimo tautos tarybą".
Jos rūpesčiu buvo siunčiami
Daryk tiktai tai, ko ateityje
neturėsi gailėtis.
Pv t a soras

raštai sąjunginių valstybių
politikams,
reikalaujant
Mažąją Lietuvą priskirti prie
nepriklausomos Lietuvos besi
kuriančios valstybės. Deja,
Versalio sutartimi nuo Vokie
tijos tebuvo atskirta nedidelė
Mažosios Lietuvos dalelė —
dešinioji Nemuno sritis. Tai
Klaipėdos kraštas. Bet ir jis
t a d a nebuvo Lietuvai priskir
t a s . Taikstyta pavesti jį Lenki
jai ir tik lietuvių ryžtas
1923.1.15 sukilimu jį išgelbėjo
Lietuvai.
1918.XL.J0 Prūsų Iietuvos
tautinė taryba paskelbė ir
šiandieninio mūsų dėmesio
vertą aktą, kurio turinys toks:
„Atsižvelgdami į tai, kad vis
kas, kas yra, turi teisę gyvuo
ti, kad mes lietuviai šionai
Prūsų Lietuvoj gyve> ntieji,
sudarome šito kra£
dauguomenę, reikalaujame mes
remdamies ant Vilsono Tautų
paties apsisprendimo teisės,
priglaudimo Mažosios Lietu
vos prie Didžiosios Lietuvos.
Visi savo parašu šitą pareiš
kimą priimantieji p a š i l d a m
visas savo jėgas už įvykdvmą
minėto siekio pašvęsti".
Deja, dėl mums nepalankių
didžiųjų valstybių nusistaty
mo mažlietuviai ir toliau turė
jo vilkti vokiečių priespaudą,
kuri ypatingai buvo kieta Hit
lerio laikais. Bet vis dėlto
lietuviai dar galėjo bent fiziš
kai laikytis. Tačiau per 700
metų dar gyvus išlikusius
lietuvius
galutinai baigė
sovietinių
rusų
įvykdytas
genocidas,
Tačiau
jėga,
tikėkime,
netvers amžinai. Gal kada
nors pasaulyje užviešpataus
teisingumas ir bus atitaiso
mos skriaudos ne tik Žmo
nėms, bet ir tautoms. Ateis lai
k a s ir nebegalios Potsdamo ir
Helsinkio sutartys, taip nepa
lankios
mažoms
tautoms.
Tada iškils ir Mažosios Lietu
vos klausimas. Faktas, kad
ten nuo amžių gyvenusieji
lietuvninkai išžudyti bei iš
sklaidyti, grįžti Mažosios Lie
tuvos žemei prie Lietuvos
neturės lemiamos reikšmės:
pagal paprotinę teisę, mirus ar
žuvus broliui, jo palikimas ten
ka kitam broliui bei kitiems
kraujo giminėms, bet ne bro
lio žudikams. Tai turi žinoti
tiek sovietiniai rusai, tiek
vakariniai sąjungininkai, ir
vieni ir kiti prekiaujantieji ne
savo žemėmis.

P o k a l b i s su dr. Antanu Razma, Lietuvių Fondo pradininku
Dr. Antanas Razma, prieš
25-rius metus iškėlęs mintį
sukaupti milijoną dolerių ir ją
sėkmingai įgyvendinęs, tebėra
ištvermingas ir rūpestingas
Lietuvių Fondo kapitalo tei
kėjas ir šiuo metu pirminin
kaująs LF valdybai.
Prieš porą savaičių (spalio
18-26) savo lėšomis aplankė
Rytinio pakraščio bei Floridos
lietuvius ir Lietuvių Fondo
atstovus, padarė pranešimus ;
t e n y k š č i a i visuomenei ir
asmeniškai patyrė lietuvių
nuotaikas. Šia proga paprašė
me valdybos pirm. dr. Antaną
Razmą pasidalinti patirtais
^spūdžiais.
— Kas paskatino J u s
l e i s t i s į šią k e l i o n ę i r
p a a u k o t i visą s a v a i t ę b r a n 
gaus laiko?
— N o r a s dar greičiau
sukaupti Lietuvių Fondo kapiž Y ^egr.. ryšį tarp LF
\ ado v y bes ur tol ">esnėse apy
linkėse basidari
mčių LF
įgaliotinių, vajų ..;mitetų ir
LF rėmėjų, asmeniškai pažin
ti LF organizatorius bei auko
tojus ir buvo šios kelionės tiks
las.
— Kur
pirmiausia
s u s t o j o t e ir su kuo s u s i 
tikote?
— Pradėjau nuo Bostono.
Pirmiausia
leidausi
auto
mobiliu per nuostabiai gra
žiomis rudens spalvomis pasi
puošusius Massachussetts
miškus aplankyti Putnamo
seselių vienuolyną ir Alkos
muziejų. Dr. J. Kriaučiūnas
supažindino su labai turtin
gais Alkos muziejaus ekspona
tais ir didele biblioteka, kur
yra tūkstančiai lietuviškų kny
gų ir spaudos komplektų, jų
tarpe yra daug labai senų rete
nybių. Alka yra nepaprastai
didelis lietuvybės turtas ir jo
išlaikymas visų remtinas pini
gais, dovanomis ir kitais
būdais. Pasiaukoję ir be atly
ginimo ten visą laiką dirba
kun. R. Krasauskas ir dr. J.
Kriaučiūnas, vadovaująs ir
LB Putnamo apylinkei, kur
kartu su seselėmis aktyviai
dalyvauja lietuviškoje veik
loje.
— Ar Naujosios A n g l i 
jos lietuviai tebėra gausūs,
gyvi i r tebesidomi
lie
tuviškomis problemomis?
— Cia yra daug lietuviškos
kūrybos talentų: filosofų, rašy
tojų, žurnalistų, visuomenės
veikėjų ir kitų lietuvybės misi
jos judintojų. Ne gausi, bet
stipri yra LB apylinkė, juda
kitos organizacijos ir lituanis

Mažosios Lietuvos klau
simas negali būti keliamas
okup. Lietuvoje. Užtat gerai,
kad jis kartkartėmis judi
n a m a s išeivijoje. Taigi labai
gerai, kad veikia Mažosios
Lietuvos rezistencinis sąjūdis,
kad kasmet minima Tilžės
akto sukaktis, kad šaunaus
mažlietuvio Anso Lymanto,
kitų mažlietuvių ir „Laisvo
sios L i e t u v o s " laikraščio
pastangomis periodiškai lei
džiamas „Lietuvos pajūris",
pagaliau, kad yra įsteigtas
Mažosios Lietuvos fondas,
kurio tikslas populiarinti ir
finansiškai remti Mažosios
Ijetuvos idėją.
Norime priminti faktą, kad
tautos kraujo jausmas kartais
ir per šimtmečius nedingsta.
Taip Vakarų Vokietijoje jau
gal 10 metų veikia draugija,
pasivadinusi
„Tolkemitos"
(Senprūsių žemės vietovės var
das), kurios nariai sakosi esą
senųjų prūsų palikuonys. Turi
me prieš akis vokiečių rašy
tojo Heinrich Geri ach parašy
tą ir 1978 m. išleistą 300 psl.
knygą — „Nur der Name
blieb" (Tik vardas beliko). Įžan
ginėje knygos dalyje autorius
klausia, ar bėra likę senųjų
prūsų? Taip, atsako — „Aš esu
prūsas" (Ich bin ein Preusse
">b. kv.

A. J U O D V A L K I S
tinė mokykla.
Nepaprastai didelę kultūri
nę, visuomeninę ir informaci
nę veiklą išvysto „Laisvės
Varpas", vadovaujamas ener
gingo ir entuziastingo visuo
menininko bei kultūrininko
Petro Viščinio, kuris kiek
vieną sekmadienį praveda
vienos valandos turiningas
radijo laidas lietuviškai ir
angliškai. Dalyvavau P. Višči
nio su pagelbininkais suruoš
tame jau 54 koncerte, kuriame
aukšto lygio
profesionalai
smuikininkai Dana Pomerancaitė ir Jurijus Mazurkevičiai
bei pianistas Martin Ambin
nustebino publiką, puikiai
atlikdami internacionalinės ir
lietuviškos muzikos kūrinius
(Handel-Halvorsen, Hydn,
Spohr, Pakalnis. Gruodis,
Ravel, Klova, Debussy, Wieniavvski, Sarasate).
— Ar a p l a n k y t i e j i L F
įgaliotiniai y r a rūpestingi
ir t i n k a m a i
atstovauja
Lietuvių F o n d o reikalams?
— Cia yra veiklūs LF įgaliotiniai-atstovai. Dr. Eduardas
Jansonas rūpinasi Cape Cod
LF veikla ir jo dėka buvo gau
tas 40,000 dol. Felikso ir Mari
jos Mandeikių testamentinis
palikimas. Bostono ir jo
apylinkių L F veiklai vado
vauja energingasis idealistas,
sumanus
organizatorius
Petras Viščinis, kurio dėka
įplaukė didelės aukų sumos į
Lietuvių Fondą. Darbščiųjų
čia paminėtų ir ankstyves
niųjų LF organizatorių (a.a.
Antanas Skudrinskas, Bro
nius Paliulis, Bronius Galinis)
dėka Bostonas su apylin
kėmis L. Fondui suaukojo arti
ketvirčio milijono
dolerių.
Ačiū jiems
— Kaip a t s i t i k o , kad iŠ
Bostono atsidūrėte St.
P e t e r s b u r g e , o iš čia ir vėl
rytiniame
Amerikos
p a k r a š t y j e — New Y o r k e ?
— Keletą dienų norėjau pra
leisti Floridos pajūriuose ir ap
lankyti St. Petersburgo LF
organizatorius ir aukotojus.
St. Petersburge labai aktyviai
aukas telkia LF įgaliotinė —
atstovė J a n i n a Gerdvilienė.
Jai talkina Kazys ir Eugenija
Gimžauskai, Zuzana Pupienė.
Mečys Krasauskas ir kiti lietu
viai. LB vadovai taip pat jun
giasi į LF vajų organizavimą.
Jų aukų dėka Floridos lietu
viai yra įnešę į L. Fondą apie
200,000 dol.
— Kokios n u o t a i k o s ir

TEN, KUR
LAISVĖ GIMĖ
VINCAS S A L Č I Ū N A S
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Kasyklose apstu granito, marmuro, skalūno,
asbesto. Turistus pavasarį vilioja atgimstanti gam
ta, vasarą — vėsus klimatas, rudenį — lapų spalvų
įvairumas, žiemą — sniegu pasipuošusi gamta ir
slidinėjimas. Kadangi tos vilionės tęsiasi ištisus
metus, turizmas yra vienas iš pelningiausių pajamų
šaltinių. Dėlto čia netrūksta puošnių viešbučių,
motelių ir restoranų. Žiemos ir vandens sportas
sutraukia entuziastus iš tolimų didmiesčių. Nežiū
rint to, Vermonto metinių pajamų vidurkis (5242 dol.
asmeniui) yra mažiausias iš visų N. Anglijos valsti
jųŽaliųjų k a l n ų papėdėje

Pirmadienio rytas. Dvijuosčiu US-302 keliu link
sostinės važiuodami, sutinkam tirštoką rūką. Prie
kelio nedidukai ūkeliai, kuriems trūksta puošnumo ir
aukšto laipsnio gerovės žymių. Tą patį galiu pasaky
ti ir apie kaimus ar miestelius, pvz. Grotoną. Keliuo
se nėra judėjimo, lyg tai būtų šventadienis. Atrodo,
kad niekas niekur neskuba. Gal tai yra šių konser
vatyvių žmonių charakterio atspindys? Laukuose
vyrauja kukurūzai, o ganyklose — karvės. Į aukštes
nius kalnus įvažiavus, pakelėje skuba upės, per
akmenuotą dugną šokinėdamos.
Sustojam Graniteville miestelyje pasižiūrėti į
pasaulyje didžiausias granito kasyklas, iš kurių
Darbas nėra apsunkinimas, stambiausia ir įdomiausia yra Amžių uola (Rock of
o džiaugsmas.
Ages). 350 pėdų gylio atviroj duobėj verda darbas
L. Tolstoj Joje Žmonės lyg skruzdės gręždami ir sprogdindami

įspūdžiai iš St. P e t e r s 
burgo apylinkės? A r gau
siausia ir vis didėjanti
vyresnio a m ž i a u s lietuvių
gyvenvietė t e b ė r a j a u t r i
lietuvybės išlaikymo rei
kalams?
— St. Petersburge didėjanti
lietuvių apylinkė tebėra jautri
lietuviškiems reikalams. Cia
veikia daugybė organizacijų,
lituanistinė mokykla, choras.
Cia niekas nenuobodžiauja,
nes yra gausybė renginių ir
privačių pobūvių. Daugelis
juokiasi, kad moterys žadėju
sios čia ramiai pailsėti, savo
praeities laiškus, nuotraukas
ir kitus asmeniškus daiktus
sutvarkyti, sugrupuoti, bet
atsitiko taip, kad ir po metų
dar neturėjo laiko išsipakuo
ti. Toks yra gyvas St. Peters
burgo lietuvių gyvenimas.
— St. P e t e r s b u r g a s laiko
mas Vliko-Tautos fondo
tvirtove. Ar d a r t e b ė r a
lietuvių remiančių Lietu
vių Fondą?
— Ten abu fondai yra stip
rūs, vieni remia Lietuvių Fon
dą, kiti Tautos fondą. Bendrai
Floridos lietuviai yra labai
jautrūs kiekvienam lietuviš
kam darbui.
— Kodėl p a s u k o t e į N e w
Yorką ir k o k i u s įspūdžius
iš ten išsivežėte?
— Į New Yorką vykau
pagerbti kun. Kazimierą Pugevičių, kuris jau 25 metus labai
sėkmingai vadovauja lietuvių
kat. religinei šalpai. Taip
pat susitikau su New Yorko
LF įgaliotine-atstove
Lile
Milukiene. kuri labai nuošir
džiai dabar vadovauja LF
aukų organizavimui. Ji buvo
sušaukusi LF darbuotojų
susirinkimą, kur buvo disku
tuota LF aktualijos, visi (taip
pat St. Petersburge, Bostone)
dėkojo LF vadovybei už tei
kiamą smulkią, tikslią ir daž
ną informaciją apie LF aukų
telkimą ir pelno padalinimą.
Daugelis tvirtino, kad L. Fon
das auga taip greitai todėl,
kad vadovybė savo nariams
pateikia smulkias apyskaitas
ir įgyja didelį pasitikėjimą.
Buvo pageidavimų, kad LF
pavyzdžiu pasektų kiti fondai
bei organizacijos ir skelbtų
smulkias finansines apyskai
tas, kuriems tikslams suau
koti pinigai nueina. New Yor
ko lietuviai yra suaukoję
Lietuvių Fondui apie 200,000
dol.

Dr. Antanas Razma — Lietuvių fondo valdybos pirmininkas ir jo
sumanytojas.

niavos surašant testamen
t u s ir d u o d a n t
aukas
laidotuvių metu. Ką r e i k ė 
tų d a r y t i , kad visuomenė
kreiptų daugiau dėmesio į
p a v a d i n i m u s , tiksliai įra
šytų fondų vardus ir būtų
mažiau nesusupratimų?
— Šių dviejų fondų pavadi
nimų dažnai neskiria visuomenė-aukotojai, o taip pat ir
žurnalistai. Gaila, kad Tautos
fondo vadovai sąmoningai ar
nesąmoningai davė skirtingą
anglišką pavadinimą, neati
tinkantį lietuviškam vardui.
Tautos fondas angliškai tegali
būti vadinamas tik National
Foundation (ir mažai mokan
čiam angliškai aišku!), o ne
Lithuanian National Founda
tion. Būtų gera. kad šis angliš
kas vertimas būtų atitaisytas.
Dabar dažniausiai žmonės
orientuojasi pagal duodamą
adresą: Tautos fondo —
Lithuanian National Foun
dation būstinė yra New Yor
ke. o Lietuvių Fondo — Chicago,
111. Dėl
fondų
pavadinimo sumaišymo, net
Lietuvių Fondui su tiksliu Chicagos adresu, testamentinis
palikimas Australijoje 14,000
dol vis tiek buvo nukeliavęs į
Tautos Fondo būstinę Nevv
Yorke. Tik po susirašinėjimo
šis palikimas buvo „išgel
— Lietuvių Fondo ir Tau bėtas" ir pinigai grąžinti
tos fondo v a r d a i įneša pai- Lietuvių Fondui. Tai nebe pir

mas toks atvejis.
— Ką d a r n o r ė t u m ė t e
pasakyti lietuvių
visuo
menei apie Lietuvių Fondą
ir jo veiklą?
— Lietuvių Fondas yra
mūsų visos išeivijos nuos
tabus laimėjimas.
amžina
finansinė jėgainė lietuvybės
darbams remti. Lietuvių Fon
das jau artėja prie 4 milijonų,
o lietuviškiems
reikalams
padalinta arti 2 milijonai
mepaliečiant
pagrindinio
kapitalo). Šiemet
buvo
padalinta vienas ketvirtada
lis milijono dol. (255,000 dol.).
Tikimės, kad tokia suma bus
galima lietuvišką
veiklą
paremti
kiekvieneriais
metais.
Lietuvių visuomenė L. Fon
du pasitiki, didžiuojasi ir vis
daugiau atsiranda palikimų.
Turėtumėm greitai ir nesun
kiai pasiekti 5 milijonus, tada
bus galima kasmet padalinti
arti pusės milijono dol. lietu
viškai veiklai. Tokiu būdu.
kiekvienas LF narys pasiliks
amžinas lietuvybės rėmėjas, o
ateinančios išeivijos ir būsi
mos laisvos tautos kartos mus
prisimins su pagarba.
Dėkoju Lietuvių Fondo
pradininkui ir nepailstamam
fondo kapitalo teikėjui dr.
Antanui Razmai už pasi
dalinimą mintims ir optimis
tiška ateities viziją.

atskelia didelius granito luitus ir kranais iškelia į romėnų deivės Ceres statula. Ant plačių granito
paviršių apdirbti ar transportuoti. Kasyklos kraštai laiptų stovi marmurinė Ethan Allen statula, vayra vertikalūs, o akmens blokus išėmus, žemai maty- dovavusio Vermonto respublikos įkūrimo (o vėliau į
ti lyg milžinų laiptai, kurie veda į kasyklos dugną, uniją priėmimo) akcijai. Kitam laiptų gale yra iš
Žinant, kad ši kasykla jau veikia daugiau šimto britų prie Benningtono paimta patranka. Vidų
metų ir kad tepasiektas 350 pėdų gilumas, galima puošia marmuro grindys, kolonos, Lincolno biustas,
suprasti, kad jos ištekliai negreitai baigsis, jeigu toj daug paveikslų ir kautynių vėliavos iš pilietinio ir
vietoj granito sluoksnis siekia 10 ar daugiau mylių! kitų karų. Šiuose rūmuose tebeveikia senato ir atstoKad šį gigantišką „kibirą" nepripiltų vanduo, galin- vų rūmų posėdžių salės ir gubernatoriaus įstaiga,
gi siurbliai jį išpumpuoja. Šiame miestelyje yra dar Kitos įstaigos yra iškeltos į gretimą, modernišką
kelios kitos, mažesnės kasyklos. Cia granitas yra pastatą.
baltos ar pilkai melsvos spalvos ir be jokių priemaiToliau perkertam Žaliųjų kalnų keteras 1-89
šų. tai labai tinka paminklams daryti.
greitkeliu. Aukščiau įvažiavus, tolumoje atsiveria
Atvežtas granitas didžiuliam pastate pjausto- žavūs vaizdai. Artėjant prie Burlingtono. kalnai
mas į mažesnius blokus, nudailinamas, apdirbamas, žemėja ir tampa lyguma. Cia ir fermos didesnės, ir jų
Iš mažesnių gabalų daromi meniški dirbiniai ir siluso bokštų daugiau. Maloni atmaina tiek mylių
suvenyrai. Paruošiami ir dideli blikai ar plokštės per kalnus važiavusiam vairuotojui! US-7 keliu
statybai, pagal užsakymo specifikaciją. Šį apdirbimo sukam į pietus. Shelburne gražus miestelis, kuriame
procesą galima stebėti nuo specialiai turistams keliautojus vilioja daugybė užeigų, viešbučių ir restoįrengtos platformos. Lankytojų centre gali įsigyti ranų (yra ir greito patarnavomo užkandinių). Mat.
granito gaminių: statulėlių, figūrėlių, peleninių ir kt. turizmas čia labai gyvas dėl to, kad pašonėje yra
Barre miestas (9800 gyv.) dažnai yra vadinamas didžiulis Champlain ežeras ir garsusis Shelburne
pasaulio granito centru, kuriame yra gausu meniš- buities muziejus, kurį pamatyti ir mudu atsibastėm į
kai padirbtų granito skulptūrų bei paminklų. Teko šį tolimą užkampį.
kiek nustebti, kad akmeninių pastatų čia nėra daug.
Jeigu Rumšiškių muziejaus paskirtis yra
Namai beveik visi mediniai. Granito „sostinėje"! Vos išsaugoti liaudies buities palikimą Lietuvoje, tai
už kelių mylių yra Montpellier miestas, Vermonto Shelburne muziejus turi panašų tikslą. Atviram ore
sostinė (8200 gyv.). Jis nepasižymi nei savo didumu, ir natūralioj aplinkoj čia sukaupta praeities ..Amerinei puikumu, kaip daugelis kitų. Vis dėlto sostinės cana" su gyvenvietėm, mokyklom, ūkio trobesiais
rūmai iš lauko ir vidaus gana impozantiški. Jie buvę bei padargais, kaimų ir miestelių gyvenimo tikrove,
statyti 1838 m. iš balto, vietinio granito, pagal Šis muziejus išaugo iš H. O. Havemeyer šeimos
graikų šventovės pavyzdį. 1857 m. gaisrui pastatą didelio palinkimo rinkti Europos menininkų kūrisunaikinus, išliko tik rūmų fasadas su šešiom aukš- nius. Jų duktė Electra VVebb. viena iš pirmųjų pradė
tom kolonom ir trikampiu stogeliu. Jis buvo jo rinkti Amerikos buities senienas 1913 m. Jos rinkipanaudotas naujai rūmus atstatant.
mo entuziazmas užkrėtė ir daugelį
kitų
Be minėto fasado, dabartinius rūmus dar puošia kolekcionierių, besidominčių senienomis. Dėl to N.
apvalus baltas bokštas su kolonomis, kurios laiko Anglijoj klesti senienų prekyba.
auksinę kupolą. Jo viršūnė -je stovi balta medinė
(Bus daugiau)
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TRYS VYSKUPO
JULIJONO
STEPONAVIČIAUS
SUKAKTYS

HELP VVANTED
VYAITRESSES VVANTED
m Litfiuanian restaurant.

-

Prezidento
sveikinimas
..Mano šilčiausi linkėjimai
visiems Baltų Laisvės lygos
metinio žymens įteikimo iškil
mių dalyviams ir ypatingai
nuoširdus sveikinimas jūsų
garbingam solenizantui Juli
jonui Steponavičiui, kuris šian
dien švenčia savo 75-jį gim
tadienį. Šiais metais vyskupas
Steponavičius taip pat atšven
tė savo kunigystės auksinį jubi
liejų ir, liūdna pasakyti, savo
25-rių metų sukaktį nuo pašali
nimo iš Vilniaus arkivyskupo
Lietuvoje pareigų. Tapęs
vyskupu 1955 m. pradžioje,
vysk. Steponavičius tuoj pasi
priešino komunistų pastan
goms infiltruoti ir neutrali
zuoti katalikų Bažnyčią. Jis
atsisakė stabdyti savo kunigus
nuo vadinamo nusikaltimo, —
mokyti religijos vaikus. Jis
kunigais šventino asmenis,
kurie nebuvo gavę komunistų
patvirtinimo.
Jis
atsisakė
šventinti į kunigus klierikus,
kurie buvo žinomi kaip dirbą
slaptajai ( sovietų) policijai.
Netrukus vysk. Stepona
vičius buvo pašalintas iš savo
pareigų ir ištremtas, bet jo
moralinė įtaka ir toliau tebe
jaučiama Lietuvoje, o taip pat
Latvijoje ir Estijoje. Mes,
žmonės laisvajame pasaulyje,
turime įsidėmėti tai, ką savo
kova jis skelbia: jokia valdžia
negali apriboti religinės lais
vės, nes ja turi teisę naudotis
kiekvienas žmogus.
Aš esu įsitikmęs. kad vysk.
Steponavičiaus tikėjimo ir drą
sos šviesus pavyzdys neš tūks
tanteriopą vaisių ir dar ilgai
švies po to, kai komunizmo
nakties tamsa nueis į praeitį".
Sveikinimą prezidentas baigia
raginimu iškilmių dalyviams:
Jūsų tėvų tikėjimas tegu vado
vauja jūsų nuolatinėse pastan
gose pagelbėti savo broliams ir
seserims jų kilnioje ir teisėtoje
kovoje dėl laisvės".

Kalba vyskupas
Paulius B a l t a k i s
Vyskupo Steponavičiaus
vardu priėmęs žymenį, į
susirinkusius prabilo vysk.
Paulius Baltakis. Jis priminė,
kad daugelio įsitikinimu
vyskupas Julijonas Steponavi
čius yra „slaptas" kardinolas,
kurį popiežius Jonas Paulius II
1979 metais pakėlė kardinolu
„in pectore".
„Vyskupas
Steponavičius
geriau priėmė 25-rių metų trem
tį, negu būtų sutikęs atsisakyti
savo įsitikinimų",
kalbėjo
vysk. Baltakis.

pagalba galite nusipirkti ar parduoti
namą mieste ir priemiesčiuose.
Sąžiningai patarnaus

Ask for irene.
VVOMAN/PART TIME
Marquette ParK dentist seeks lithuanian
speaking vvoman for chair side assistance
and office work. Will train. Mondays 9-1:30
p.m . Fndays 9-1 p.m.
925-8288

JUOZAS KOJELIS
Sveikina
gubernatorius ir
senatorius
Californijo8 gubernatoriaus
George Deukmejiąn svei
kinimą
perdavė iškilmėse
asmeniškai apsilankęs jo pata
rėjas ir draugas dr. John
McCarthy. McCarthy su pagar
ba ilgesniame žodyje atsiliepė
apie vysk. Steponavičiaus did
vyrišką laikyseną ir perdavė
gubernatoriaus sveikinimus.
„Californijos valstijos var
du jaučiu ypatingą malonumą
kartu su jumis pagerbti Lietu
vos vyskupą Julijoną Stepona
vičių dėl jo nesvyruojančio
įsipareigojimo
garbingiems
teisės, teisingumo ir laisvės
principams.
1918 metais pasaulis matė
Lietuvos, Estijos ir Latvijos
žmonių drąsią ir heroišką kovą
dėl laisvės ir nepriklauso
m y b ė s . Nežiūrint Sovietų
Sąjungos (dabartinio) domi
navimo ir įsistiprinimo Bal
tijos valstybėse, jūs ištver
mingai kovojate dėl savo kil
mės kraštų nepriklausomybės.
Tas pagerbimas, kurį jūs ski
riate vysk. Steponavičiui, rodo
pasiryžimą siekti didesnių lais
vių, negu jos sutinkamos lais
v a j a m e pasaulyje. Vysk.
Steponavičiaus jau pats buvi
mas iškelia į dienos šviesą reli
ginį persekiojimą, kurį patiria
sovietų okupuotų Baltijos tau
tų žmonės. Jo ištikimas pasi
aukojimas Dievui ir savo
žmonių laisvei tamaus ateities
kartoms kaip brangi dovana".
Senatoriaus Alan Cranston
sveikinimus perdavė advokatė
Kimberly Matreau.
„Man malonu nuoširdžiai
pasveikinti šiandien visus susi
rinkusius Baltų Laisvės lygos
metinių žymenų įteikimo iškil
mėse pagerbti Lietuvos
vyskupą Julijoną Stepona
vičių. Aš labai vertinu jus, kad
pagerbiate šį drąsų ir kilnų
vyrą, kuris kovoja ir labai daug
aukojasi dėl savo įsitikinimų
sovietų užimtų Baltijos tautų
žmonių brutalios priespaudos
sąlygose.
Baltijos kraštų žmonių drą
sios kovos dėl laisvės istorija
t a m p a inspiracija visam
pasauliui. Visi amerikiečiai
turi jungtis su latviais, lietu
viais ir estais, reikalaudami
tuose kraštuose žmogaus tei
sių sąlygų pagerinimo.
Aš sveikinu baltų drąsą ir
ryžtą siekti politinės, kultū
rinės ir religinės laisvės..."
Prieš formalų žymens įtei
kimą dar kalbėjo Los Angeles
arkivyskupijos sekretorius
prel. Armando Ochoa, kongresmano Ed Zschau atstovas
Kevin White ir estų garbės
konsulas Jaak Treiman. 0
žymenio įteikimo metu visi
dalyviai sustojo, ilgai plojo ir
pagarbioje tyloje stebėjo
žymens įteikimo ceremoniją.

H Miš. KOMPIUTERIŲ

2656 W. 71 St.
434-9666

Jos paminėtos Amerikos Baltų Laisvės
lygos, prezidento Reagano ir
gubernatoriaus Dukmejian
Labiausiai nuo Lietuvos
nutolusiame Amerikos pakraš
tyje. Los Angeles mieste, Calif.,
spalio 18 d. iškilmingai buvo
pagerbtas tremtinys savajame
krašte vyskupas
Julijonas
Steponavičius, kuriam kaip tik
tą dieną suk iko 75 amžiaus
metai. Iš daugelio kandidatų
Amerikos Baltų Laisvės lyga
parinko jį ir jam paskyrė 1986jų metų Baltų l a i s v ė s žy
menį.
Vyskupas S t e p o n a v i č i u s
telegrama buvo apie tą nutari
mą painformuotas ir pakvies
t a s iškilmėse dalyvauti, tačiau
atsakymo nesusilaukta. Žyme
nį jo vardu priėmė iš New Yorko atvykęs laisvųjų lietuvių
vyskupas Paulius Baltakis.
Žymenį įteikė Baltų Laisvės
lygos pirmininkas Amerikos
estas Avo Piirisild. Ilgesnį žodį
apie jubiliatą tarė ir jo veiklą
apibūdino estų konsulas. Baltų
lygos teisinis patarėjas, advo
katas J a a k Treiman.
Be g i m t a d i e n i o ,
vysk.
Steponavičius šiais metais su
laukė auksinio kunigystės jubi
liejaus ir sukako 25-ri metai
nuo jo nušalinimo iš Vilniaus
vyskupo pareigų. Vyskupą raš
tu pasveikino prezidentas Ronafd Reaganas ir asmeniškai
atsilankę Califomijos guber
natoriaus Deukmejiąn, sena- .
coriaus Cranston, Los Angeles
irkivyskuptr Roger Mahony ir
kongresmano Zschau atsto
vai. Žymens įteikimo iškilmė
se dalyvavo arti du šimtai
Los Angeles lietuvių, latvių ir
estų.

REAL ESTATE

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS
6529 S. KEDZIE
778-2233

RE/MAX
REALTORS

TREE SERVICE

Arkivyskupui Iiudui Poviloniui. Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališ
kam administratoriui, lankantis Vak. Vokietijoje, procesija į bažnyčią Frank^nthal miesto,
kur klebonauja kun. B. IJubinas. Procesijoje eina arkiv. L. Povilonis, kun. dr. V. Butkus. Knuno seminarijos rektorius, kun. A. Bunga. kun. B. Liubinas ir diakonas.
O tačiau jo gyvenimas y r a
tapęs tikrai sektinu pavyzdžiu.
Turėdami jį prieš akis k a i p
nuolaidoms nepasiduodančio
kilnumo simbolį, mes esame
verčiami pajudinti laisvųjų
žmonių sąžines, kad jie panau
dotų savo turimą (moralinę)
galią padėti mūsų broliams ir
seserims, kurie grumiasi už tei
sę gyventi laisvėje ir prakti
kuoti religiją.
Jei mes asmeniškai prisiim
sime tą įsipareigojimą, tada iš
tikro suteiksime
vyskupui
Steponavičiui vertingą dova
ną ir patys gyvensime B a l t ų
laisvės žymenio dvasioje".
Taip kalbėjo laisvojo pasau
lio lietuvių vyskupas Paulius
Baltakis. Iškilmės baigtos
aukšto lygio lietuvių, latvių ir
estų koncertu. Lietuviams
atstovavo solistė Birutė Viz
girdienė,
padainavusi
kompozitorių Giedros Gudaus
kienės, Onos Metrikienės ir
Aleksandro Kačanausko dai
nas. Švarūs ton aiirįdėtas jaus
mas palietė klausytojų Širdis, ir
jie atsidėkojo solistei gausiais
plojimais.
Akompanavo
kompozitorė Ona Metrikienė.
Baigiamosios
pastabos
Praėjusiais metais Baltų
Laisvės lygos pirmasis žymuo
buvo paskirtas LKB Kronikai.
Kronika nedelsdama už t a i
lygai padėkojo. Neabejotina,
kad žinia apie žymens pasky
rimą pasieks ir vyskupą Juli
joną Steponavičių. Tai pakels
jo dvasią, kad laisvųjų pabaltiečių nėra pamirštas.
Baltų laisvės žymens šven
tės tai sutelktinių pastangų
vaisius. Latviai ir estai, kurių
dauguma nėra katalikai, a b u
kartus Lietuvai skiriamą dėme
sį rėmė ir tuo reikalu daug dir
bo.
Šiais metais solistai atsisakė
honorarų, Lietuvių tautiniai
namai veltui leido naudotis vir
tuvės indais ir virimo patal
pomis, (šventė vyko latvių kul
tūros centro salėje), Danutė
Kaškelienė ir Genė Kudirkienė
maistą gamino už minimalų
atlyginimą. Atsirado jaunuo
lių, kurie talkino vakarienės
metu. Tai santalka idėjiniam
tikslui.
Organizatoriai
dėkingi
vyskupui Pauliui Baltakiui. J i s
jaučia šių dienų pulsą, ieško ir
randa kontaktus su žmonėmis.
Savo kelionėmis k a ž k a i p
primena popiežiaus a p a š 
t a l a v i m o būdą.
Bend
ruomenės veikėjai turėjo pro
gos
su
juo
aptarti
krikščionybės jubiliejaus klau
simus.
Šventė sudarė sąlygas suar
tėti su amerikiečių politinio ir
religinio gyvenimo vadovybių
atstovais.
Arkivyskupijos
sekretorius prel. Armando
Ochoa jautėsi tarsi nežinomoje
žemėje. Jam nauja, kad lietu
vis vyskupas gali būti kardino
las, kad kovą veda sunkiau
siose 'sąlygose ir kad šiame
mieste yra šviesi pabaltiečių
visuomenė. „Rašykite į „The
Tidings" (arkivyskupijos ofi
ciozas), auklėkite mus", pri
vačiai kalbėjo prelatas. Atro
do, k a d k a ž k u r k a ž k a s
neatlieka savo pareigų. Angelė

M e d ž i ų šakas g e n ė j a m e .
Medžius nupjauname ir nuvežame
16 metų patyrimas
Skambinkite
Justinui

VOKIETIJA
PRIEŠ RINKIMUS
K. BARONAS
Mūsų korespondentas Europoje
Skaitytojai žino Bavarijos
p a r l a m e n t o rinkimų duo
menis. Juos plačiai komen
tavo radijas, televizija, spau
da. Tad pamėginsime padaryti
nors mažą analizę, kadangi
rinkimai Bavarijoje buvo kar
tu ,,pirmu skambučiu' 7 Bonnai ir visos Vakarų Vokietijos
rinkimams
1987 m. sausio
mėn. 25 d.
Tiesa, „Freistaat Bayern"
balsavimuose šiemet daly
vavo 7.5% mažiau kaip 1982
m., kas labai atsiliepė į CSU
(Christlich Soziale Union) par
tiją. Tad ir jų 2.5% pralaimėji
mo reikėtų ieškoti tuose 7.5%
nebalsavusiųjų tarpe. Tačiau
Bavarijos min. pirm. Prano —
Juozo Štrauso sostas nesudre
bėjo. Jis ir vėl turės didelį
b a l s ą Bonnoje,
reikalau
d a m a s savo partijai 1987 m.
kelių naujų ministerijų, ypač
siekdamas iš užsienio reikalų
ministerio vietos
pašalinti
H.D. Genscherį.
Žymiai daugiau Bavarijoje
nukentėjo
socialdemokratai,
nepasiekdami net 30%. balsų. Ir
kas svarbiausia, kad jų pralai
mėjimai buvo miestuose, taigi
ankstyvesnėse
socialdemo
kratų tvirtovėse. Čia ir kyla
klausimas: kaip gali social
demokratai sausio mėnesio
! balsavimuose pasiekti daugu
mą, jeigu jų tvirtovės —
pramonės miestai pasisakė
prieš kanclerį — kandidatą,
socialdemokratą J . Rau?
Bet... čia vėl pagalius tarp
ratų stumia ,.žalieji", visiškai
netikėtai patekę į Bavarijos
Nelsienė užvedė su juo kalbą
apie krikščionybės 600 metų
jubiliejaus minėjimą.
Naudingas susitikimas ir su
Californijos
gubernatoriaus
patarėju dr. John McCarthy ir
kitomis politinio gyvenimo
figūromis. Asmeniškos pažin
tys gali atidaryti duris jau
niems lietuviams į Californi
jos sostinės valdžios įstaigas.
T a kryptimi gražiai veikia ir
lietuviai respublikonai, vado
vaujami Liucijos Mažeikienės.
Tokia idėjinė veikla sunkiai
grumiasi. Bet ji laikysis, kol
bus darbininkų ir iš visuome
nės ateis paramos. Tuo tarpu ir
vieno ir antro dar netrūksta.

927-5782

MISCELLANEOUS

A

.

'-,

VILIMAS
M O V I NG

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS
361-5950
636-6169
Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią [staiga, prašome
paminėti, kad esate arba,norite būti
Rimo Stankau* khjentais. Nuosa
vybės Įkainavimas

Illinois. Dream property, elevated, w/E.
exposure overtooking 640 acre lake in
fully devetoped recreational community. V2+ acre. Asking $34,000. lan:
312-490-1910.

parlamentą. Tai dėmesio ver
tas ženklas šiandieninei H. Tel. 376-1882 ar 376-5996
Kohlio vyriausybei, ypatingai
——
..žaliesiems" ir socialdemo
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit už INDIANA — North, 50 + acres more or less
kratams protestuojant prieš apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 120 mis frm Chgo Nice 8 rm hse w/barn
atominių jėgainių
statybą mus.
& cther out bldgs, adjoins approx 40 acre
Bavarijoje ir šiaurinėje Vokie
fresh vvater lake... property could be used
FRANK ZAPOUS
for lot development or nice place to retire.
tijoje. Prieita prie stiprių
3208V2 West 95th Street
$121,000
219-056-2359
susirėmimų su policija. ChaoTel. — GA 4-8654
tai, atvykę iš visos Vokietijos
IŠNUOMOJAMA — FOR
(kas jiems apmoka kelioMASTER PLUMBING
Išnuom. 6 kamb. butas su 3
nes?)išnaudojo tokią progą
Ucensed, Bonded, Insured
miegam.; naujai dekoruota; moderni
bankų, krautuvių langų dau
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės vonia; šiluma ir karštas vanduo.
žymui, grobimui cigarečių,
ir
vonios
kabinetai. Keramikos plyte Uždara veranda.
degtinės....
478-7236
lės. Karšto vandens tankai. Flood conBet krikščionių — demokra trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi
Nešaukti penktad. vakare ir sestad.
tų generalinis sekretorius H. elektra. Palikite pavardę ir telefoną —
Geisleris pareiškė, kad naujas lietuviškai.
Marquette Parka išnuomojamas
su 2 miegam. 5 k a m b . batas 2-tram
socialdemokratų blokas, gal
net radikaliai kairysis (Brand, SERAPINAS - Tel. 636-2960 aukšte. Yra šaldytuvas ir plytelė.
-• . Eppler, Bahr, I^afontaine ir PMVACT AMONC THIPALMSmMOKTtOOlAY.JAMAICA. Skambinti.
C*MOa. our prttnt* « • » on 1 '4 K m . 3 SR. 2V,
kt.) į šalj nustūmė nuosaikiuo
737-2795
sius socialdemokratus — buvu UI. OR. I M « i , eook. tnm II — * fuMni
ANATOLIJAUS
KAIRIO
Mr. 4 Mra C t M • — •
sį kanclerį H. Šmidtą, Viš« T I H l i į Dr.. Wlnd*or. CT MMS
nauja 3 veiksmų drama su pro
nevskį, Leberį ir kitus ir tuo
« • » - (J03,132-274*
pačiu, vidurio kelio ieškančius
logą ir epilogu apie Romą Ka
m«M - (203) H«-1057
socialdemokratus, kurie iš
lantą, iš leido Lietuvos Šaulių
pykčio savo b a l s u s pvz.
SAVE BIG
Sąjunga
Consumer Discount Service
Bavarijoje
atidavė
„žalie
Acapulco, Cancun & Porto Vallarta
siems". '
UGNIES DAINA
2 Adults — 2 Round Trips
Kokį šūkį mes krikščionys
Deluxe Ocean Front Hotel
Nedaug afctorių, pritaiftyta iš
$289.99 ind No Oblkjation
demokratai balsavimuose? Be
eivijos jaunimo teatrui.
No Purchase Necessary
abejo — Vokietijos klausimą.
Special Limited Offer $30.00 Proc Fee Kaina su persiuntimu
$4.75
Vokietijos ateitį. H. Kohlio vy 60
Day Notice-Some Restrictions Applly
riausybės metais gerokai paki
Join Club Trip Free
Užsakymus siųsti:
lo ekonominis gerbūvis, mili
Call Now 1-000225-3736
DRAUGAS, Ą5Jf5 W. 63rd St.,
jardais
markių
eksportas
or 213462-5001
Sat—Sun Calls OK
viršija importą (nežiūrint „kri
Chicago, IL 60629
tusio" dol., nes spalio mėn. 22
Illinois gyventojai dar prideda 32
d. 1 JAV dol. = 1.97 m.!). Taigi,
et
valstijos mokesčio.
krikščionys demokratai į
rinkiminę propagandą žada
eiti skaičiais bei saugumo
užtikrinimo Vakarų Vokie
tijai NATO eilėse, ką pvz.
griežtai
atmeta
„žalieji".
Socialdemokratai, yra nuolaidesni. reikalaudami ištrauk
ti iš Vakarų Vokietijos visas
JAV raketas, o gal vėliau
išstoti iš NATO.
Visi duomenys sako, kad
1987 m. sausio mėn. į Bonną
vėl sugrįš dabartinis kanc
leris H. Kohlis. Ir tik paaiš
kėjus rinkimams Bonną žada
aplankyti M. Gorbačiovas,
Vyr. redaktoriai; Simas Sužiedėlis ir Jurgis Gimbutas.
duodamas taip pat leidimą
Redaktoriai: Stasys Bačkaitis ir Antanas Mažiulis.
savo „jaunesniam broliui" —
Rytų Vokietijos komunistų
«•» P*.
Ktotl viršeliai.
partijos vadui Honeckeriui
Biografines žinios apie lietuvių
aplankyti gimtinį
Saaro
išeivijos kultūrininkus ir visuomenininkus.
kraštą. Honeckeris prieš karą
ten ir pradėjo savo komunis
Naujieji lietuvių talentai.
tinį kelią.
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KAS YRA IR KUR?
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS
37 TOMAS — PAPILDYMAI

n

Naujai sukurtos organizacijos ir
institucijos išeivijoje ir okupuotoje Lietuvoje

n

Nauji lietuviški leidiniai.
Ok. Lietuvos naujieji rezistentai-disidentai.
Nauji atradimai.
Pastarosios mirtys.

a

Būtina kiekvienai lietuvio Išeivio MbMotekal.
Leidėjas Juozas Kapočius. Talkina Lietuvių Fondas per JAV
LB Kultūros Tarybą. 1985.

Kaina 3 5 . 0 0 dol.
>

Lietuvių Bendruomenės Socialinių reikalų tarybos v*>o>ja Danjniolč
ValentinaitA revizijos komisijos pirm. dr. Antanas Razma ir tarybos
pirmininkas dr. Antanas G. Razma.

Užsakymus siųsti į

n

D R A U G Ą
4545 W. 63rd St., Chicago.lL 6 0 6 2 9 , USA

LIETUVIAI FLORIDOJE
Juno Beach,

Fl.

VĖLINĖS IR VYSKUPO
P A U L I A U S BALTAKIO
PAGERBIMAS
Ir šių metų Vėlinių šventė
įvyko lapkričio 2 d. Lietuvių
kapinėse. Kapinių sekcijos pir
mininko Jono Jakubausko
pastangomis kiekvieno čia
palaidoto lietuvio kapas buvo
papuoštas gražiom gėlytėm ir
dviem vėliavėlėm — Lietuvos
ir Amerikos.
Jakubauskas
pareiškė, kad šios Vėlinės yra
ypatingos, n>
mūsų kun.
Vytauto Pikturnos iškviestas
aplankyti šią lietuvių vietovę
dalyvauja svečias vyskupas
Pauliuo Baltakis, kurį ir pak
vietė atlikti Vėlinių maldas.
Vyskupas P. Baltakis, asistuo
jamas kun. Vytauto Piktur
nos ir kun. Andriaus Sen
kaus, sukalbėjo
maldas,
pasakė gražų pamokslą ir pa
šventino mirusiųjų
kapus.
Jakubauskas paskaitė raštu
paruoštą šių kapinių ir jose
pastatyto paminklo istoriją Ir
šį raštą įteikė vyskupui Bal-

Mūsų kolonijos
Washington,

D.C.

MALDOS
PUSVALANDIS
JAV Jaunimo sąjungos Washingtono, D . C ,
skyrius
organizuoja „Maldos pusva
landį" pirmadienį, gruodžio 1
d.
Demonstracijos
tikslas:
prisiminti lietuvių Helsinkio
grupės spaudos konferencijos
10 metų sukaktį, kuri įvyko
Yuri Orlovo bute Maskvoje,
1976 m. gruodžio 1 d.; atkreip
ti dėmesį į Balio Gajausko ir
Viktoro Petkaus dabartinę
padėtį sovietų kalėjimuose;
paminėti lietuvių Helsinkio
grupės 10 m. įkūrimo sukaktį
(1976 m. lapkričio 25 d.).
Prof. T o m a s Venclova,
vienas iš pirmųjų Helsinkio
grupės narių, yra pakviestas ir
planuoja d a l y v a u t i
šioje
demonstracijoje. JAV7 Helsin
kio komisijos
pirmininkas
kongr. Steny Hoyer (MD-D)
yra taip pat pakviestas daly
vauti.
Prieš 10 metų Maskvoje
' Tomas Venclova kartu su
Viktoru
Petkum,
Eitian
Finkelstein,
kun.
Karoliu
Garucku ir Ona LukauskaitePoškiene suorganizavo Lietu
vių Helsinkio grupės pirmąją
spaudos konferenciją. Grupės
tikslas buvo sekti Helsinkio
nutarimo punktus, liečiančius
žmogaus teises okupuotoje
Lietuvoje.
Kaip žinome, Sovietų
Santvarka galutinai sutriuški
no šią lietuvių grupe. Kai
kuriems buvo leista emigruoti
ti j Vakarus. Eitian Finkelsteinas dabar gyvena Izraelyje,
Tomas
Venclova
dėsto
literatūrą Yale universitete.
Kitų grupės narių likimas
nebuvo toks laimingas. Kai
kurie buvo sulaikyti KGB,
įkalinti vergų darbo stovyklo
se, kalėjimuose ir ten mirė.
Balys Gajauskas ir Viktoras
Petkus dar tebevargsta Sovie
tų kalėjimuose.
Algis Šilas

DRAUGAS, antradienis, iyftb m. lapkričio mėn. 11 d.

takiui,
kuris
padėkojo
J a k u b a u s k u i už į s t e i g t a s
tokias gražias kapines ir tokį
gražų p a m i n k l ą , p a r e i k š 
damas, kad kapinės yra mūsų
antrieji namai. J i s džiaugiasi,
kad jie taip gražiai tvarkomi.
Visi
sugiedojom
„Lietuva
brangi".
Tuoj po Vėlinių visi vykom į
S t Paul of the Cross koplyčią
lietuviškom
sekmadienio
pamaldom. Šv. mišias atna
šavo ir gražų pamokslą
pasakė vyskupas Baltakis,
išryškindamas ypatingą mal
dos reikšmę mirusiems jų sie
los išganymui. J a m asistavo
kun. V. Pikturna ir kun. A.
Senkus. Mišių skaitymus atli
ko Vidas J am ei kis. Mišioms
patarnavo Aidi s ir Gitis
Jameikiai. Per p a m a l d a s gra
žiai lietuviškas giesmes gie
dojo „ D a i n o s "
choras,
vadovaujamas Irenos Mano
mai tien ės.
Po pamaldų parapijos salė
je įvyko vyskupo Baltakio
pagerbimas, kurį surengė LB
Palm Beach apylinkės valdy
ba. Parengimo programą gra
žiai pravedė Vincas Šaičiūnas, Vyskupą Baltakį gražiais
žodžiais ir nuoširdžiais linkė
jimais sveikino LB-nės vardu
V. Šalčiūnas, Balfo 141 sky
riaus
vardu
pirmininkė
Halina
Žitkienė,
Lietuvos
Dukterų
skyriaus
vardu
pirmininkė Dalia Augūnienė,
Lietuvių respublikonų klubo
vardu pirmininkė Alicė Solienė, Lietuvių pensininkų klubo
vardu atstovas kun. V. Piktur
na. Vyskupas Baltakis nuošir
džiai padėkojo kun. V. Piktur
nai už pakvietimą aplankyti
šį graž Uetuvių telkinį, Lietu
vių Ben ruomenės valdybai ir
jos pirmininkui Linui Staškūnui už surengtą šį tokį
gražų jo pagerbimą, visiems jį
sveikinusiems ir visiems taip
gausiems dalyviams, V. Šalčiūnui už programos pravedimą, Dainos chorui ir jo vedė
jai I. Manomaitienei už gražų
giedojimą per
pamaldas.
Pareiškė didelį
džiaugsmą,
kad Jameikių trys sūneliai
taip gražiai kalba lietuviškai,
tad didelė garbė jų tėveliams,
kurie taip gražiai juos auklėjo
lietuviškoj dvasioj.
Vyskupas Baltakis pareiš
kė, kad Lietuvos krikšto 600

Pranešame draugams ir pažįstamiems kad 19sfi m
spalio 27 d., po sunkios ligos, aprūpinta Sv. Sakramentu,
sulaukusi 93 m. amžiaus, mirė mūsų mylima motina, senelė
ir prosenelė

A.tA.
Veronika Jukumsonas
<Gl BAKAITfc)

A.a. l^eonardo Dargio laidotuvėse jo artimieji Šv. Kazimiero kapinėse.
metų sukaktis Romoje ir Vati
kane bus minima ne 1987 f
metų
birželio
14 d.,
k a i p buvo paskelbta, bet
birželio 28 d., nes tą dieną
minėjimas yra paskelbtas
Lietuvoje. Todėl ir Šventasis
Tėvas pageidauja, kad ten ir
čia būtų paminėtas tą pačią
dieną. Kvietė visus, kas tik
galės, vykti j tą didingą, isto
rinį Lietuvos krikšto minė
jimą, nesigailint nei iaiko. nei
lėšų.
Solistei Onai Jameikienei
vadovaujant, visi sugiedojom
didžiai garbingam ir mielam
svečiui vyskupui Pauliui
Baltakiui Ilgiausių metų. Visi
buvom pavaišinti skaniais
valgiais ir gėrimais. Vyskupas
P. Baltakis, norėdamas pasi
džiaugti gražiu Floridos oru,
keliom dienom yra apsistojęs
pas kun. V. Piktumą.
BALFO V A J U S
Kaip kasmet, spalio mėnesį
Juno Beach Balfo 141 skyrius
vykdo Balfo vajų. Kad visus
lietuvius
aplankius.
vajus
numatytas ir lapkričio mėne
sį. Aukas renka visi valdybos
nariai, pasiskirstę vietovėmis.
Valdyba maloniai prašo visus
būti dosniais ir sušelpti į var
gą patekusius lietuvius.
Dabartinę valdybą sudaro
pirmininkė Halina Žitkienė.
vicepirm. Jonas Mildažius,
sekr. Gražina Stankūnienė,
ižd. Algis Augūnas ir narė
Albina Pilipavičienė.
P. Mikšys

MYLIMAM VYRUI

A.tA.
BALIUI MACKIALAI
mirus, žmoną DALILĄ MACKIALIENĘ ir artimuo
sius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

DEŠIMTIES METU
MIRTIES SUKAKTIS

Algė. Adolfas ir Silvija Šležai

A.tA.
STASYS
MIKULSKIS
BRANGIAI MAMAI
Mirė 197s m. lapkričio 14 d.
Šią liūdna sukaktį minint šv. Mišios bus atnašaujamos
lapkričio 14 d. penktadienį. 7:30 vai. ryto Svf. Mergelės
Marijos Gimine, bažnyčioje.
Nuoširdžiu kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus, įlyvauti Siame minėjime, prisiminti velionį
savo rr.aldo^v.
DeSimtif- metų — ilgas laikas, bet širdies žaizdų dar
neužgydė. Pageltę medžiai po mūsų langu barsto rudens
Šalnos pažeistus lapus atnaujindami skaudžius prisimini
mus. Kada Tu su viltimi pasveikti žiūrėjai į nukritusius
lapus, tikėjai-; jais pridengti mylimas gėles, bet neužilgo
"lapai pridengi Tavo kapą. Osėkis ramybėie. brangusis.
Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnus su šeimomis ir kiti
giminės.

A.TA.

JADVYGAI LAPATINSKIENEI
mirus, jos sūnų VYTAUTĄ ir dukterį GRAŽINĄ su šė
momis, gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir
kartu liūdime.
Irena ir Eugenijus Slavinskai
St. Petersburg, FL

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS

Mielam mūsų bičiuliui

A.tA.
ROMUI VIESULUI
staiga mirus, liūdinčius žmoną JURĄ, sūnus TAURĄ ir
VYTĄ, dukrą AUSTĘ ir visus artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame ir dalinamės skausmu.
Algis ir Julė Dantai
Gediminas ir Darija Dragūnai
Algimantas ir Teresė Gečiai
Rimvydas ir Dalia Jašai
Putinas ir Aniliora Mašalaičiai
Kęstutis ir Ona Pliuškoniai
Gediminas ir Danutė Surdėnai
Aušra Zerr

Daytona Beach „Sietynas "

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai - 523-0440 i r 523-9852
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
T e l e f o n a s - 927-1741-1
4 3 4 8 S. California Avenue
T e l e f o n a s — 523-0440

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

A.tA.
Dail. ROMUI VIESULUI
mirus, mielą JŪRATĘ su vaikais giliai užjaučiame ir
kartu liūdime.
Aldona ir Vytautas Raulinaičiai
Gintautas ir Elena Raulinaičiai su šeima
Audronė ir Juozas Mot\ka

A.+A.
BALIUI MACKIALAI
mirus, mielą DALILĄ ir artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.
Buvę Lietuvių Tautinio ansamblio nariai:
Emilija ir Balys Pakštai
Vanda
Panavaitė-Stankienė
Liuba Biehnevičius
Vincas Vaitkevičius
Aldona
ValentinaitėBaukienė
Leonas Sodeika
Valius ir Lialė Sodeikai

Thursday Evaning, Nov. 13th

Protn 7:00 p. m. to 10:00 p. m.

Campus Tours — Moot tho Facufty — ExMbtts — Rafraaftmants Sarvad
25 Yaars of Tradftton, Succass, and Prograaa
• Advanced Piacemant O f e ' e d
• St Laurence oarticipates m "3 :ntar»cho«astK:
soo^s. at t t * e * levets sanctioned By tbe IMSA
• Staflsdby ;6Cftnstian B'otf«''S A Pu*-tim«Cam
pus Mm-ster and C-«a»ia >" and 5 6 Dadicated Lay
Teachers
• Sarvad bytnaCTA — Rtght IntorhaSchcoi Parit
•ng Lol

• Convamant RTA Routes to Southwe*t SuOurBs
• Pnvatety Ouvnad Bosses Supptement C TA and
RTA
• After Scnooi Activrty B u « « Prov«led
• Free Drrvar Educahon CouDes OffeoKJ
• Modem Liftfary and Media Centar
• Honors (DpvejopmenfaO and Ranaftai Read.ng
Programs Oflarad
• 3 Year Fine A m P'Ogram AvaitaNe Portfo*o
Pntparation «Of Co#*ga TUKO y»*r r>aftmg
Program

• Full instrumentai Music Progracr 0**er»d (Symononte. Concart. and Marehmg Bandsį

5556 W. 77th Stroot
(77th and Contral)

Burbank, Illinois
60459

Telephones

2 5 3 3 West 71 St., Chicago
Telefonas — 476-2345
1410 So. 50th A v., Cicero
Telefonas — 863-2108

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS
LACKAWICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 West 6 9 t h Street - Tel. R E 7-1213
11028 Southvvest Hwy., P a l o s Hills, Illinois
Tel. - 974-4410

InvttM You To Spand An Evening Wtth Us At Our

• A Carhotic H<ap School <r\ l t » TratMion oi 9w
Chnstian Brothars
• A Coftage Prep Scftool for Young Meo
• Hands on Comouter Studies Program us<ng ISM
P e ^ o o * CompiftefS that strass 1 umt ov student
M classroorr srtuations (50 PCs avariabte)
• Cort-numg Education Program tor parents and
studants m tt>e ev^nmg
• Math Coorsas through Advanead Placemant
Catcolus
• Languagas Offared Soamsn, Franen. Garman.
jnd Latin

A.tA.
VERONIKAI BELECKIENEI
mirus, sūnų VYTAUTĄ su šeima ir gimines užjaučia
me ir kartu liūdime.

S T . LAURENCE H I G H SCHOOL
A N EDUCATIONAL C O R P O R A T I O N UNDER THE DIRECTION O F
CONGREGATION O F C H R I S T I A N BROTHERS

OPEN HOUSE

Gimė Lietuvoje, Alytuje. Amerikoje išgyveno 37 metus.
Gyveno Portlande. Oregone.
Dideliame nuliūdime pasiliko: dukterys Valentina
Stephan ir Tania Beržinis; anūkės: Zina. Irena su vyru Ken:
proanūkai Mark ir Petras; seserėčia Fugenija. jos dukra
Judita su vyru Manue! ir brolis Aleksas su seimą Lietuvoje
bei kiti giminės ir artimieji.

Suburbs: 450-6900
Chicago: 566-2040

A.+A.
Dail. JURGIUI JUODŽIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukterį LORETĄ su
šeima, podukrą RASĄ su šeima, posūnį VYTAUTĄ,
gimines ir kitus artimuosius.
Detroitiškini:
Irena ir Vytautas Alantai
Ona ir Juozas Briedžiai
Emilija ir Vytautas Kutkai
Lidija Mingėlienė
Vladas Šliktu

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

DRAUGAS, antradienis, 1986 m. lapkričio mėn. 11 d.

x Generalinis k o n s u l a s
Vaclovas Kleiza ir generali
nė konsule Juzė Daužvardienė
kalbės apie Lietuvos konsulato
Chicagoje darbus ir rūpesčius
praeityje, dabar ir ateityje
vakaronėje, kuri bus lapkričio
21 d., penktadienį, 7 vai. v. Jau
nimo centro kavinėje. Visi
lietuviai kviečiami vakaronėje
dalyvauti.
x JAV LB XI t a r y b o s
antroji sesija vyksta lapkri
čio 14-16 dienomis Elizabeth,
NJ. Sheraton viešbutyje, kuris
yra Nevvark International airporte. Į šią tarybos sesiją iš Chicagos ir jos apylinkių vyksta
tarybos nariai dr. Kazys
Ambrozaitis, Agnė Counsell,
Mykolas Drunga, Birutė Jasai
tienė, Jonas Kavaliūnas, dr.
Petras Kisielius, Daina Kojelytė. Kazys Laukaitis, Bronius
Nainys, Juozas Polikaitis,
¥
- J Račkauskas, dr. Antats Razma, Tomas Remeikas,
tiasa. Poskočimienė, Danguolė
Valentinaitė, jonas Vaznelis,
Robertas Vitas ir Birutė Vindašienė.
x Leonas Narbutis,California Gardens slaugymo namų
ryšio koordinatorius, atvežė 16
asmenų, jų tarpe pustuzinį
lietuvių, į Baizeko Lietuvių
kultūros muziejų, kur jie pralei
do porą valandų, apžiūrėdami
eksponatus ir stebėdami vaiz
dinių priemonių trumpą lietu
viškų renginių filmą. Slaugy
mo namuose dabar yra 40
lietuvių.
x Švč. M. Marijos Gimimo
parapijoje Marquette Parke
ateinantį šeštadienį ir sek
madienį, lapkričio 15 ir 16
dienomis, bus festivalis, į kurį
kviečiami parapiečiai ir sve
čiai. Bus laimėjimai, lietuviš
ki ir kitokie valgiai ir daug
įvairumų.
x J a u n i m o c e n t r o Moterų
klubo aprašyme buvo praleis
ta pavardė Julės Prenckienės,
kuri visuomet nares pavai
šina šokoladu. Už klaidą
korespondentė atsiprašo.

x Dramos
konkurso,
paskelbto Lietuvos krikščiony
bės jubiliejaus proga, terminas
yra šių metų gruodžio 31 d.
Rankraščius siųsti: Dramos
konkursas, Lietuvos krikš
čionybės jubiliejus. 5620 So.
Claremont Ave., Chicago, IL
60636.

IŠ ARTI IR TOLI
ANGLIJOJE

x I n g r i d a Bublienė, JAV
LB Kultūros tarybos pirminin
kė, raštu kreipėsi į Chicagos
mieste ir apylinkėse veikian
čias lituanistines mokyklas,
ragindama atkreipti dėmesį į
VII Teatro festivalį ir dalyvau
ti rengiamuose spektakliuose,
kurie bus lapkričio 28-30 d. Jau
x J u o z a s B r a z y s , Ormand
nimo centre. Sulaukta palan
Beach, Fla„ „Draugo" apsi
kaus atgarsio.
gynimo fondui atsiuntė 25 dol.
x L o r e t a {Lingytė) ir Li auką su ilgu laiškučiu,
n a s J u č a i lapkričio 8 d. La kuriame apgailestaujama, kad
Grange ligoninėje susilaukė jame nėra smulkesnės infor
pirmgimio sūnaus. Juo džiau macijos, bei paaiškinimo: kas
giasi jaunieji tėvai, taip pat ir kodėl „Draugui" iškėlė tas
seneliais tapę Antanas Lin- dvi bylas? Nuoširdus ačiū už
gis, Vytautas ir Velentina auką ir laiškutį, taip pat už ge
rus linkėjimus.
Jučai, prosenelės Pranciška
Ačienė ir Jučienė.
x Vincas Z e b e r t a v i č i u s ,
x Muz. Almio Z d a n i a u s Sunny Hills, Fla., atsiuntė
kūrinys ..Trūksta" (Tėveliui, „Draugo" apsigynimo fondui
1986) pirmąjį kartą bus atlik 20 dol. auką ir nusistebėjo,
tas lapkričio 16 d. 3 vai. p.p. kad mūsų tarpe pasitaiko
nuz. Jono Zdaniaus kūrybos tokių nesusipratimų ir kilnų
koncerte, kuris rengiamas lietuvišką darbą trukdančių
Jaunimo centre. Rengia ir asmenų. Nuoširdus ačiū už
visus kviečia atsilankyti „Dai viską.
navos" ansamblio valdyba.
x Central
Community
ligoninė, pagerbdama dr.
Algirdą Maciūną, ilgametį
gydytoją chirurgą ir direk
torių, dabar išėjusį pensijon,
paskyrė vienkartinę dovaną
1000 dol. Baizeko Lietuvių kul
tūros muziejui.
x Z u r n . Bronys Raila
a t v y k s t a Chicagon ir Šį sek
madienį, lapkričio 16 d., daly
vaus jo knygos „Tave tegalima
mylėt iš tolo" sutiktuvėse Lietu
vių Tautiniuose namuose. Pra
džia S vai. p.p. Visi kviečiami.
x C h i c a g o s šauliai i r šau
lės su vėliavomis d a l y v a u s
šį sekmadienį, lapkričio 16 d., 2
vai. p.p. Šaulių namuose ren
giamame iškilmingame Tilžės
Akto paskelbimo sukakties
minėjime. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti. Minėjimą
rengia Mažosios Iietuvos rezis
tencinio sąjūdžio Chicagos sky
rius.

x Adv. D a i n a E. Kojelytė, Addison, 111.. prof. Č.
Masaitis. Thompson, Conn.,
dr. Arvydas Vanagūnas, Chi
cago, 111., Leo E. Oksas, Los
Angeles, Ca., Povilas Mikšys,
Juno Beach Fla. Jokūbas ir
Marija Valiukevičius,
x.*«..j«
» """" v .'""~r' Sun
~
Uty, Ca., Antanina Stravmskas. Dorchester, Mass. „Drau
go" apsigynimo fondui kiek
vienas atsiuntė po 50 dol.
aukų. Nuoširdus ačiū.

— š v . K a z i m i e r o lietuvių
Londono parapijos bažnyčia,
kurios ilgametinis klebonas
y a kun. dr. J o n a s Sakevičius,
MiC, Vliko seimo metu —
lapkričio 7-9 dienomis minėjo
šios bažnyčios 75-rių metų
sukaktį. Klebonas pakvietė ne
tik seimo atstovus ir svečius,
bet taip pat ir Anglijos lietu
vius iškilmėse dalyvauti.
ŠVEICARIJOJE

Adelė Izokaitienė prie savo vyro a.a. Kastyčio Izokaicio fotografijos parodos. ^

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
AMERIKIEČIAI APIE
LIETUVĘ GRAFIKĘ
Tovvanda, Pennsylvanijos,
dienraštis „The Daily Review"
^
puslapyje
aprašo
Žemliauskaite-J
D
"uozevičienę, laisvai dirbančią (freelance)

x L e o n a s Baltušis, Chica
go, 111., Irena Jakštienė So.
Pasadena, Fla., „Draugo"
apsigynimo fondui atsiuntė po
15 dol. auką. Po 10 dol. —
Aleksandras Tumosas, Chi
cago, 111., Julia Oreska, Lighthouse Point, Fla., Kazys
Bačauska3, Woodhaven, N.Y.,
Vladas
Zidžiūnas,
Centerville, Mass., Stasys Gečas,
Hot Springs, Ark., Elzbieta
Kalvynas, VVorcester, Mass.,
A. Andriulionis, So. Boston,
Mass. Visiems nuoširdus ačiū.

x A L R K Moterų sąjungos
4 6 - t o s k u o p o s susirinkimas
x O t t o K r e m e r i s , La
bus ateinantį šeštadienį, lapk
ričio 15 d., 1 vai. p.p. Marijonų Grange Park, 111., Kazys Vilū
nas, Chicago. 111., lankėsi
vienuolyno salėje. 6336 S. Kil„Draugo"
administracijoje,
bourn Ave. Seimininkė bus
pratęsė jo prenumeratą viene
kuopos primininkė Genovaitė
riems metams ir ta proga įtei
Pargauskienė. Bus pasitari kė po 25 dol. auką „Draugo"
mas apie 1987 metų seimą, apsigynimo fondui. Nuošir
kuris bus Hilton Inn of Oak dus ačiū.
Lawn, Cicero Ave, ir 94th St.,
Oak Lavvn, 111. Narės maloniai
x Vince D e r e n č i u s , Oak
kviečiamos dalyvauti.
Lawn, 111., Genė Špakausx S o l . J o n a s Vaznelis gie
kienė, Dearborn Hts., Mich.,
dos, akompanuojant Aldonai G e n o v a i t ė
Kaufmanas,
Frapuolenytei, Jėzuitų koply Springfield, Va., Stanley
čioje per šv. Mišias užmirusius Dimgaila, Hot Springs, Ark.,
bičiulius gruodžio 6 d. 6 v.v.
Eugenijus Smilgys. Michigan
City, Md., Agota Šuopienė,
x S t a n l e y F. R a k a u s k o su Bronius Prielgauskas, Chi
Susan M. Fahey ir Bruce cago, 111., Antanas Gruzdys,
Kilinskio su Karen Brennan St. Petersburg Beach, Fla.,
užsakai prieš santuoką eina kiekvienas atsiuntė po 20 dol.
Nekalto Prasidėjimo parapi aukų „Draugo" apsigynimo
jos bažnyčioje Brighton Parke. fondui. Nuoširdus ačiū.

x „ T a u t o r a m a " Chicagos
s k a u t a m s i r s k a u t ė m s vyks
šį sekmadienį, lapkričio 16 d.
Visi skautai,-tės, jūrų jauniai,
nės. vilkiukai, paukštytės, beb
rai ir ūdrytės uniformuoti ren
kasi 10 vai. ryto Jaunimo
centro II aukšto koridoriuje. 12koje stočių, atliekant nuro
dytus uždavinius, bus susi
p a ž į s t a m a su l i e t u v i ų
tautosaka, tautodaile, liaudies
dainomis, Lietuvos gamta, isto
x Lietuvių Opera prašo
rija ir kt. Tėvai prašomi būti
visus,
kurie dar negrąžino
nai atvežti savo šeimos skau
tus ir skautes į šią svarbią Operos laimėjimų bilietų šak
neles, jau dabar siųsti mūsų
sueigą.
Operos adresu. Penki laimin
x Chicagos Aukštesnio gieji bus išrinkti lapkričio 22 d.
sios L i t u a n i s t i k o s Mokyk vakarą Operos baliaus metu
los tradicinis balius įvyks Tautiniuose namuose. Šiuo
š.m. lapkričio 15 d. 7:00 v.v. būdu mes padėsime ir toliau
Jaunimo centre.Šiam vakarui savo operai tęsti kultūrinę
rengiama įdomi programa, veiklą — pastatyti naują operą.
bus šilta vakarienė ir Šokiams Nuoširdžiai dėkojame visiems
gros „Aido" orkestras. Visus tiems, kurie tas bilietų šak
maloniai kviečiame linksmai neles jau sugrąžino.
praleisti vakarą ir tuo pačiu
(pr.)
paremti CALM mokyklą.
Rezervacijas priima Violeta
x Muz. J o n o Z d a n i a u s
Paulienė, tel 384-5527 ir Lilija kūrybos koncertas rengiamas
Kizlaitienė (po 5 v.v.) tel. 636- lapkričio 16 d. sekmadienį, 3
7278).
vai. p.p. Jaunimo centre. Prog
(pr.) ramoje: „Dainavos" ansamb
lis, Kristijono Donelaičio Litu
anistinės mokyklos choras,
„Dainuojančios
žemaitės",
A RAS
Chicagos
kanklių
ansamblis,
D r n g i a m ? ir t a i s o m e \i--u niMij
sol. Bronius Mačiukevičius ir
STTKil'S
muz. Almis Zdanius. Rengia
Su aukštu p a t \ r i m u . c ^ i m c
a p d r a u s t i . P a t s p r i ž i ū r i u H.irha. ..Dainavos" ansamblis. Visi
A R V Y D A S KIKI.A
kviečiami atsilankyti. Bilietai
7.17.1
gaunami Vaznelių Gifts Inter
arba t a r p 10 \ r ir
national parduotuvėje.
(pr.,

M a n k a u s

x Mrs. S. Mesec, Waukegan. 111., pratęsė „Draugo"
prenumeratą ir pridėjo 27 dol.
„Draugo" apsigynimo fondui.
Mrs. S. Mesec skelbiame gar
bės prenumeratore. o už mielą
auką tariame nuoširdų ačiū.
x Aldona i r
Albinas
K a r a l i ū n a s , Cicero, 111.,
„Draugo" apsigynimo fondui
atsiuntė 40 dol. auką. Vytau
tas Saimininkas, East Hart
ford, Conn., ir Jurgis Čer
nius. O m a h a ,
Nebraska,
atsiuntė po 25 dol. auką. Nuo
širdus ačiū.
x Inž. A. Didžiulis, Cicero,
III., Vyr! „Plieno" vardu
atsiuntė „Draugo" paramai 10
dol. auką. Ačiū.
x Adella Z u n a s , Evanaton, 111., buvo atvykusi į
..Draugo" administraciją ir ta
proga paaukojo 20 dol. Nuošir
dus ačiū. A. Zunas yra veikli
lietuviškų organizacijų dar
buotoja.

grafikog

projektavimo

menininkę kuri su vyru dr.
Jonu, reumatologu, prieš kele
rius metus atsikėlė gyventi į
Athens, Pennsilvanijoje. Šiuo
laiku Daina daugiausia gau
na iliustruoti medicinos vado
vėlius Delmar leidyklai. Daž
niausiai ji d i r b i iš autorių
pateiktų škicų su bibliografi
jomis, bet dažnai tenka jai
pačiai susirasti pavyzdžius. J i
ir aiškinasi, kad nors jos pasi
ruošimas nėra medicinos iliustratorės, duodama savo dar
bus savo vyru; peržiūrėti, ji
užsitikrina, kad jos darbai yra
tikslūs ir dėi to užsakymų
netrūksta. Iš tikrųjų ji norėtų
iliustruoti ir projektuoti kny
gų bei albumų viršelius, bet
kol kas tam tikslui d a r reikia
išvystytos pažintys.

Daina taip pat mėgsta dailę,
bet šiuo laiku ji randa, kad
iliustravimo darbai jai užima
beveik visą laiką ir kūry
bingumą, tad dailė turinti ku
riam laikui palaukti.
Daina reporteriui pasakoja
apie tėvų bėgimą iš okupuo
jamos Lietuvos, apie savo
vaikystę, l a n k a n t šeštadie
nines mokyklas ir dalyvau
jant tautinių šokių ansamb
lyje. Ji taip pat pasisako, kad
su vyru kalbasi lietuviškai ir
planuoja
vaikus
išmokyti
lietuvių kalbos, aiškindama,
kad lietuviškas tradicijas ir
kultūrą svarbu išlaikyti, nes
jiedu tiki, kad Lietuva vėl bus
laisva, tik nežinia kada.
Dr. J. Juozevičius yra dr.

Aldonos ir a.a. dr. Jono Juozevičiaus iš Chicagos sūnus, o
Daina
Juozevičienė
yra
Vladės ir Broniaus Žemliauskų, dabar gyvenančių Florido-,
je, duktė.

gą, kūmus. Tai buvo krikš
tynos. Mokiniams labai pati
ko. Jie labai norėjo sužinoti,
kas juos krikštijo, kokie buvo
krikšto drabužiai.
Kun. Juozas Juozevičius,
kuris tikybą dėsto Dariaus ir
RELIGINIS
Girėno lituanistinėje mokyk
AUKLĖJIMAS
loje, pasiguodė, kad jam yra
sunku su laiku, kad vienos
Chicagos ir Lemonto litua- i pamokos yra iš ryto, o antros
nistinių
mokyklų
tikybos j po pertraukos ir reikia laukti,
mokytojai buvo susirinkę spa o tuo laiku jam reikia būti ki
lio 28 dieną 10 vai. ryto mokyt. tur. Būtų gerai, kad kas iš
Gr. Meiluvienės bute aptarti, mokytojų jam galėtų padėti.
kaip geriau paruošti mokinius Nutarta, kad reikia pasitarti
pirmosios Komunijos ir Su su mokyklos vedėju, m~kyt. J.
tvirtinimo sakramentams.
Plaču.
Posėdį pradėjo ir jį vedė
Pereitais metais buvo
Raminta Marchertienė. Moky paruošta ir išsiuntinėta anke
tojos turėjo atsinešti vado ta religiniais klausimais. Buvo
vėlius, iš kurių jos ėmė peržiūrėti
anketos
gauti
medžiagą ruošiant pamokas atsakymai ir tikybos moky
lietuvių ar anglų kalba. Iš mas lituanistinėse mokyklose.
eilės papasakojo, kaip ruošia Gaila, kad ne visi į tą anketą
pamokas ir kaip perduoda jas atsakė. Posėdis praėjo sma
mokiniams. Pirmoji papasa giai ir darbinga nuotaika.
kojo ses. M. Angelė. J i dirba
Gr. M.
Chicagos aukštesnioje mokyk
SUSIPAŽINIMO
loje. J i pamokas paruošia
POPIETĖ
anglų kalba, paskui išverčia į
lietuvių kalbą. Padaugina ir
Spalio 19 d. nušvito puiki
išdalina mokiniams klasėje.
Po to aiškina jiems pamoką. „bobų" vasaros diena. Saulė
Kr. Konelaičio lituanistinės švietė ir maloniai šildė. Dan
mokyklos religinės pamokos gus buvo aiškus ir mėlynas.
vyksta nuo 8:30 iki 9 vai. ryto Antrą valandą po pietų Ateiprieš kitas pamokas. Tikybos tininių namuose Lemonte susi
pamokos būna dviem gru rinko būrys jaunų šeimų su vai
pėms. I grupę moko mokyt. kais į Lietuvių Montessori
Raminta Marchertienė. Ji draugijos ruošiamą susipaži
stengiasi, kad pamokos būtų nimo popietę.
Vaikams pramogos prasi
iškilmingesnės. Uždengia sta
lelį, uždega žvakę, sukalba dėjo su dainomis ir žaidimais
maldelę. Tas duoda pamokai ratelyje, kuriuos pravedė M.
rimtumo. Mokiniams patinka. Utz. Po to buvo žaidimai ir juo
Kas geriau atlieka namų dar kai su M. Gierštikienės šauniai
bą, t a s galės uždegti ir žvakę, suvaidintu juokdariu „Pūku".
papuošti stalelį. Su antra Popietė baigėsi T. Bogutienės
grupe, didesniais, dirba ses. M. lėlių teatro „Raudonkepurai
Kmonuelė. Ji iš karto paruo tės" pastatymu. Puikiai pasi
šia bent kelias pamokas, pa reiškė jaunos vaidintojos: Vili
Venta
daugina ir išdalina moki j a B o g u t a i t ė ir
Norvilaitė.
Publikoje
vaikai
niams. Aiškina mokiniams
šaukė
ir
plojo
iš
džiaugsmo.
Po
lietuviškai, bet kai pritrūksta
vaidinimo
buvo
proga
vai
žodžių lietuviškai, prideda
angliškai. Tai daro. kad moki kams susipažinti su pagrindi
niai geriau įsisąmonintų niais veikėjais — vilku, kiškiu,
dėstomus dalykus. Lemonto meškėnu ir kitais. N. Cepėniemokyklos mokytoja Jolanda nė svečius vaišino kava, sunka
Mockaitienė vartoja moder ir saldumynais. Popietėje taip
nias priemones — kompiuterį- pat viešėjo Lemonto „Žibu
J o pagalba išmoko mokinius rėlio" mokyklos vedėja D.
poterių. Kad mokiniai įsisą Dirvonienė ir Marąuette Parko
monintų
krikštą.
suruošia Vaikų namelių vedėja L.
klasėje lėlių krikštynas. Iš Germanienė.
Popietė visais atžvilgiais
mokinių tarpo išrenka kunilabai pasisekė. Vaikai ir tėvai
smagiai praleido laiką. Esame
dėkingi lietuvių Montessori
draugijai, kuri nepailstamai
puoselėja vaikų tautinį auklė
jimą.
V.V.

— A.a. J u r g i s J a k a i t i s , ki
lęs iš Šakių apskrities, per
Vokietiją,
I ta ^ą atsidūręs
Šveicarijoje, kaip sergantis
džiova, pasiliko ten gyventi.
Dirbo braižytoju, konstruk
torium ir darbe buvo labai ver
tinamas. Jis rašydavo vokie
čių kalba vietos laikraščiams
apie įvykius okupuotoje Lietu
voje, taip pat duodavo įdomes
nių žinių ir lietuviškai spau
dai. Palaidotas prieš pat
Vėlines Šveicarijoje. Liko žmo
na Hilde, sūnus Thomas, ok.
Lietuvoje iš Sibiro grįžusi senu
tė motina ir už Uralo sesuo.
BRAZILIJOJE
— T a u t o s d i e n ą šiais me
tais Brazilijos lietuviai pami
nėjo kartu su Brazilijos nepri
klausomybe — rugsėjo 7 d. Vila
Zalinoje buvo iškabintos Brazi
lijos ir Lietuvos vėliavos. Jonas
Tatarūnas, Brazilijos Lietuvių
Bendruomenės
pirmininkas,
kalbėjo apie tautybę ir tikėjimą.

juostoje. Tuomet buvo išsis
kirstyta vasaros atostogoms,
po kurių jau rugsėjo mėnesį
turėta keli valdybos posė
džiai, kuriuose nutarta priimti
pasiūlymą dalyvauti JAV ir
Kanados lietuvių teatro festi
valyje.
Buvo įvairių nuomonių, ką
parodyti publikai tame festi
valyje. Po kurio laiko apsistojo
prie minties statyti naują ir
gana įdomų Kosto Ostransko
vienaveiksmį kūrinį „Čičins
ką". Tuomet buvo galvojama,
kad dalyvaus Philadelphijos
vaidintojai su kitu vieno veiks
mo pastatymu. Tačiau Phila
delphijos grupei iškritus, buvo
nuspręsta
dar
pakartoti
„Uošvė į namus — tylos nebe
bus", nes vien tik „Čičinsko"
būtų buvę per maža vieno
vakaro programai. Tad dabar
sudaryta daugiau negu dviejų
valandų programa ir pradėti
pasiruošimai.
Abiejuose veikaluose pasi
rodys skirtingi aktorių kolek
tyvai: „Uošvėje" penki, o
„Čičinsko" — keturi. Abu
veikalu režisuoja ta pati
režisierė Marija Smilgaitė. Pir
mąjį veikalą atliks tie patys
aktoriai (išskyrus Laimą
Šulaitytę, užsiėmusią vaidyba
pas amerikiečius), kuriuos
matėme praėjusį pavasarį. O
„Čičinske" pasirodys visi nau
ji žmonės, jauni, tačiau kai ku
rie turintieji nemaža sceninės
patirties. Jų pavardės netru
kus bus paskelbtos spaudoje.
..Vaidilutės" teatrui vado
vauja paskutiniu metu kiek
praplėsta valdyba. Pirminin
kas yra ž i n o m a s visuo
menininkas dr. Petras Kisie
lius, kiti valdybos nariai — K.
Brazdžionytė, P . Šlutienė, I.
Tiknienė, Ed. Šulaitis, K.
Šimkuvienė ir O. Mikonienė.
Teatro administratorė — O.
Šulaitienė. „Vaidilutės" teat
rui yra patikėtas Teatro festi
v a l i o atidarymas lapkričio 28
d. Jaunimo centro didžiojoje
salėje. Reikia manyti, kad ir šį
vakarą salė bus perpildyta žiū
rovais, kaip buvo praėjusį
„ V A I D I L U T Ė " RUOŠIASI
pavasarį.
, x .
T E A T R O FESTVALIUI
(eš.)

Po pasisekusios premjeros
Jaunimo centre gegužės 18 d.
..Vaidilutės" teatro vaidin
tojai su vadovybe ir svečiais
turėjo sezono užbaigimo pobū
vį Kaz restorane miesto cent
re, o kiek vėliau Jaunimo cent
Lietuvių Fondo nauji nariai — Aldona ir operos solistas Algirdą* re peržiūrėjo veikalą „Uošvė į
Krnzi.ii. paaukoję 20O Hol
namus — tvlos nebebus" video
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