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Partija įsakė plėsti ryšius 
su išeivija 

Kad pavergtieji kraštai liktų Sovietų Sąjungos dalimi 

New Y orkas . Redakciją jau 
seniau pasiekė Estijos 
Komunistų partijos ir Estijos 
Sovietų Socialistinės ministerių 
tarybos išleistas dekretas Nr. 
504. 

Juo nustatomi ryšiai su estų 
emigrantais. Neturime Lietuvos 
Komunistų vyriausybės tokio pat 
įsakymo pakeisti santykius su 
išeivija, tačiau logiškai galvo
jant, toks įsakymas turi būti, ir 
t a i sekan t Kremliaus 
nurodymus. 

Dekrete rašoma, kad Komu
nistų partijos kongresas XXVII 
nu t a r ė išplėsti ryšius su 
užsieniu, įskaitant dialogus ir 
konkrečius susitarimus visame 
pasaulyje. Naujas politinis 
mąstymas, kuris pripažįsta 
universalines vertybes ir jų 
galvojimą bei atvirumą, yra 
naujos tarptautinės politikos 
pagrindas, tuo norint sugriauti 
nusistovėjusius antisovietinius 
stereotipus bei sunaikinti nepa
sitikėjimą Sovietų Sąjunga. Tuo 
norima palaužti išeivijos nepa
sitikėjimą Sovietų Sąjunga, ar
ba, kitais žodžiais tariant, kad 
būtų pradėta pasitikėti Sovietų 
Sąjunga. 

Ryšiai su emigrantais 
Estijos reformos ir demokra

tizacija, kaip tame dekrete 
rašoma, esą jau privertė daug 
estų emigrantų pakeisti savo 
pažiūras į tėvynę ir atsitolinti 
nuo reakcinių emigrantų išeivių 
grupių, todėl šiose naujose 
aplinkybėse yra būtina iš esmės 
pakeisti ryšius su estų emi
grantais. Vertingų naujų kon
taktų užmezgimas ir buvusių 
išplėtimas su mokslo, meno in
telektualinėmis bendruomenė-
mis-sluoksniais ir verslo 
žmonėmis, pasikeitimas turis
tais ir profesionalais ir inten
syvus asmeniškas bendravimas 
su emigrantais sukurs palan
kias sąlygas liaudies diploma
tijai ir emigrantų patriotiniam 
veikimui. 

Todėl, kad būtų padėta 
sudaryti palankias sąlygas 
Sovietų Sąjungos užsienio 
politikos vykdymui, ir kad 
padėtume užsienio kraštams 
tikrai suprasti tas reformas, 
kurios daromos Sovietų bend
ruomenėje, patriotinis estų 
emigrantų judėjimas turi būti 
visokiais būdais remiamas ir jų 
dalyvavimas Sovietų Estijos so
cialiniame gyvenime drąsina
mas. 

Septyniolika punktų 
Dekrete išdėstoma 17 punktų, 

kurių privalo laikytis san
tykiuose su emigrantais. Pa
čiame pirmame pasakoma/ ko 
siekiama: bendravimas su estų 
emigrantais, išvystant kultūri
nius ir ekonominius ryšius, 
turėtų pakeisti estų emigrantų 
politinę sąmonę ir padėti 
išvystyti jų pasitikėjimą da
bartine ir būsima Estija kaip 
Sovietų Sąjungos dalimi, 
(mūsų pabraukta). 

Antrame punkte nurodoma, 
kad būtų padedama Estijos 
Mokslų akademijai, Švietimo 
komitetui, nurodomas bendra
darbiavimo reikalingumas su 
emigrantų mokslininkais. Todėl 
kviečiami gerai žinomi intelek
tualai ir specialistai dėstyti jų 
instituciiose. mokslininku orea 

nizacijose, akademinėse konfe
rencijoje, simpoziumuose bei se
minaruose ir dalyvauti moksli-
niuoe tyrinėjimuose. Taip pat 
ieškoti galimybių, kai estai 
mokslininkai galėtų gaut i 
vietas tose institucijose, kur dir
ba emigrantai mokslininkai. 
Taip pat kviesti emigrantų stu
dentus studijuoti Estijoje. 

Trečiame punkte įsakoma 
visoms Estijos įstaigoms 
sudaryti kontaktus su tais 
asmenimis, kurie užsienyje dir
ba ekonominėje, mokslinėje ir 
technologinėje srityje. Reko
menduojama sudaryti ryšius su 
prekybininkais. 

Kviečiami ansambliai 
Kituose punktuose norima, 

kad išeiviai padėtų atstatyti 
istorinius paminklus Estijoje. 
Rekomenduojama Estijos Kul
tūros, Sporto, Muzikos, Jaunimo 
organizacijoms, Turizmo biurui 
bei kitoms valstybinėms organi
zacijoms kviesti emigrantų 
chorus, ansamblius, šokėjus, 
atletus dalyvauti bendrose 
šventėse ten ir čia. 

Šeštame punkte sakoma, kad 
būtų užtikrinta sisternatinė 
Mokslo Akademijos emigrantų 
analizė, padėti originaliose 
istorijos studijose estų auto
riams, rašant jiems veikalus. 
Įsakoma septintame punkte 
spausdinti estų emigrantų 
rašytojų, kompozitorių, meni
ninkų ir mokslininkų veikalus. 
Aštuntame punkte liepiama 
įsigyti estų kalba knygas savo 
respublikos bibliotekai, neven
giant įvairių vaizdajuosčių iš 
užsienio. 

Devintame skyriuje pageidau
jama, kad miestai, rajonai, uni
jos darbininkų, verslo organiza
cijos užmegztų ryšius su pana
šiomis organizacijomis ir kad 
ruoštų bendrus koncertus, paro
das, pasikeitimus delegacijomis 
ir tuo būdu plėstų tyliąją 
liaudies diplomatiją, kad Estija 
liktų sovietijos dalimi. Dešim
tasis punktas pataria įsteigti 
kontaktus su išeivių religinėmis 
organizacijomis. 

Ryšiai su užsienio 
mokyklomis 

Vienuoliktasis punktas įsako 
Estijos Kultūros fondui skirti 
lėšų studentams, kurie studi
juotų užsienyje. Dvyliktuoju 
punktu Estijos Švietimo komi
tetas sudaro ryšius su estų mo
kyklomis ir vaikų darželiais 
užsieniuoe, vysto bendradar
biavimą su tais universitetais, 
kurie dėsto estų kalbą, siunčia 
jiems savo literatūrą ir paramą 
reguliariai ir keičiasi lektoriais 
laisvu būdu. Tryliktasis dekreto 
punktas įsako Estijos Komjau
nimo organizacijai bei valsty
biniam Švietimo komitetui 
sudaryti palankias sąlygas, kad 
estų emigrantų vaikai galėtų 
atostogauti Pionierių stovyklose 
ir dalyvauti Estų jaunimo liau
dies brigadoje. 

Keturioliktasis punktas — 
valstybiniam Televizijos ir 
Radijo komitetui ir laikraščių 
redaktoriams liepia respublikos 
gyventojus informuoti apie estų 
išeivių kultūrinio, akademinio 
ir ekonominio gyvenimo pasie
kimus ir ragina, kad išeiviai 
dalyvautų tame darbe. Penkio
liktame nunkte reikalauiama. 
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Voldemaro laiškai Stalinui 
ir Berijai 

Nuotraukoje — Lietuvos jaunimas 1955 m., kur areštavo ir teisė Maskvos trejetas. Visi buvo 
nuteisti 10,15 ar 25 metus dirbti Vorkutos šach uose. Arešto metu turėjo nuo 17 iki 28 metų 
amžiaus. Visi reabilituoti Chruščiovo išleistu po varkiu 1956 m. Daug jų nebėra gyvųjų tarpe, 
kiti tebegyvena Lietuvoje. Nuotraukoje matyti: G aidimavičius, Olelionis (Kluoniškiai), Gudynas 
(Ignalina) Narvilą (Kretinga), Žulys (Ukmergė), Karalius (Kretinga), Malga 'Papilėj), Gruzdėnas 
(dzūkas), Lapinskas (Kretinga), Brakšys (Ukmer.ė), Kažukauskas (Utena;, Rauba (Panevėžys), 
Šeštokas (Kruonis), Ruseckas (Simnas:, Ruseckas Simnas), Perlis (Simnas). Vaišvila (Panevėžys), 
Babenskas (Uknergė), Jatužis (Panevėžys), Macijai jkas (Raseiniai). Liūlys (Kretinga), Barčiauskas 
(Kudirkos Naumiestis), Gudiškis (Šakiai). Čepmis (Švenčionėliai), Kaminskas (Kirdeikiai), 
Markauskas (Utena), Brundza (Marijampolė), Kasokaitis (Šauliai), Lenkičius (žemaitis), Trunca 
(Alytus), Likauskas (Panevėžys), Naudžius (Skriaudžiai), Visockas (Rokiškis), Tvarkus, (Rokiškis), 
Kaveckas (Kretinga), Morkūnas (Šauliai), Gaiga (T-akai), Paukštis (Švenčionys), Dėdelė (Ukmergė), 
Tanginas (Ukmergė), Aidukas <Utena), Umaras (U'-ena), Masalskis (Čekiškė), Žukauskas (žemaitis), 
Niaura (Utena), Juška (Paežerėliai), Kazlauskas (Paežerėliai), Dereškevičius (Naumiestis), Kulys 
(Vilkaviškis), Kuiška (Šeduva), Talakas (Biržai), l.ukašiūnas (Kudirkos Naumiestis), Mazūraitis 
(Plokščiai), Kaladinskas (Zarasai), Makulėnas 'Rokiškis), Petrikas (Kretinga).Pyragas (Išlaužą). 
SteDonavičius (žemaitis), Pocius (Kartena), Vaičk iš (Švenčionėliai), Papievis (Kretinga). 

JAV senatoriai vyksta į Latviją 
Washingtonas. Senato mažu

mos vadas Robert Dole ir 
VVisconsin senatorius Bob 
Kasten žada vykti Latvijon 
paskut ines dvi rugpjūčio 
mėnesio savaites dalyvauti 
„Tarptautinėje konferencijoje 
apie tautinio apsisprendimo 
teisę ir tautų lygybe", kuri vyks 
Rygoje rugpjūčio 21 ir 22 
dienomis. Konferenciją globoja 
Latvijos Tautinės Nepriklauso
mybės Sąjūdis (LNNK). Konfe
rencija bus lyg įvadas rugpjūčio 
23 d. įvykstančioms masinėms 
demonstracijoms, minint Molo-
tovo-Ribbentropo pakto pasira
šymo 50-tąsias metines, Rygoje, 
Vilniuje ir Taline. 

Konferencijoje da lyvaut i 
pakviest i pa r l amen ta ra i , 
mokslininkai ir žmogaus teisių 
aktyvistai iš viso pasaulio. Kitų 
numatytų dalyvių tarpe yra 
Vladimiras Bukovsky, Vakarų 
Vokietijos Bundestago nariai 
Hans Graf Huyan ir Claus 
Jaeger ir keli Lenkijos Solida-

kad Sovietų Sąjungos atitinka
mas komitetas leistų pardavi
nėti užsienyje du laikraščius 
estų kalba. 

KGB palydovas 
Šešioliktajame ir septyniolik

tajame punkte nurodoma, kad 
respublikos užsienio skyrius pa
dėtų užmegzti kontaktus su es
tų emigrantais pagal šio dekre
to nustatytą tvarką. Taip pat. 
kad ir miestų bei rajonų 
komitetai padėtų plėsti kon
taktus su estų išeiviais , kaip 
nurodyta šiame dekrete. 

Šį dekretą pasirašė Estijos K o 
munis tų partijos Cent ro 
komiteto sekretorius ir Estijos 
Ministerių tarybos pirmininkas. 

Visa tai daroma, kad Estija 
būtų pripažįstama Sovietų 
Sąjungos dalimi. Gal ir mes 
dabar galime geriau suprasti, 
kodėl į Ameriką atvykstančius 
ansamblius ir kitas grupes vis 
lydi bent vienas KGB agentas. 

rūmo nariai, neseniai išrinkti į 
Lenkijos parlamentą 

Bendra sąjūdžių veikla 
Latvijos Tautinės Nepriklau-

sombyės Sąjūdis turintis 8,000 
narių, pradėjo ta rp tau t inę 
kampaniją, siekiant visiškos 
Latvijos nepriklausomybės nuo 
Sovietų Sąjungos. Nežiūrint 
Latvijos Komunsitų partijos 
priekaišto, kad LNNK veikla 
esant i nelegali, Latvijos 
Aukščiausioji taryba birželio 22 
d. priėmė rezoliuciją, leidžiančią 
LNNK-ai veikti, kadangi jos 
nepriklausomybės siekianti 
veikla jokiu būdu neprieš
taraujanti Konstitucijai. 

Latvijos didžiausias 
nepriklausomybės siekiantis 
sąjūdis, turintis 250,000 narių, 
— Latvijos poppuliarusis frontas 
(LTF) rugpjičo 10-11 dienomis 
Rygoje organizuoja panašią 
konferenciją, pavadintą „1939 
metai ir Pabaltijo valstybės". 
LTF nariai dalyvaus ir 
rugpjūčio 20-22 d. LNNK 
rengiamoje konferencijoje. 

— Rokiške rajono Liudo 
Giros kolūkio pirm. Vytautas 
Šlikas viešai pareiškė, jog nėra 
jokios problemos sugrąžinti ar
ba atlyginti tiems žmonėms, iš 
kurių buvo jo rajone atimtas jų 
turtas Stalino laikais. Kitur 
būna ir kitaip Šlikas sako. kad 
„svetimais pinigais, kurie 
priklauso neskriaustiesiems 
žmonėms, ūkio nepakelsi". 

— „Karių kapai" yra lietuvių 
bendrija, kuriai brangus 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę at
minimas. Jie >avo suvažiavime 
pagerbė 1863 metų sukilėlius. I-
jo Pasaulinio karo dalyvius, 
Lietuvos kariuomenės sava
norius. Šiuo metu Bendrija 
tvarko Lietuvos karių kapus. 

— Klaipėda ir Japonijos Kud 
zi miestai yra draugai ir keičiasi 
specialistais bei palaiko glau
džius ekonominius, kultūrinius 
ir prekybinius ryšius. 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Lietuvos Istorijos institu
tas praneša, kad tyrinėdamas 
pokario metų įvykius, dar 
negali pilnai pasinaudoti ano 
meto archyvais. Kai kurie doku
mentai iškraipyti. Todėl Ins
titutas, norėdamas sužinoti visą 
tiesą, kreipėsi į Lietuvos gyven
tojus paramos. Jie prašomi apie 
kiekvieną pokario metais 
žuvusį lietuvį užpildyti anketą, 
joje ypač nurodant žuvimo 
aplinkybes. Prašomi ir at
siminimai apie pokario metų 
kovas ir ginkluotus susidūri
mus. Ir užsienyje gyvenantys 
lietuviai gali teikti tas žinias. 

— Vilniuje Lietuvos kameri
nio orkestro dirigentas Saulius 
Sondeckis apdovanotas Sovietų 
Tautų draugystės ordinu, kurį 
pasirašė M. Gorbačiovas ir AT 
prezidiumo sekretorius T. 
Mentešašviiis. 

— Kaune tris dienas Italijos 
Techno firma demonstravo kau
niečiams naujausius maitinimo 
įmonėms skirtus įrengimus. Po 
to Lietuvos Prekybos ministerija 
pasirašė sutartį.ir tie įrengimai 
paliko Lietuvoje. Įsigijo kavos 
virimo automatą, karštų patie
kalų, deserto gamybos įrengi
mus, šaldytuvus ir ledų gamy
bos automatus. 

„Gimtasis kraštas" praneša, 
jog Vilniuje lankėsi Chicagos 
Naujoji opera ir ten atliko 
Dariaus Lapinsko sukurtą 
operą „Dux Magnus'*, kurios 
libretą sukūrė poetas Kazys 
Bradūnas. Rašoma, kad sceno
grafe buvo Ada Sutkuvienė, 
kurios scenovaizdis perduotas 
kino projekcijos būdu iš 
skaidrių. Vaidmenis atliko L. 
Rastenytė, S. Žiemelytė, B. 
Kazėnas, L. Garlauskas, R. 
Talbot, B. Landrum, Schultze 
Karalaičio Kazimiero vaidmens 
atlikėjas A. Fast neatvyko, tai 
jo balsas buvo perduotas iš 
kasetės, o jį vaidino Aras Lapin
skas. Operos meno vadovas, 
dirigentas ir režisierius buvo 
Darius Lapinskas. 

Vilnius. — Šiuo metu Lietu
voje pasidarė labiau prieinama 
kai kuri archyvuose sukrauta 
medžiaga iš praeities dešimt
mečių. „Tiesa" savo 110 ir 111 
numeriuose paskelbė Augustino 
Voldemaro iš kalėjimo rašytus 
laiškus tuometiniams Sovietų 
Sąjungos valdovams Stalinui ir 
Berijai. Voldemaras buvo vie
nas iš nepriklausomos Lietuvos 
ministerių pirmininkų, gimęs 
1883 . Jis buvo baigęs Peter
burgo universitetą, jame ir 
profesoriavęs. 

Kai Sovietų Sąjunga 1940 m. 
okupavo Lietuvą, Voldemarsa 
buvo ištremtas į užsienį, Pran
cūziją. Į Lietuvą jis grįžo su 
žmona 1940 m. birželio 19 d. per 
Berlyną, iš anksto įspėdamas 
naujuosius lietuvos okupantus. 
Prez. Antanas Smetona buvo 
vos prieš 4 dienas pabėgęs iš 
Lietuvos. Pas ien io stotyje 
Voldemarui net neleido išlipti iš 
vagono. Keletą dienų jis buvo 
laikomas Kauno policijos būsti
nėje, o po to išvežtas į Maskvą. 
Ištremtas be jokio nutarimo ir 
laikomas t e n kalėjime. Po 
mėnesio jo padėtis labai pasi
keitė. J i buvo išvežtas į Ordzoni-
kidze, Kaukaze. Ten jam buvo 
mokama labai didelė pensija — 
2,000 rublių. Dirbo Pedagogi
niame institute, dėstydamas 
literatūros istoriją. Ten su juo 
kartu dėstė ir Albinas Daukša-
Paškevičius. 

Jis b u v ę s užmirš tas 
Karui prasidėjus, Voldemarą 

suėmė ir 1942 m., naciams 
artėjant prie šiaurinio Kau
kazo, jį su žmona pervežė į 
Maskvą ir regis patalpino 
Liubiankos kalėjime. Jo laiškai 
esą rašy t i ka ip t ik iš to 
laikotarpio. Istorikas Romas 

Ministerio pirmininko 
pavaduotoja 

Vilnius. — Kazimiera Danu
tė P r u n s k i e n ė yra nauja 
Lietuvos Ministerių tarybos pir
mininko pavaduotoja. Ji gimė 
1943 m. Svečionių apylinkėje, 
Vasiuliškių kaime. 1965 m. 
baigė Vilniaus universitetą ir 
dirbo universitete pramonės 
ekonomijos fakultete asistente. 

Buvo vyresnioji dėstytoja ir 
mokslinė bendradarbė. Vėliau 
buvo Lietuvos žemės ūkio 
ekonomikos mokslinio tyrimo 
ins t i tu to d i rek tor iaus 
pavaduotoja. Nuo 1988 metų 
Liaudies ūkio vadovaujančių 
veikėjų ir specialistų kvali
fikacijos kėl imo ins t i tu to 
rektorė. J i yra ekonomikos 
mokslų daktarė ir Lietuvos 
deputatė . Kreml iaus posė
džiuose energingai ir sėkmingai 
gina Lietuvos reikalus. Jos 
pasisakymus cituoja užsienio 
spauda. Į šias pareigas išrinkta 
trečiuoju balsavimu, nes pra
džioje persitvarkymo prieši
ninkai už ją nebalsavo. 

Šarmaitis pasakojo, jog, kai 
1942 m. gale partija nusprendė 
Rusijoje esančius lietuvius 
panaudoti propagandai prieš 
nacius , Sniečkus panoro 
panaudoti ir Voldemarą ir pa
siuntė į kalėjimą pasikalbėti D. 
Gudaitį-Guzevičių ir F. Krašti
nį. Jiems susidaręs vaizdas, kad 
Voldemaras ten buvo užmirštas. 
Jis jau buvo nusilpęs ir nebe
galėjo gerai kalbėti.. Po jų vizito 
jam buvo pagerintas maistas, 
duota net sviesto, kas Liubian
kos kalėjime buvo neįsivaizduo
jama. Bet jau buvo per vėlu. 
Voldemaras mirė 1942 m. 
gruodžio 16 d. Beveik tuo pačiu 
metu kalėjime badu mirė ir Vol
demaro žmona. 

Savo laiške Sovietų Sąjungos 
Saugumo komisarui rašo, kaip 
jis grįžo ir buvo suimtas. Krata 
trukusi 10 valandų, bet nieko 
nerasta. Rašo, kad Maskvoje 
buvo patalpintas į kalėjimą. 
„Savo politinės karjeros metu į 
Tarybų Sąjungą visuomet žiūrė
jau palankiai, tai pasireiškė 
daugybe faktų. Todėl buvimą 
kalėjime la ikau klaidingų 
gandų apie mane rezultatu". 
Kalėjime jam buvęs keliamas 
tik vienas klausimas — išvar
dyti Tarybų Sąjungos priešus. 
Paminėjęs pirmiausia Hitlerį ir 
kad karas tarp Vokietijos ir So 
vietų neišvengiamas. Konflik
tas kilsiąs net nesulaukus karo 
pabaigos su Anglija. 

Sovietai nepasitikėjo 
Toliau jis rašo, kad jo pasi

tikėjimas Tarybų valdžia pasi
teisino, jis buvo paleistas iš 
kalėjimo ir pasiųstas į Kauka
zą. Ten buvo pas jį atvykęs 
pareigūnas pasikalbėti Lietuvos 
klausimais. Iš jo patyręs, kad 
Sovietų vyriausybė nepasitiki 
juo. Tai esą jam nemalonu, bet 
jis tikįs, kad sovietai ištyrę jo 
darbus, pasitikės. Čia jis atsidė
jęs moksliniam darbui, kol 
viską nutraukė antrasis areš
tas. Tada jis supratęs, kodėl 
buvo suimtas pirmą kartą. Jam 
buvę pasakyta, jog įtariamas 
ryšiais su Vokietijos žvalgyba 
iki sugrįžimo į Lietuvą. Ir 
Voldemaras kategoriškai atme
ta tokį tarybinių valdžios 
pareigūnų įtarimą. Jis rašo 
neturėjęs ryšių su kuria nors 
užsienio žvalgyba. „Juk buvau 
politinis veikėjas, gerai žinomas 
tarptautinėje spaudoje. Užtek
davo paminėti vien mano pavar
dę, nenurodant šalies, kad 
visiems būtų aišku, apie ką 
kalbama. ". Po 1929 metų 
buvusi sudaryta tokia atmos
fera, jog niekas negalėjęs su juo 
susitikti. Lietuvos policija nieko 
neprileisdavusi prie jo. Žinios 
apie tai esančios Lietuvos poli
cijos archyvuose. Nuo 1934 iki 
1938 m. buvo kalėjime, o vėliau 
išsiųstas į užsienį. Gyveno Nor
mandijoje, žmonos tėviškėje. 

(Tęsinys rytoji 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 8 d.: Šv. Dominin

kas. Sv. Gustavas, Daiva. Leli
ja. Lengvė. Tulgirdas, Uogintas. 

Rugpjūčio 9 d.: Romanas, 
Gražutė. Malvina. Pilėnas, 
Rolandas, Mintartas, Tarvilė. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 5:50. leidžiasi 8:02. 
Temperatūra dieną 76 L, nak 

tį 53 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

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

GREITOJI IR UŽDELSTOJI 
ALERGIJA (3) 

ga ir gauna alerginę reakciją 
Todėl mes lietuviai tenkinkimes 
pagrindiniais žmogui būtinais 
reikalavimais, vengdami ne
būt inų kelionių, neįprastų 
valgių-gėrimų bei svetimos, 
mums nenaudingos veiklos, 
Taip elgdamiesi mes mažinsime 
galimybę susirgti alergija. 
Daugiau tuo reikalu kitą kartą. 

Pasiskaityti . Lou Joseph: Al-
lergy, Budlong Press Co. 

KETVIRTIS ŠIMTO 
VAIKO PAGEIDAVIMŲ 

Daugiau susipažinę su alergi
ja, pajėgsime sėkmingiau jos 
išvengti — todėl gilinkimės į 
jos esmę 

Mediciniškas raginimas 

Gydytojai išskiria dvi svar
biausias alergijos rūšis: Greitąją 
(immediate) ir uždelstąją (de-
layed). Kaip pats pavadinimas 
nurodo, greitoji alergija pasi
reiškia už kelių minučių ar 
valandų, asmeniui prisilietus 
medžiagų, kurioms jis yra 
jautrus — alergiškas. Tokios 
medžiagos, kaip jau žinome, va
dinamos įjautrintojais — 
alergenais. 

Prie greitosios alergijos pri
klauso dilgininė (hives), bron
chinė astma, šienligė, jaut
rumas kai kuriems vaistams ir 
nenormalus reagavimas vabz
džiui įkandus. 

Uždelstos alergijos pavyz
džiais gali būti jautrumas nuo
dingam vijokliui (poison ivy) ir 
panašiems augalams, jaut
rumas kosmetikai, metalams, 
muilams ir tirpintojams bei 
įvairiems chemikalams. 

Uždelstųjų alergijų tarpe taip 
pat yra persodinamų odos ga
balų neprigijimo reakcijos ir 
atmetimas į kūną persodintų 
svetimų organų, kaip širdis, 
inkstai ar kepenys. 

Kai kurios perdėto jautrumo 
uždelstos reakcijos skiriasi nuo 
įprastų alerginių reakcijų — 
visai nėra į jas panašios. Prie 
tokių skirtingo jautrumo aler
gijų priklauso reumatoidinis 
artritas ir kai kurie inkstų užde
gimai (Bright's disease). 

Atsimintina, kad tie, kurie 
yra jautrūs nuodingajam vi
jokliui ; pajunta simptomus: 
niežėjimą, skausmą ir išbėrimą 
ne tuojau po jo prisilietimo, kaip 
daugelis mano, bet tik už paros. 
Skirtumas tarp greitosios ir 
uždelstosios alergijos pasi
reiškimo nėra vien laiko klau
simas, bet glūdi ir pačiame aler
gijos mechanizme. 

Greito reagavimo alergijos 
atvejy antikūniai jau cirkuliuo
ja kraujuje. Jie su specifiniais 
įjautrintojais — alergenais, ku
riems žmogus yra jautrus, susi
jungę, sudaro antikūnių-alerge-
nų kompleksus. Pastariej i 
jungiasi su kraujuje esamomis 
ypatingomis celėmis, vadi
namomis mast celėmis. Tada 
pastarosios išleidžia chemikalą 
histaminą, kuris ir yra pagrin
dinis alerginių reakcijų 
sukėlėjas visose alergijose. Nor
malus histamino kiekis visada 
esti kraujuje. Jo kiekis pagau
sėja minėtoms mast celėms 
daugiau jo praleidžiant į kraują, 
tada tam tikroms medžiagoms 
alergiškas asmuo patiria aler
gini pasireiškimą. 

Priešingai esti uždelstoje aler
ginėje reakcijoje, kuri tvarkoma 
ne minėto chemikalo histamino, 
bet celių. Kraujuje esančios 
mažos baltosios celės — limfoci-
tai keliauja kūne ir užtinka me
džiagą, kuriam žmogus yra jaut
rus — antigeną. Tada pasirodo 
uždelstosios alergijos reiškiniai. 

Kas iššaukia žiedadulkių 
reakci ją? 

Žiedadulkės medicinoje yra 
vadinamos „pollen". Kas iš 
tikrųjų atsitinka žmogui, gavus 
staigią alerginę reakciją — kai, 
sakysim, būdamas žiedadul
kėms jautrus, jis susiduria su 
jomis? Štai kas tada atsitinka. 

Kai žiedadulkė — tas labai 

mažas grūdelis , kur is su 
įkvėpiamu oru patenka į nosį — 
prilimpa prie nosies gleivinės. 
Kai nosies gleivės apsupa tą 
žiedadulkę, ji išleidžia tuzinus 
įjautrintojų — alergenų ir kitų 
vandenyje tirpstančių medžia
gų. Jos su alergenais patenka į 
nosies gleivinėje esamas krauja
gysles. Tada kraujuje esantys 
antikūniai prisijungia prie 
minėtų kraujuje plaukiančių 
žiedadulkių medžiagų ir sudaro 
antigeno-antikūnio kompleksą. 
O tas kompleksas, kaip minėta, 
jungiasi prie jungiamojo audinio 
mast celių. Pastarosios išleidžia 
priedinį kiekį histamino, o šis 
sukelia alerginius reiškinius. 

Alergija braškėms 
Imkime kitą alergijos pavyz

dį. Sakykim, žmogus yra aler
giškas braškėms. Kai jos pa
tenka į skrandį ir žarnas, jos yra 
suvirškinamos ir pakeičiamos į 
medžiagas, vadinamas polipep-
t idais (polypeptides). Kai 
žmogus yra jautrus braškėms, jo 
kūne pasigamina braškėms 
antikūniai, kurie, susitikę su 
braškėmis, ir sukelia alerginę 
reakciją pas tokį jų užvalgiusį 
žmogų. 

Astmatiko reakcija 
Kai minėtas histaminas, o 

kartais ir kitokie chemikalai 
yra suleidžiami į astma nega
luojančiojo kraują, tokio asmens 
bronchus apsupantys raumenys 
susi t raukia ir sutrukdo 
normalų kvėpavimą. To dar ne
gana. Pašalinis histamino po
veikis yra sujaudinimas 
bronchų gleivinėje esančių glei
ves gaminančių liaukų. Pa
gamintos gleivės užplūsta bron
chus ir dar labiau dusina 
astmatiką. 

Histamino rolė 
Histaminas išplečia krau

jagysles ir tuomi sukelia 
audinių sutinimą. Toks jo povei
kis dažnai sudaro didžiausią ne
gerovę šienligėje ir astmoje. 
Išimtinais atvejais histaminas 
gali žymiai sumažinti kraujo
spūdį ir sukelti apalpimą — 
šoką. 

Histaminas taip pat paliečia 
ploniausias kraujagysles, va
dinamas kapiliarais. Tada jos 
darosi pralaidžios kraujo skys
čiams. Išplėsti kapiliarai pralei
džia kraujuje esamus skysčius ir 
jie renkasi aplinkiniuose audi
niuose, kurie ima tinti. 

Išor in ia i ve iksmai , į takoja 
alergijas 

Išoriniai veiksniai irgi turi 
įtakos alergijoms. Jie gali įtako
ti žmogaus atsparumą aler
ginėms reakcijoms. Taip aler
gijas paveikia net inkamas 
hormonų paskirstymas, jaus
mingumas, neišmiegojimas, ne
tvarkinga mityba, nuovargis, 
uždegimai ir dideli klimato bei 
lauko temperatūros svyravimai. 

Nepamirština, kad žmogus 
gali turėti dvi ar daugiau aler
gijų ir kad kiekviena jų blogina 
jau ir taip nelengvą padėtį. Ki
taip sakant, kai kurie žmonės, 
pvz. vien valgant braškes, dar 
negauna alerginės reakcijos, bet 
kai kartu dar paglosto kaimyno 
šunį, alergenų suma gali 
iššaukti alergiją. 

Išvada. Kiekvienas žmogus 
kada nors savo gyvenime susi
duria su jį įjautrinančia medžia-

Klausimas. Mūsų spaudoje 
dabar pradėta rašyti apie vaiko 
auklėjimą pagal Montessori 
metodą. Juomi iš naujo susi
domėjo tėvynėje auklėtojai, ten 
nuvykus mūsiškėms montesori-
ninkėms. Koks yra medicinos 
žvilgsnis į tą reikalą? 

Atsakymas. Labai teigiamas 
— toks, koks jis yra į kiekvieną 
žmogaus natūralų, jo prigimčiai 
tinkantį reikalą. Kiekvienas 
gyvis turi prigimtų jėgų pats iš
augti į jo rūšiai tinkamą tvarinį. 
Nesutrukdykime tų gyviui pri
gimties duotų jėgų ir mes turė
sime atitinkantį t a i giminei 
gyvį. Taip netrukdant prigim
toms jėgoms, erelis išauga tikru 
ereliu, uodas uodu, o žmogus 
kaip pridera žmogumi. 

Montessori kaip t ik ir priim
tina su savo metodu, nes ji 
verčia auklėtojus nesutrukdyti 
kūdikio prigimtoms jėgoms 
reikštis, jam besivystant nuo 
pirmo atodūsio, per tų jėgų paži
nimą ir jų tinkamam vystymui
si aplinkos paruošimą. 

Mūsų tėvai seniau, kitas net 
beraštis būdamas, turėjo pa
veldėtą lietuviams būdingą 
žmonišką elgesį, vaikus auk-
lėjant. Jie visai negirdėję apie j 
Montessori, davė vaikui pagal jo ' 
amžių ir polinkį naudingą užsi
ėmimą: motina raugė agurkus, 
davė dukrai stiklinėlę raugti 
sau agurkiukus. Tinkamas tėvų 
pavyzdys, ne žodis, auklėjo 
mūsiškius tikrais žmonėmis. 

Kai daugelis dabar nepajėgia 
duoti savo vaikui žmoniško pa
vyzdžio, vaikai pradėjo eiti 
šunkeliais. IŠ čia visa dabartinė 
velniava. Jau Chicagos prie
miesčiuose kriminalas pagau
sėjo 20.9%. Bėga į juos 
mūsiškiai iš gražiausio, kultū-
ringiausio Marąuette Parko. Sa
vus transatlantinius buriuo
tojus pagerbti ne minios, o tik 
saujelė mūsiškių tesiteikia 
atžengti pora žingsnių. 

O čia vaikas šaukte šaukia, 
kad tėvai išgirstų jo 25 prašy
mus, kad jis galėtų išaugti 
tinkamu žmogumi. Veltui bus ir 
šis jo šauksmas, jei tėvai netaps 
pilnai sveikais: ne tik kūnu, pro
tu, bet labiausiai nusiteikimais, 
jausmais, asmenybe. Štai tie 
vaiko ketvirtis šimto prašymų, 
kuriuos tik normalūs tėvai gali 
išpildyti. 

1. Nesugadink manęs Tėve, 
Motin! Aš gerai žinau, kad man 
nereikia viso to, ko prašau: aš 
tik jus bandau. 

2. Nebijokit būti kieti su 
manimi. Aš vertinu tai. Tokie 
tėvai suteikia man didesnį 
saugumą. 

3. Neleiskit man išsidirbti blo
gų įpročių. Savo gyvenimo pra
džioje aš turiu jumis remtis. 

4. Neleiskit man jaust is 
mažesniu negu esu. Tas tik vers 
mane kvailai nuduoti „didelį". 

5. Jei išsigalite, nekoreguoki
te manęs žmonių akivaizdoje. 
Aš geriau klausysiu, kai jūs 
ramiai kalbėsitės su manimi 
privačiai. 

6. Neleiskit man jausti, kad 
mano klaidos yra nusikaltimai. 
Tai nu te iks m a n e prieš 
vertybes. 

7. Nesaugokit manęs nuo 
mano elgesio pasekmių. Man 
kartais reikia skausmingu keliu 
išmokti, kaip elgtis. 

8. Nesupykit, kai sakau „Aš 
jūsų nekenčiu". Tai nėra jūsų 
nekentimas, pripažinimas jūsų 
galios mane tramdyti. 

9. Nekre ipk i t per daug 
dėmesio į mano menkus negala-

J . ir M. Grabauskai su sūnel iu st iprinasi sve iku ma i s tu Alvudo 
pažmonyje, Lietuvio sodyboje. N u Q t r M N a g i o 

vimus. Kartais jie tik atkreipia 
man reikiamą jūsų dėmesį. 

10. Nesikabinėkite prie 
manęs. Jei taip elgsitės, aš gin
siuos nuduodamas kurčią. 

11. Nepamirškit, kad aš ne vi
sada moku išsireikšti kaip norė
čiau. Todėl ne visada esu labai 
tikslus. 

12. Neskubėkit man daug 
žadėti. Atsiminkit, kad aš 
jaučiuosi labai nužemintas, kai 
pažadai nesti ištesėti. 

13. Per daug nebandykit 
mano tiesumo. Aš lengvai esu 
išgąsdinamas meluoti. 

14. Nebūkit nepastovūs. Tas| 
mane visai suglumins ir 
sumažins mano pasitikėjimą 
jumis. 

15. Nesakykit, kad mano 
baukštumas yra neišmintingas: 
aš jį jaučiu. Tai suprasdami jūs 
daug man padėsite, mane ' 
nuramindami. 

16. Nepertraukit manęs, kai 
aš ko klausiu. Jei taip elgsitės, 
aš nustosiu jūsų klausinėjęs ir 
ieškosiu atsakymo kur kitur. 

17. Nė nemanykit vaidinti, 
kad esate visiškai tobuli ir 
nek la id ing i . Man labai 
nemalonu, kai aš vėliau suži
nau, kad tokiais nesate. 

18. Nė negalvokit, kad jums 
yra negarbinga manęs atsipra
šyti. Garbingas atsiprašymas 
mane labai šiltai nuteikia jūsų 
atžvilgiu. 

19. Nepamirškit, kaip greit aš 
augu. Labai sunku jums eiti 
įkandin su manimi, bet prašau 
stengtis. 

20. Nepamirškit, kad mėgstu 
viską išbandyti. Aš be to 
negaliu apsieiti, todėl prašau 
man suteikti bandymams 
sąlygas. 

21. Nepamirškit, kad negaliu 
gyvuoti be gausios žmoniškos 
meilės, bet apie tai man jums nė 
sakyti nereikia. 

22. Tėveliai ir visi kiti liauki
tės vieni kitus niekinę dėl reli
ginių įsitikinimų; jau vien pro-
tesantų tarpe yra 250 grupių, 
viena kitai prieštaraujančių ir 
net kovojančių tarpusavyje. Toks 
jūsų elgesys atbaido mane nuo 
dvasinių dalykų. Pradėkime 
meilę rodyti vieni kitiems dar
bais ir visi taip elkitės, ypač tie, 
kurie bažnyčiose skelbiate 
meilę kaip didžiausią dorybę. 
Padėkite žmonėms dvasia 
atgimti, kūnu stiprėti, protu 
šviesėti. Alkanus maitindami, 
nuogus pridengdami jūs ir mane 
į tokius darbus paskatinsite. 

23. Tėveliai, padėkite man 
išsimokslinti pagal šių dienų 
mokslą. Tada aš lengviau 
atskirsiu grūdus nuo pelų ir bū
siu žmonijai naudingesnis. 
Paskiepykite mane visais dabar 
galimais skiepais nuo ligų. Svei
kesnis būdamas.aš geriau pasi
tarnausiu jums ir kitiems. 

24. Tėveliai, nenuodykite 
manęs dar negimusio ir jau šį 
pasaulį išvydusio narkotikais, 
įskaitant alkoholį, nikotiną ir 
nesveiką maistą-gėrimą, ku
riais jūs kartais save žudote ir 
mane žalojate. Tada aš jus 
geriau globosiu,kai pasensite, 

MOSU KOLONIJOSE 
Hot Springs, Ar. 

P O LIGOS 

Nelaimėje pažinsi draugą. Tą 
įsitikinau po sunkios širdies 
operacijos. Esu sujaudinta iki 
širdies gelmių geradarių, kurie 
nuolat rūpinosi, pristatė mais
tą, prisiminė maldose i r 
moraliai stiprino savo užuojauta 
ir linkėjimais. 

Noriu padėkoti „Moterų 
seklyčiai" už šv. Mišias ir vi
siems jose dalyvavusiems. Mi
šios buvo laikomos tuo metu, 
kai mane operavo. Dėkoju už 
puikias gėles Hot Springs'o 
Liet. B-nei, visom daininin
kėms, H. L. Sabaliūnams, V. 
V. Simanavičiams, St. Ingau-
niui už dovaną ir gėles, I. J. 
Siručiams, E. J. Zubrickams, L. 
J. Miežinskams, N. A. Ma
tuliams, A. Kriaučeliūnienei, K. 
J. Stasiūnaičiams, E. V. Artmo-
nams, R. V. Jučams už puikią 
balionų puokštę, O. Antanai
tienei už dovaną. 

Iš Chicagos — dėkinga už 
gėles St. Vaišvilienei, V. B. Žu
kauskams, V. J. Remiams, F. R. 
Mačiuliams, iš St. Louis mielai 
draugei V. Kemežienei ir mano 
krikšto dukrai Linai. 

Mano ypatinga padėka tai 
brolienei Helen Sabaliūnienei, 
Vandai Simanavičienei, Rimai 
Jucienei, Ang. Kriaučeliūnie
nei, EI. Zubrickienei, E. Artmo-
nienei, kurios lankė, rūpinosi ir 

pristatė pagamintą maistą man 
grįžus iš ligoninės. 
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būdamas kūnu, protu ir asme
nybe kaip reikiant. 

25. Tėveliai, nesuteikite man 
gyvybės, jei mamytė manęs 
nenori išnešioti. Milijonų mili
jonais dabartinis negimusiųjų 
žudymas mane verčia tolintis 
nuo vaikžudžių. 

Tokios yra trejopos kiekvienų 
tėvų pareigos savo vaikų 
atžvilgiu: Tinkamas pagimdy
tojo kūno, proto ir nusiteikimų 
bei asmenybės išugdymas, to
kiam ugdymui reikiamos aplin
kos savo pavyzdžiu suteikimas, 
nežiūrint kuriuo būdu jie šį 
svarbiausią darbą, įskaitant ir 
Montessori pagalbą, atliks. 
Vaikas vystosi, kaip ir kiek

vienas gyvis, pats savo prigimtų 
jėgų vedamas. Tik nesutrukdy
kime, o padėkime jam pačiame 
svarbiausiame jo darbe. Visi su
augusieji susitvarkykime, tada 
vaikų nė tvarkyti nereikės. 
Taip, ir nė per plauką kitaip! 

Nesakykime: „Valgykime ir 
gerkime, nes rytoj mirsime", bet 
sakykime: „Dirbkime ir pa
dėkime viens kitam, nes šian
dien esame gyvi kartu". 

Havelock Ellis 
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Of». 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. t e l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9; antr. 12-6. penkt 10-12; 1-6. 

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

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

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

Dėkoju visiems už maldas, 
kurios mane stiprino. 

Dėkoju už linkėjimus Chica
gos Šv. M. Marijos Gimimo pa
rapijos chorui, muz. A. Linui ir 
poniai, K. Skaisgiriui, Al. Ufl-
derienei, M. Jonikienei, S. Veb-
rienei, S. J. Grabauskams, K. J. 
Miečiams, B. P. Sabalams, V. J. 
Žadeikiams, J. Paškutei, D. E. 
Remiams, I. A. Sprindžiams, K. 
A. Žukauskams, V. Juknevi-
čiams, Z. V. Grybinams, A. V. 
Gaveliams, V. V. Savėnams, O. 
L. Sabaliūnams, Gr. Jasiukai-
tienei, N. A. Butkams, G. Z. 
Moliejams, V. Šklerienei ir vi
siems, kurie prisiminė mane. 
Taip pat visiems mūsų Hot 
Springs lietuviams už jų 
maldas, rūpestį ir linkėjimus. 

Neužmiršiu savo dukrų Ginos 
ir Irenos, kurios, sužinojusios 
apie operaciją, per naktį važiavo 
iš Chicagos ir dieną naktį 
budėjo prie manęs ligoninėje ir 
namuose. 

Dėkoju žentui Jonui ir 
anūkams Linui ir Tomui. O 
mano vyrui Napoleonui būtų 
per maža pasakyti ačiū už jo 
kantrybę, nemigo naktis, nuola
tinį rūpestį bei priežiūrą. 

Žodžiais sunku išreikšti pa
dėką — tą jaučia širdis. Lai gera
sis Dievulis laimina visus! 

Regina Sabaliūnienė 

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

3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraup ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai. pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgln, m. 60120 
Tel . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tel . kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus trec. Sešt 12 iki 4 vai. popiet 

DR. ZltUTt 7APARACKAS 
DU. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E*4t Superior. Suite 402 

\ JIHIIJOS p.»«ai susitarime 
Tel. - 337-1285 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michlgan A v e . , Sulte 324 Ir 

5635 S. Pulaski Rd. , Chicago, IL 
Tel. 581-2960 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd. , Hickory Hltls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71 et St. — Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą Uždaryta trec. 

Or. Tumasonto kabinetą oerėme 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 «t Street 

434-2123 
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 We*t 71 st Street 

Tel . 434-1818 — Rez. 852-0889 
V a i : pirm . antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus* 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71tt . St., Chicago, M. 
Tel.: 436-0100 

11800 Souttmest Hlghersy 
Palos Hetgnts, III. 80483 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Street 

V a i : antr. 1-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel . 776-2880, re*. 448-8141 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Mūsų siuntos į Lietuvą 

MASKVOS 
LABIRINTUOSE 

Daug dalykų Sovietų Sąjun
goje pastaruoju metu pasikeitė, 
tačiau labai mažai tepasikeitė 
cenzūra ir iš viso užsienio siun
tų kontrolė. Šiam reikalui su
kurta ir tebeveikia kelios or
ganizacijos: Glavlitas, valsty
binių pas lapčių saugojimo 
valdyba, saugumo komitetas, 
tarptautinis paštas, muitinės ir 
dar kitos. 

Tie mūsiškiai, kurie ką nors 
siunčia savo artimiesiems į Lie
tuvą, gerai žino, kad jų siuntos 
labai negreit pasiekia adresatus 
tėvynėje, nors siunčiami oro 
paštu laiškai keliauja keletą sa
vaičių. Atrodo, kad juos ne 
lėktuvai nuskraidina, bet yra 
jaučiais vežami. Ypač ilgai, net 
keletą mėnesių, keliauja knygų 
siuntos. Tai yra dėl to, kad visi 
mūsų siunčiami dalykai tur i 
keliauti vargo kelius, kuriuose 
yra daugybė stropiai saugomų 
vartų. Neretais atvejais siuntos 
vis kur nors užkliūna, nepa
siekia adresatų. 

Kokias kliūtis sutinka mūsų 
siuntos Maskvoje ir okup. Lie
tuvoje, vaizdžiai aprašė „Kom
jaunimo tiesos" korespondentas 
Edmundas Ganusauskas (Nr. 
134, 135, 136), aplankęs minė
tas įstaigas Maskvoje, stebėjęs 
jų darbą bei kontrolę. Ilgo ir 
gerai dokumentuoto rašinio 
antraštė „Tarptautinio pašto 
labirintai". Pasinaudodami jo 
duomenimis, nieko savo nepri
dedami ir neiškreipdami, ban
dysime pateikti vaizdą, kas su 
mūsų siuntomis daroma Mask
voje ir Lietuvoje. 

Esą du keliai siuntoms patek
ti į Sovietų Sąjungą. Tai legalus 
kelias ir kontrabanda. Siuntos 
keliauja autofurgonais, laivų 
triumuose, pašto vagonuose, 
lėktuvų bagažinėse. Mažesnė 
kontrolė esan t i da ik t inėms 
siuntoms — drabužiams ir mais
to produktams. Sakysime, ka
vos gali siųsti be jokio muito 
nors 10 kg. „Tokių siuntų 
niekas neardo — pašvitina rent
geno spinduliais ir išsiunčia 
adresatui", rašo str. autorius. Ir 
muitai tokiems dalykams nesą 
plėšrūniški. Vis dėlto ,,Už 
menką pakietą žmogus pakloja 
pusšimtį, o už kailinius ir pusę 
t ū k s t a n č i o " . S iun t in ius iš 
Amerikos siuntėjai gerai supa
kuoja, o JAV paštas negailįs 
tvirtų maišų. Tvirtos kartoninės 
dėžės atlaikančios didelį spau
dimą: a d r e s a t u s saugia i 
pasiekia net trapūs video, radijo 
aparatai. „Užtat lengvi paketai, 
kurie paprastai būna suvynioti 
į skystą popierių, skutais virs
ta. Kartais paketai po kelionės 
būna taip suplyšę, jog, išpylus 
ant grindų, matai tik gražių 
daiktų šiukšlyną, — sutrintas 
šokoladas, tabletės, saldainiai". 
Esą labai nepraktiška siųsti 
skystus daiktus: „Teko matyti 
dar neatplėštų permirkusių 
maišų, kažkuriame siuntinyje 
išsipylė aliejus. Vargas viskam, 
kas tame maiše buvo. Išbėga 
šampūnas, išbyra šokolado ar 
kavos milteliai..." 

J a s t i k r ina Glavlitas. E. 
Ganusauskas aiškina, kad „tuo 
keistu žodžiu pavadinta Vyriau
sioji valstybinių paslapčių spau
doje saugojimo valdyba. Jos cen
tras Maskvoje, skyrius Lie
tuvoje. Tačiau apie tą įstaigą 
niekas nenorįs kalbėti. „Vos 
užsiminus apie Glavlitą, kalba 
bemat nutrūkdavo arba praras
davo prasmę". Toliau str. auto
rius rašo, kad „Literatūrą visom 
pagrindinėm pasaulio kalbom 
kontrol iuoja Maskva. Tik 
lietuviškus spausdinius centro 
cenzoriai persiunčia mūsiš
kiams, kad šie. peržiūrėtų ir 

BRAZDŽIONIO 
DIALOGAS SU LIETUVA 

Su Bernardu Brazdžioniu Lietuvoje 

suderinę vėl su Maskva, atiduo
tų į tarptautinį paštą. Arba 
neatiduotų. Taip, tenka sulai
kyti". 

O kas vyksta su konfiskuotais 
leidiniais: „Paženklintos Glavli-
to šešiakampiais, knygos pa
tenka į vadinamuosius spec-
fondus, jeigu, žinoma, jos apskri
tai reikalingos. O jeigu, tarkim, 
apie parako gamybą ar pana
šios, tai po kurio laiko tiesiog 
sunaikinamos. Tačiau tai jau 
lyg ir praeitis. Dabar, pasak A. 
Brazaičio, net į specfondus 
literatūra nukreipiama labai 
retai, nebent visiškai antikons
titucinio, šmeižikiško pobū
džio". 

Glavlito s is tema, žiūrint 
bolševikų akimis , esant i 
„tobula". Tačiau ir čia „veši va
gystės", nes literatūra turi 
pereiti per daugelį rankų. 
Toliau E. Ganusauskas nurodo 
faktus, kai Glavlitas sulaikė 
muziejui siųstus spausdinius, 
bostoniškės LE ir ,Encyclopedia 
Lituanica' tomus, A. Kučo 
„Amerikos lietuvių istoriją", P. 
Klimo atsiminimus, Railos 
„Dialogą su lietuviais" ir kitas. 
„Iš 12-os LE leidėjo J. Kapo
čiaus siųstų knygų redakcija 
Lietuvoje gavusi tik keturias. 
„Akiračių" leidėjas Liūtas 
Mockūnas nusiuntęs M. Mažvy
do bibliotekai Vilniuje jau ne 
vieną tūkstantį knygų. Tačiau, 
pasak jo, jei knygos dingsta, 
siuntėjas negali surasti galų". 
Panašiai atvejų esą buvę ir su 
E. Šulaičio siųstomis knygomis. 
Lengviau knygos pasiekia adre
satus, jeigu jų siuntos registruo
jamos. Būna atvejų, kad knygos 
apmainomos. Sakysime, mūsiš
kiai siunčia lietuviškas knygas, 
o Lietuvoje gauna jų vietoje 
rusiškas. Ypač daug nusiskun
dimų esą dėl puošnaus žurnalo 
„National Geographic" din
gimo. Beje, už registruotos siun
tos dingimą Sovietų paštas turi 
atlyginti 17 rublių ir 64 kapei
kas. 

Nemaloni istorija ištikusi ir 
buv. Lietuvos Šveicarijoje bei 
Vokietijoje dr. Alberto Geručio 
Vilniaus u-tui siųstas jo kolek
cijos vertingas knygas. Iš pra
džių jas siųsdavo nepigiu cargo 
būdu, lagaminais, dėžėmis. 
Pagaliau Vilniaus u-to bibliote
kos tuometinio direktoriaus 
Jurgio Tornau rūpesčiu, knygų 
pargabenti į Šveicariją atvyko 
„Sovtransavto" galingas fur
gonas. Knygos buvo pakrautos 
ir vežamos į Lietuvą, pats J. 
Tornau grįžo traukiniu. Per
važiavus sieną, įsilaužė automa
tais ginkluoti Lietuvoje tar
naujantys pasieniečiai. Jie be 
skrupulų ir ataskaitų atsirinko, 
kas jiems pasirodė reikalinga, 
sumetė knygas į sunkvežimį ir 
universitetui po didelių kovų 
pavyko susigrąžinti toli gražu 
ne viską. Kas pasieniečiams tie 
knygų sen t imenta i arba 
pagaliau mūsų įsipareigojimai 
vykdyti fundatoriaus priesakus: 
kolekcija nedaloma, neperduo
dama jokioms kitoms įstaigoms, 
saugoma tik universitete. Negi 
imsi aiškinti ką tik mūsuose 
įmanomą fenomeną, kad 
nepažindamas lotynų abėcėlės, 
uniformuotas žmogus skaito 
prancūziškas knygas ir, pakėlęs 
pirštą, bemaž nusprendžia, kur 
jų vieta". Panašūs dalykai vykę 
su Paryžiuje gyvenančio kara
imų istoriko Simono Šišmano 
siųstomis vertingomis kny
gomis ir kt. 

Taigi mūsų knygos kelias į 
Lietuvą vis dar labai sunkus. 
Daugybė siuntų dingsta Mask
vos labirintuose. Bet nepames
kime vilčių — gal skelbiama 
ūkinė savivalda ir joms atidarys 
plačiau duris. 

b . kv. 

Tautinės minties poetai, pa
triotinės poezijos kūrėjai iš tik
ro visą laiką veda tam tikrą 
dialogą su tauta. Jie klausosi 
savo žemės, tautos istorijos ir 
naujausių įvykių bei žmonių 
balso ir savo kūryba į jį atsako. 
Tokią maždaug mintį poetas 
Bernardas Brazdžionis yra iš
sakęs dviposmiu „Piliakalnių 
balsu": 
Kas skaudaus negirdi mūsų 

žemės skundo, 
Kas maldos nesiunčia, sie

kiančios žvaigždes, — 
Nepabus jis kito ryto aušrai 

bundant, 
Ir dangus jo balso niekad 

negirdės... 
Kas neneš tėvynės skausmo nei 

likimo, 
Kryžkelių našlaitės jos kas 

nepaves, 
Nepriglaus jo kūno tėviškės 

arimai, 
Niekad amžių saulė sielai jo 

nešvies! 
Šį pavasarį po 45 metų laiko 

tarpo Bernardui Brazdžioniui 
grįžus į tėvynę į Lietuvą, jo 
„šiaurės pašvaistę" ir kojomis 
fiziškai palietus savo gimtąją 
žemę, išsivystė labai intensyvus 
dialogas poeto — 'paukščio, 
vėtroj nepaklydusio' ir žmogaus, 
kuriam žeme vaikščioti nekartą 
trukdo poeto-paukščio sparnai, 
su Lietuva, kurią 'mylėjo iš tolo' 
ir su jos žmonėmis. 

Kalba poetas Bernardas 
Brazdžionis 

Atvykęs Lietuvon poetas tau
tai kalbėjo trim būdais: eilėmis, 
prozine kalba ir susitikimais. 
Jis susitiko su daug kuo: kar
dinolu Vincentu Sladkevičium, 
arkivyskupu Julijonu Stepona
vičium, badaujančiu Petru Čiži
ku, Nijole Sadūnaite, Jadvyga 
Bieliauskiene, Antanu Terlec
ku, Lietuvos rašytojais kolekty
viai ir individualiai, „Sąjūdžio" 
atstovais (lyderiai tuo metu 
buvo Maskvoje), Šiaulių miesto 
Vykdomojo komiteto pirminin
ku Povilu Morkūnu (kuris tą 
dieną vadovavo piketui prieš 
sovietų karinį aerodromą Zok
niuose), Dainiumi Trinkūnu ir 
daugeliu kitų. Brazdžionis 
lankėsi „Tremtinio" klube, 
„Nemuno" redakcijoje, Maišių 
kolūkyje, televizijos „Veidro
džio" programoje ir kitur ko 
„Draugo" korespondentas ne
užregistravo. Tačiau į magneto
fono juosteles yra įrašyta daug 

JUOZAS KOJELIS 

jo pareiškimų, padarytų litera
tūros vakaruose, susitikimuose 
ar tiesiogiai atsakant į kores
pondentų klausimus. 

Rašytojų sąjur.gos rūmuose po 
daugelio kalbų ir po to kai 
poetas Algiman.as Baltakis pa
reiškė, kad „už visus, kurie yra 
Jus įžeidę šiuose rūmuose, 
jaučiu pareigą Jus viešai atsi
prašyti", Brazdžionis kalbėjo: 
„Dabar, kai jau galima, būkime 
visi kartu. Gerbkim vieni kitų 
įsitikinimus, o ypač rašytojai. 
Skirstykime vienas kitą tik 
pagal pavardę. Nevertinkime 
vieni kitų talentų. Vienas yra 
vienoje knygoje ar vienoje 
eilutėje didesnis talentas, kitas 
— kitoje. Aš labai gerbiu tuos 
rašytojus ir kitu.< žmones, kurie 
nekeitė savo kailio. ... Aš noriu 
būti ne išeivių o tautos ra
šytojas. Jei jūs priimsite mane, 
jei tauta priims mane, aš būsiu 
labai laimingas". 

Televizijos laidoje iš Kauno, 
atsakydamas į Korespondento 
klausimus, Brazdžionis reaguo
ja į įvykius Lietuvoje: „Lietuvos 
žmonėms linkėčiau nesustoti 
pakelėje. Ne ilsėtis ir ne 
džiaugtis tik tuo kas pasiekta, 
bet eiti iki paskutinio tikslo — 
Lietuvos nepriklausomybės". 
Toje pačioje laidoje Rytų ir 
Vakarų skirtumą aptarė taip: 
„Mes daug laimingesni, kurie 
patekome į Vakarus, už tuos 
kuriuos išvarė : Rytus. Man 
truputį nejauku, ir jaučiuosi 
prieš juos tarsi kaltas. Tačiau 
labai džiaugiuosi, kad dar 
nemaža grįžo iš Rytų ir kad jie 
liko gyvi Lietuvai". 

Paskutinę dieną prieš iš
važiavimą, patyręs kad tauta jį 
t ikrai priėmė, l i teratūros 
vakare Operos rūmuose Vilniu
je su gera kuklumo doze 
Brazdžionis viešai pažiūrėjo į 
save ir savo kūrybą: „Visa ką 
padarėte man, — padarėte lietu
vių tautai. Aš neidentifikuoju 
savęs su tauta, esu mažas tautos 
trupinėlis. Mes visi — ir aš, ir 
jūs — viską darome, viską auko
jame lietuvių tautai, Lietuvai. 
Viską, — ir dabar viešai, ir tada 
slapta, ir pusiau lūpų tada, ir at
vira burna tada. ... Patriotika 
kai kurių kritikų nemėgiama. 
Sako, per daug pompastikos. Aš 
nerašiau savo patriotikos, kad 
išreikščiau savo patetiką, kad 
ką nors sužavėčiau. Aš rašiau 
tai, kuo gyvenau. ... Aš arfa, 

ant kurios Viešpats uždeda savo 
pirštus, ir aš skambu, kaip tie 
pirštai braukia". 

Iš tikro pagrindinai į tautą 
Brazdžionis kalbėjo savo poezi
ja. Jis kalbėjo dar tada, kai pats 
nežinojo, kad tauta jį girdi 
Vorkutos šachtose, Mordovijos 
lageriuose, kitose „amžino 
įšalo" Sibiro žemėse ir tėvynėje, 
kai (tai stiprėdamas, tai kiek 
silpnėdamas) siautėjo stalininis 
teroras, kur is aprimo tik 
Gorbačiovui atėjus į valdžią. 
Brazdžionio populiarumą tauto
je galėjau savo ausimis patirti 
dar jam neatvykus Lietuvon, 
kai, išleidžiant deputatus į 
Maskvą, Kalnų parke gegužės 
20 prof. V. Statulevičius gal 
50,000 miniai paskelbė apie 
poeto Bernardo Brazdžionio 
atvykimą ir padeklamavo jo 
„Lietuva, kai aš tave regiu". 
Nematytam poetui tada buvo 
sukeltos milžiniškos ovacijos. 

Kaip tauta sutiko Brazdžionį, 
jau rašiau ir kartoti nebereikia. 
Bus tokių, kurie tuo netikės, 
nes kai kam „katalikas" poetas, 
rašąs patriotika, turįs būti 
nevertas dėmesio. Tai, žinoma, 
labai keistas poezijos vertinimo 
kriterijus, bet tokių „ekspertų" 
deja esama. Lietuvoje tūkstanti
nėms minioms Brazdžionio poe
zija smigo į širdį, nežiūrint ką 
jis būtų skaitęs. Tačiau kai 
kurios jo eilės išskirtinai su
jaudindavo klausytojus. Tai 
buvo galima justi iš plojimų, 
atsistojimų, skandavimų „Lie
tuva, Lietuva", nors skaitymas 
vyko skirtingose aplinkybėse, 
kaip bažnyčiose, muziejumi pa
verstoje bažnyčioje. Kalnų 
parke, lietui lyjant, ir t.t. Prie 
tokių eilėraščių drįsčiau skirti 
Vaidilos Valiūno serijos eilė
raščius, o ypač „Baimės kultą" 
taip pat ,,De Profundis", 
„Šaukiu aš tautą", „Tikiu", 
„Šventoji žemė Lietuva", „Per 
pasaulį keliauja žmogus", 
„Pr iesa ika" , „Procesija į 
Kristų", „Antrasis dangus", 
„Tauta", „Pavasario kelionė", 
„Aš čia — gyva", „Mano protė
vių žemė", „Tėvynės elegija"... 
Toli neatsiliko ir visa kita jo 
skaityta poezija. 

Atsiliepia tauta 

Įdomu, kokius Brazdžionio 
eilėraščius Lietuvoje literatūros 
vakaruose pasirinko skaitovai 
(Kochanskytė, Noreika, Venclo
va, Dautartaitė, Staliliūnaitė, 
Abukevičius), solistai (Ambra-

Bernardas Brazdžionis su kardinolu Vincentu Sladkevičium, kiti — akt L. 
Noreika, rašyt. Albinas Bernotas, kun. Kastytus J. Matulionis ir tremtinių 
atstovas. N u o t r j Kojelio 

zaitytė, Sadauskas. Kernagis, 
Povilionienė) ir chorai, daina-
vę-giedoję Vilniaus katedroje, 
Šiaulių bažnyčioje, Sporto 
halėje ir Lakštingalų slėnyje 
Kaune? 

Man rodos, kad visi mano pa
minėti ir nepaminėti skaitovai 
deklamavo ,,De profundis". Tai 
būtų pats labiausiai mėgiamas 
aktorių eilėraštis. Kiti — „Be 
motinos tėvynės", „Mes kaip 
žiedas". ..Per pasaulį keliauja 
žmogus", „Pavasario kelionė", 
„Tėvynės ilgesys", „Tauta". 
„Lietuva — mano šiaurės paš
vaistė", „Tikiu", „Ypatingai", 
„Keleivio talismanas", „Tėvų 
sodybos žiburėli", „Neregio 
elegija", „Ąžuolas", „Atleisk 
man. Viešpatie", „Klajūnui". 
„O Kristau, pasaulio valdove", 
„Aš čia — gyva", „Lietuva, kai 
aš tave regiu"... 

Į Brazdžionio poeziją gausiai 
atsiliepė Lietuvos poetai savo 
kūryba, ir poetai ir nepoetai-
prozišku žodžiu. Kardinolas 
Sladkevičius Brazdžioniui pa
sakė: ..Jūsų vardas man mena 
Tautos Dainių ir Pranašą" Ar
kivyskupas Steponavičius pa
rašė: ,J*er sunkiuosius Tėvynės 
laikus persekiojami tautiečiai 
už Dievo ir Tėvynės meilę iš 
Jūsų posmų stiprybę sėmė. 
Didžioji meilė šventiesiems 
idealams mus visada stiprina. 
Visa tauta gieda: Iš Tavo ran
kos, Dieve, gaunu savo rytą. 
Dievo palaima ir nesibaigianti 
tautiečių meilė tebūna Jums 
atlyginimas Jūsų gyvenime". 

Tremtinių vakare Kaune svei
kintojas išsireiškė: ,.Jūs mūsų. 
tremtinių, poetas. Kai Lietuvo
je Jūsų poezija buvo nutylima, 
ji buvo deklamuojama Sibire". 
Kalnų parke kitas tremtinys: 
„Mes tikime, kad Tu kalbi į 
mūsų širdis pasiklydusias, 
kurios jau sunkiai skiria tamsą 
nuo šviesos, ir vėl kvieti į 
bundančios tėvynės laimės 

kelią. ... Tu mokai priešui 
atleisti jo kaltes. — priešui, 
kuris išniekino mūsų žemę, 
praeitį, mėtė iš vagonų pakely 
uždususius mūsų vaikus. . ." 
Tremtinė, operos solistė Ambra
zaitytė: „Jūsų žodžiai mums ar
timi ir suprantami. Gaila, kad 
taip ilgai nebuvo galima gėrėtis 
nuostabia Jūsų poezija." 
Mokslinės-techninės kūrybos 
draugijų tarybų a t s tovas , 
įteikdamas premiją: „Nežiūrint, 
kad per pastaruosius dešimtme
čius Jūsų kūryba pas mus buvo 
slepiama, bet ją žino kiekvienas 
lietuvis. Jūsų kūryba tautą 
(dabar) žadina nauj iems 
žygiams". 

Atsikūrusių ateitininkų svei
kintojas Operos rūmuose: „Mes, 
ateitininkai, jaučiame Jums 
didelę meilę. Gal Jūs stebitės, 
kad tauta Jus taip sutinka. Bet 
Jūs esate suaugės su tauta. Mes 
niekad nejautėme, kad Jūs ki
tur esate. Mes visą laiką jautė
me, kad esate čia". Panevėžio 
ateit ininkų atstovas: „Tau 
Viešpats įteikė raktus nuo 
giliausio poezijos šulinio. Tu 
nelaikei jo sau užrakinęs ir 
nesigrožėjai savo atvaizdu 
spindinčiame vandenyje, o tik 
sėmei iš jo nenuilsdamas, sėmei 
girdyti netiesos ir smurto 
dykumoje alpstančią tautą". 

Rašytojų rūmuose poetė Ma
rytė Kontrimaitė: ..Jūsų eilėraš
čiai Sibire padėjo išlaikyti mūsų 
dvasią nepalaužtą. Jie padėjo 
mums, mažiesiems, išl ikti 
l ietuviais" ' . Poetas Jonas 
Juškaitis: ..Brazdžionis buvo 
visą laiką su mumis. Jis nebuvo 
svečias. Jis buvo visą laiką Lie
tuvoje. Brazdžionio poezija 
Lietuvoje buvo gyva kalėjimuo
se. Sibire, pas studentus". 

Tarp poeto Bernardo Brazdžio
nio ir tautos vyko darnus 
dialogas. Bet jis niekad nebuvo 
nutrūkės. 

PIRMOSIOS KARO DIENOS 
ATSIMINIMAI 

KUN. J. ADOMAITIS 

GYVENIMO CHRONOLOGIJA 

Kunigas Juozas Adomaitis gimė 1901 m. spalio 26 d Pašilės 
kaime, Plokščių parapijoje. Augo tarp brolių ir seserų religingų 
tėvų šeimoje. 

Mokėsi Plokščių pradžios mokykloje ir Šakių „Žiburio" gim
nazijoje (1918-1921). Vienerius metus mokėsi Kauno karo 
mokykloje ir baigė Suaugusiųjų gimnaziją. 

1923 m. įstojo į Vilkaviškio Kunigų seminarija Kaune. 
1929 m. birželio 16 d. įšventintas kunigu. 
Iš prigimties būdamas religingas ir darbštus, lėto 

temperamento ir ištvermingas, nevengė atsakomybes kurią 
Dievo Apvaizda uždėjo ant jauno kunigo pečių. Studijuodamas 
Kauno universitete tuo pačiu metu ėjo Zitiečių ligonines 
kapeliono pareigas, rūpinosi ligonių sielovada. Universitetą 
baigė įgydamas teologijos licenciato laipsnį. (1929 1932). 

Po studijų paskiriamas Alytaus parapijos vikaru ir 2emės 
ūkio mokyklos kapelionu (1932-1933). 

Nuo 1933-1940 m. dirbo Vilkaviškio gimnazijos kapelionu; 
Vilkaviškio kurijos viceoficiolu, Kunigų seminarijos nuodėm
klausiu ir Katalikų veikimo centro sekretoriumi. 

1941-45 m. Marijampolės mergaičių gimnazijos kapelionas, 
dvasios tėvas, lotynų kalbos mokytojas. 

1945-1951 m. Griškabūdžio parap. klebonas. 
1951-1956 m. kalėjime — lageriuose Sibire 
1956-1958 m. Alytaus klebonas - dekanas. 
1958-1963 m. Šiaulių r. Bazilionų p. klebonas. 
1963 m. grįžta į gimtuosius Plokščius klebonu, vėliau — 

altarista. 
1983 m. gegužės 3 d. atidavė Viešpačiui sielą. 

Rusų raudonajai armijai įžengus į Lietuvą, buvo 
likviduotos visos katalikiškos organizacijos ir Katalikų 
veikimo centro veikla. Asmenys, surišti su ka
talikiškomis organizacijomis Vilkaviškio vyskupijoje, 
išsiskirstė. Todėl paprašiau vysk. Karosą atleisti mane 
iš katalikiškos akcijos direktoriaus pareigų ir bet kur 
paskirti pastoraciniam darbui. Buvau paskirtas į 
Lukšius, Šakių aps. padėti kunigui V. Meškevičiui. Po 
poros mėnesių gaunu iš kurijos laišką su paskyrimu 
vykti į Alytų II ir ten sulig galimybių dėstyti tikybą 
Alytaus moksleiviams bažnyčioje. Mat vietiniai — buvę 
kapelionai kun. Čižauskas ir kun. Katilius — buvo iš 
Alytaus pasitraukę. Apsigyvenau pas vietos kleboną 
kun. J. Šalčių. Pas jį vikarais buvo kun. J. Buikus ir 
kun. Jurg. Sventickas. 

Vos pradėjus su mokiniukais bažnyčioje susi
tikinėti, tuojau iš miesto vykdomojo gavau įsakymą, 
kad jokio tikybos mokymo bažnyčioje nebūtų. Apsi
galvojęs kitą dieną paprašiau, kad man būtu leista — 
noriu pasikalbėti su kompartijos sekretoriumi 
Tamulevičium. Vėliau jis buvo raudonųjų partizanų 
vadas Alytaus apskričio ir artimų vietų. Susitikimas 
buvo gana draugiškas. Paaiškinau uždraudimą mokyti 
bažnyčioje vaikus tikybos. Priminiau žodžiu girdėtą 
vysk. Brizgio apsilankymą pas Sovietų įgaliotinį Deka
nozovą, kuriam buvo išdėstyta katalikų nusistatymas 
dėl religijos mokymo. Dekanozovas vysk. Brizgi u i tiek 
pasakęs: „Mokykite bažnyčioje, jei taip norite, tik nesi
kiškite į mokyklą". Tuo remdamasis, aš aiškinau 
kompartijos sekretoriui, kad būtų daug tiksliau, jei 
kunigas aiškintų vaikams tikėjimo tiesas, o ne kokios 
moterėlės slaptomis, kur nebūtų išvengta nei 
netikslumų, nei fanatizmo, kur būtų painiojama tiesa 
su pasakomis ar prasimanymais, bet prieštaringais 
tarybinei tvarkai. Šitaip paaiškinęs tą reikalą, gavau 

jo sutikimą, kad galiu tęsti pradėtą tikybos mokymą 
bažnyčioje. 

Tuomet telefonu pranešiau miesto galvai, kad esu 
kalbėjęs su kompartijos sekretorium ir jis leido toliau 
mokyti tikybos bažnyčioje. ..Ar kalbėjaisi su 
Tamulevičium?!" — nustebęs paklausė miesto galva. 
Užtikrinau, kad kalbėjausi ir kad dabar, pranešęs 
miesto galvai, tęsiu vaiku mokymą. ..(Jerai. — sako. 
— tik nukabinkite nuo bažnyčios durų skelbimą, kada 
reikia mokiniams rinktis. Mat. toks skelbimas yra 
agitacija". 

Gaila buvo mokiniu, kai jie be šiltu drabužių atbėga 
po pamokų į šaltą bažnyčią ir valanda kitą kantriai 
klausosi dėstomos tikybos. Taip praėjo visa žiema. 

Dalį gabesnių berniukų atrinkau atskiram pla
tesniam religijos mokymui. Jų buvo. rodos, daugiau 
dešimt. Džiugu, kad iš jų išaugo keturi uolūs kunigai, 
tai kun. A. Dumbliauskas, kun. R. Mizras. kun. A. 
Andriuškevičius ir kun. Jon Zubrus. 

Nuo pavasario patylomis buvo pradėję sklisti gan
dai apie galimą vokiečių karą su rusais. Apie birželio 
vidurį, eidamas gatve pro komjaunimo ir kompartijos 
patalpas, pastebėjau, kad nėra iškabu. Nebuvo matyti 
ir plakatų, kuriais anksčiau bud-vo nukabinėtos 
sienos. 

Pradėjo būti neramu. Klebonas kun. J. Šalčius 
turėjo iš Alytaus pasišalinti, nes jam grėsė suėmimas 
del lenkų skundų. Šeštadienį, nieko nenujausdami apie 
galimą karo užsidegimą, abu su klebonu išvykome: jis 
— j Birštoną, aš — į Ūdriją, į Švč. Jėzaus Širdies atlai
dus Tuo metu Ūdrijoje klebonavo kun. Krūvelis. I 
atlaidus buvo atvykęs jo giminaitis, o mano kursinis 
draugas iš seminarijos laikų kun. Alb. Krūvelis. 

• Bus daugiau* 

l 
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MAŽA APYLINKĖ 
ĮVYKDĖ... „NEĮMANOMA" 
75 šeimos įsigijo ir išlaiko nuosavą 

bažnyčią 
Parapijos suorganizavimas ir 

ypač nuosavos bažnyčios įsigiji
mas nėra lengvas dalykas nė 
didelėms apyl inkėms, bet 
mažoms apylinkėms yra visai 
kas kita — galima sakyti, tai 
yra neįmanoma svajonė. 

Kai 1963 m. senelis kun. J. 
Danielius pranešė, kad jis 
nebepajėgia vadovauti lietu
viškoms pamaldoms, kurioms 
jis vadovavo 10 su virš metų, du 
Londono lietuviai tuo labai su
sirūpino. Jiems buvo aišku, kad 
dabar Londone gali nebebūti ne 
tik lietuviškų pamaldų, bet kad 
tai gali reikšti lietuviškos 
apylinkės pabaigą. Šekspyriš
kai pasakius — tuoj pat tenka 
apsispręsti: būti ar... nebūti?! 
Kai lietuviai išsisklaidys po 
kanadienčių parapijas, argi 
bebus galima juos vėl suburti 
krūvon ir bet kuriai lietuviškai 
veiklai? Abu gerai suprato, kad 
reikia veikti labai skubiai. 
Vienas tų asmenų buvo energin
gasis KLB Londono apylinkės 
pirmininkas Jonas Butkus. Jis 
pasižadėjo viską kuo greičiau
siai sutvarkyti. Padarius dideles 
pastangas reikiamose vietose J. 
Butkui pavyko Londonan atsi
kviesti iš Toronto kun. Boles
lovą Pacevičių. Savos parapijos 
idėja buvo keliama visų dvasiš
kių ir kai kurių pasauliečių, 
bet... dėl baimės, kad nebus 
įmanoma nuosavą bažnyčią 
išlaikyti, — reikiamą ryžtą ir 
konkrečią formą įgijo tik Lon
donan 1964 m. sausio 18 d. atvy
kus kun. Pacevičiui, nuolat 
kartojančiam savo ryžtingą 
šūkį: „Jokios kalbos apie baž
nyčios nuomavimą. Vienintelė 
išeiTTs"Steigti savo parapiją". 

Buvo sukviestas specialus su
sirinkimas susidariusiai padė
čiai aptarti. Deja, daugelio 
galvose baimė buvo didesnė, 
negu noras turėti lietuvišką 
parapiją. Įklimpta be aiškios 
linijos ir planų. Pasigirdo balsai: 
„Mums nėra įmanoma išlaiky
ti nuosavą bažnyčią". Arba: 
„Būtų gerai turėti lietuvišką 
parapiją, bet kas apmokės tas 
dideles bažnyčios išlaikymo 
išlaidas?" Bet štai staigmena! 
Pranas Tumosas, miręs prieš 10 
metų, buvo žinomas kaip labai 
taupus žmogus. Deja, šį kartą jis 
visus nustebino mesdamas 
nepapras ta i drąsų šūkį: 

gaunančių stambesnes algas. 
Tuometinė suma 1500 dol. gal 

lygintina prie dabarties net 
10,000 dol. Ir taip reikalas 
pasisuko geresne kryptimi. 

Tuoj buvo sudarytas steigia
masis komitetas, vėliau tapęs 
pirmuoju parapijos komitetu, 
šios sudėties: pirmininkas J. 
Butkus, E. Daniliūnas, L. 
Eimantas , P. Genčius, K. 
Kudukis, B. Misius, J. Ordas ir 
A. Petrašiūnas. Žinoma, į jį įėjo 
ir pats klebonas kun. B. Pace-
vičius. Laikas nebuvo gaišta
mas: vasario 14 d. įvyko pir
masis komiteto posėdis, o vasa
rio 16 d. oficialiai buvo įkurta 
Šiluvos Marijos parapija! Jos 
gimtadienių minėjimas nukelia-
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Šiluvos Marijos Londone klebonas ir parapijos taryba. Iš kairės: J. Daniliūnienė, kun. I. Mikalaus
kas, OFM, pirm. A. Petrašiūnas, ir A. Dragunevičius; stovi; vicepirm. B. Žemaitis, P. Kuras, E. 
Petrauskas ir A. Švilpa. 

J. Butkus, steigiamojo parapijos ko
miteto pirmininkas. 

„Dėkime po tūkstantinę, o ne 
šimtinę ir... turėsime lietuvišką 
parapiją su nuosava bažnyčia!" 
Nors ir dabar čia liko abejo
jančių ar net klausiančių: „Kur 
yra tie milijonieriai?" Tačiau 
Tumoso išganingasis šūkis 
neliko be pasekmių ir dauguma 
padarė staigų posūkį: „Žinoma, 
kad galime aukoti ir po tūkstan
tinę". Pasipylė pirmos aukos po 
500 ar 600 dol., vėliau 
papildytos iki 1000 ar 1500 dol. 
Žinoma, jų tarpe buvo ir 
Tumoso panaši auka. Ypač 
prisimintina, kad tada Lon
donas neturėjo nei gydytojų, nei 
advokatų bei kitų profesionalų, 

A.a. kun. Balys Pacevičius, para 
pijos kūrėjas. 

mas į patogesnį rudens laiką ir 
švenčiama kartu su Šiluvos 
atlaidais rugsėjo mėnesį, šiemet 
rugsėjo 10 d. 

Vieną dieną įsteigta parapija, 
o kitą dieną — vasario 17 d. jau 
pradėtas vajus bažnyčiai pirkti. 
Po savaitės jau įsigyta nuosava 
bažnyčia, sumokant grynais. 
Pasinaudota vyskupijos 
paskola. Per porą mėnesių 75 
šeimų apylinkėje (padedant 
kaimynams) sutelkta neįtikė
tina 14,434.16 dol. suma, o po 
mėnesio — dar apie 3000 dol. 
Tuo laiku 17,000 su virš buvo 
dideli pinigai. Klebonui vajų 
pravesti padėjo pirm. J. Butkus, 
K. Kudukis, A. Petrašiūnas, P. 
Genčius, surinkęs stambias 
sumas plačiose Londono apy
linkėse, ir kiti. Vėliau parapijai 
atėjo į pagalbą ir J. Butkaus pa
stangomis išaugintas Londono 
lėšų telkimo skyrius. Nežiūrint 
tų optimistiškų nuotaikų, dar ir 
po to reikėjo labai daug rizi
kuoti, bet J. Butkaus verslinin-
kiški sugebėjimai ir patirtis 
išlaviravo per visus pavojus ir 
padėjo parapijai stiprius 
ekonominius pagrindus. Ar 
tikrai jis žymėtinas tokiais 
gabumais? Jis Kanadon atvyko 
su dešimčia dol. kišenėje, tuoj 
gavo darbą didesnėje įmonėje ir 
su mažu anglų kalbos mokėjimu 
trečią darbo dieną jau buvo 
pakeltas į darbo vadovus ir galų 
gale naudodamas Midas verslo 
teisę, išaugino nuosavą bendro
vę su keturiomis moderniškomis 
įmonėmis Londone, viena Bur-
lingtone, viena Sarnijoje ir 
nuosavybės teisėmis įvairiose 
vietose. Ir dar ne pabaiga! 
Bendrovė plečiama. 

Nupirktoje bažnyčioje nieko 
nebuvo galima daryti iki bir
želio 1 d. Praktiškai liko tik apie 
10 dienų padaryti pagrindinį 
remontą pagal žinomojo archi
tekto dr. A. Kulpavičiaus pro
jektą; Savanorių netrūko. Jie 
dirbo dieną ir naktį, (nepaim-
dami už savo darbą nė cento) kai 
kurie specialiai tam paėmė atos
togas ir daugelio nustebimui... 
laiku užbaigė būtiniausą 
remontą. Talkon atėjo net ir 

evangelikai. Buvo lengva dirb
ti, nes visi jautė vidinį pasiten
kinimą: mes gražiname Dievo 
namus... savo nuosavą 
bažnytėlę. 

Buvo ir kita istorinė diena. 
1964 m. birželio 14 d. 
londoniškiams buvo dvejopos 
nuotaikos diena: liūdesio, prisi
menant deportacijas, ir džiaugs
mo, nes tai buvo bažnyčios pa
šventinimas... pirmos šv. Mišios 
nuosvoje bažnytėlėje! Po to 
prasiveržė ir kiti veiklos reiš
kiniai bei laimėjimai. Lituanis
tinė mokykla nebeturėjo būti 
kampininke svetimose patalpo
se, prasidėjo kun. B. Pacevičiaus 
organizuojami vaidinimai ir kiti 
renginiai, pradėjo veikti nuola
tinis parapijos choras, per 10 
metų vadovautas muz. J. Pet
rausko, kurį laiką E. Bliskio ir 
kitų. Įsisteigė K.L. katalikių 
moterų Londono skyriaus, „Bal
tijos" ansamblis, sporto klubas 
„Tauras", sustiprėjo bendruo
meninė veikla ir skautai, žy
miai padaugėjo įvairių renginių 
skaičius, sekmadieniais po pa

maldų būdavo ir tebėra malonu 
susirinkti nuosavoje parapijos 
salėje ir pabendrauti, pasikal
bėti. 

Ryšium su parapijos įsteigimu 
tuo metu apylinkėje prasidėjo 
lyg savotiškas renesansas. 
Užviešpatavo retai sutinkamas 
entuziazmas, daugiau niekad 
nepasikar tojęs . Kun. B. 
Pacevičiaus ugningų pamokslų, 
J. Butkaus verslininkiškų suge
bėjimų ir parapiečių nepapras
to entuziazmo dėka mažoje 75 
šeimų apylinkėje įs te igta 
parapija ir įsigyta nuosava 
bažnyčia! 

Visa tai, kas tuo metu įvyko, 
dar kartą patvirtino seniai 
žinomą tiesą: lietuviška parapi
ja yra nepamainoma tvirtovė 
lietuvybei išlaikyti! Parapijai 
įsisteigus visa apylinkė sujudo 
tartum skruzdėlynas, kažkas 
panašaus į Donelaičio „Metų" 
pavasarį. 

Visi trys klebonai ir keli pa
rapijos komiteta i , vėliau 
pavadinti parapijos tarybomis, 
bei nuoširdūs par ' lijiečiai dar 

ir šiandien parapijai tebeskiria 
pirmaeilį dėmesį, — savo svar
biais įnašais prisidėjo prie to, 
kad dar ir šiandien po 25 metų 
parapija tebėra ant stiprių 
ekonominių ir dvasinių 
pagrindų. Ir tai buvo ne vieni 
kiti metai. Pavyzdžiui, a.a. B. 
Pacevičius pašventė net 12 
metų (1964-1975) kruopštaus 
darbo, kun. J. Staškevičius-
Staškus penkeris (1976-1981) 
ir dabartinis klebonas kun. I. 
Mikalauskas,OFM , atgaivinęs 
K.L.B. Londono apylinkės 
veiklą, 8 metus (1981-1989). 
Muz. R. Vilienė-Abromaitytė 
net 12 metų vadovauja „Pa
švaistės" chorui, kuris sekma
dieniais gieda per pamaldas. 
Retkarčia is j iems ta lkina 
žinomoji smuikininkė R. Audet-
Aleksiejūtė ir kiti menininkai. 
Juk ir parapijos komitetui — ta
rybos taip pat įdėjo nepaprastai 
daug nuoširdaus darbo, bet 
negausios eilutės neleidžia visus 
suminėti. 

Linkime parapijai išsilaikyti 
dar daug daug metų. D.E. 

LIETUVOS JAUNIMO TRAGEDIJA 
RAUDONOJOJ ARMIJOJ 

Plačiai spaudoje nuskambėjo 
įvykis, kurį iššaukė mobilizuo
tas į raudonąją armiją lietuvis 
Artūras Sakalauskas. Nepakęs
damas šlykštaus prievartavimo 
ir niekinimo, jis nušovė 8 karei
vius. Kad raudonojoj armijoj lie
tuviams, atliekantiems karinę 
tarnybą, yra sudaromos nepa
kenčiamos sąlygos, tai matome 
iš vieno seno kunigo laiško, 
rašyto iš Lietuvos savo draugui 
į Ameriką. 

„Mano sesers anūką parvežė 
po dviejų mėnesių tarnybos 
armijoj iš Ukrainos, kur jis buvo 
pasmaugtas, ir aš pats jį laido
jau. Antrą jaunuolį teko laidoti 
irgi tarnavusį armijoj Gardine 
— jis buvo užmuštas savo drau
gų kareivių. Trečias žuvo Vokie
tijoje, sakoma, kad,,nutrenkė" 
elektros laidai. Jį parveža tik 
šiandien ir laidosim sekmadie
nį. Tai buvo vienturtis sūnus, 
todėl tėvams yra skaudi netek
tis. Kariuomenėje yra baisi net
varka, ypač dabar, kai lietuviai 
pradėjo kelti balsą, rusai kuo tik 
galėdami skaudina lietuvių 
tarnavimą armijoje. Todėl 
moterys — motinos reikalauja, 
kad lietuviai jaunuoliai atliktų 
armijos tarnybą ne Rusijoj, bet 
Pabaltijy. Tuo reikalu moterų 
„Caritas" renka parašus, kurie 
bus įteikti vyriausybei". 

Ateiviai specialistai 

Toliau tas pats kunigas rašo 
apie ateivių antplūdį. Jie jaučia
si ne kaip nuolankūs svečiai, bet 
kaip įžūlus įnamiai. Laiške 
rašoma: „Pristabdyta Ignalinos 
trečiojo bloko statyba, o ateiviai 

IG. MEDŽIUKAS 
pyksta. Jų Ignalinoje yra priva
žiavusių daugiau 30,000. O kur 
dar Mažeikių, Jonavos, Akme
nės, Kėdainių gamyklų ateiviai. 
Jie skaitosi specialistai, net 
valytojos irgi „specialistai". Į 
Černobilį po avarijos buvo 
siunčiami mūsų vyrai, kurie 
plovė mūrinius namus, o paskui 
buldozeriais juos nugriovė. 
Nesuprantamas mūsų žmonių 
beprasmis kankinimas! 
Išvežant i Černobilio valymo 
darbus, žadėjo juos parvežti po 
dviejų savaičių, o iš tikrųjų dau
gumas turėjo išbūti pavojingo
je zonoje pusę metų. Atvykusieji 
iš Černobilio po avarijos čia ir 
pasiliko, nors jiems buvo 
pastatyti nauji gyvenamieji 
namai Černobilio artumoje. 

Mūsų vyrai stengiasi stygos 
nepertempti, bet reikalauja 
diplomatiniu tonu. Tokius, 
kurie užgauna rusus kaip tautą, 
tuojau Sąjūdžio vadai sudrau
džia, o kar ta is net atsako 
mandatą. Taip atsitiko su 
„Sąjūdžio žiniom", kurių 84 Nr. 
buvo patalpintas kažkoks eilė
raštis. Tuoj už jį atsiprašė vadai 
per televiziją, o mes to numerio 
taip ir nepamatėm". 

Žemė siūloma nuomoti 

Dabar siūloma, kad kolūkiai 
su kolūkiečiais išnuomoti žemei 
darytų sutartis, įsipareigodami 
kiek įstengs apdirbti žemės. 
Žada vežti į kitas šalis pasimo
kyti, kaip ten prižiūri ir melžia 
karves, augina kiaules ir kt. Bet 
pas mus iš jų vis tiek reikalau
ja išpildyti respublikai numaty-

RE/MAX 
REALTORS 

RIMAS L. 
361-5950 

GREIT 
PARDUODA 

STANKUS 
636-6169 

REAL ESTATE 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti. Kad esate arbajionte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa-
• ybes Įkainavimas nemokamai. 

BURBANK 
Burbank Tavern for sala 

irtcl. 2 apts. Est. for over 40 years. 
Noinhhnrhnod trade incl. property & bldg . 
tavern, equipmt. and liquor license. or vvifl 
separate. Good income property. 

Tai . 425-5488 

m MiS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77S-2233 

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

5953 S. Kedzle Ava. 
Chlcago, IL 60629 

Tai. 436-7878 

H 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

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

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas, 
pirmam a., apšildomas. Brighton 
Pk. apyl. 

Tel. 847-4571 

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

Community Realty, MLS 
3856 W. 63 St., Chicago 

Tel. 581-9180, res. 434-4323 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 
keblumų. 

Išnuomojamas 41/* kamb. mo
dernus butas. Su šiluma ir oro 
vėsinimu. Suaugusiems. 

Skambinti 598-6193 

FOR SALE 

Parduodami nauji, 
gražūs tautiniai drabužiai. 

Skambinti 778-3025 

BRONYS RAILA 

KRYŽKELĖS 
Radijo paskaitų į Lietuvą ketvirtas 
rinkinys. Jau išėjo iš spaudos. Tai 
stambus 480 psl. veikalas aktua
liausiomis temomis iš 1986-1989 
metų laikotarpio. Šis gražiai išleis
tas Lietuviškos Knygos klubo leidi
nys greitai bus pasiūlytas įsigyti vi
siems klubo nariams. Nenariai ją 
gali užsisakyti „Drauge" arba įsi
gyti pas knygų platintojus. Knygos 
kaina JAV-bėse su persiuntimu kai
nuoja 12.50 dol. Illinojaus gyv. dar 
prideda 80 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
„Draugas", 4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

HELP VVANTED 

"ATTENTION — HIRING! 
Government jobs — your area. Many 
immediate openings without waiting 
list or tęst. $17,840 - $69,485. CaU 
1-602-838-8885. EXT R7765. 

MISCELLANEOUS 

tus planus. Blogiausia, kad tei
sių į tą žemę žmogus neturės, 
nes žemę valstybė laiko savo 
socialistiniu turtu. Socializmo 
pagrindinis reikalavimas, kad 
nebūtų privačios nuosavybės ne 
tik žemei, bet ir gamyklose. 

Žmonės jau kartą išbuožinti 
prisibijo, kad ir vėl prasigyve
nus tas pats nepasikartotų. 
Todėl didesnio entuziazmo 
beveik nematyt i . Įvedant 
kolhozus, ūkininkų kluonus ir 
tvartus visur nugriovė ir dabar 
kolūkių centruose jau pastatyti 
didžiuliai sandėliai, tvartai, bet 
žmonės ganyklas gauna už 2-4 
kilometrų. Įsivaizduokit, kaip 
nelengvas kolūkiečiui karvutę 
pagirdyti, perkelti į kitą vietą, 
pamelžti per pietų pertrauką. O 
ir ne tiek daug žmonių likę 
kolūkiuose. Jaunimas bėga į 
miestus, kur darbas tvarkomas 
valandomis, o kolūkiuose nėra 
laisvų dienų nei šeštadieniais, 
nei sekmadieniais. Gamykloje 
gauni atlyginimą reguliariai, 
viduryje ir pabaigoje mėnesio, o 
kolūkiuose su atlyginimu visaip 
būna. Dabar jau mėginama nuo 
paauglystės metų pritinginčius 
mokytis surūšiuoti. Tuos, kurie 
gyvena prie miestų, ruoš 
darbininkais gamyklose, 
gyvenančius kolūkiuose žada 
ruošti mechanizatoriais". 

Laiško gale kunigas dėkoja 
savo daraugui už atsiųstą iš 
Amerikos kavą, kuria pavaiši
nęs svečius kunigus, pasigir
damas, kad kava yra atkeliavu
si iš anapus vandenyno. Kvies
damas ją gerti, sakė: „Gerkit ir 
pagirkite draugus, neužmirš
tančius Lietuvos'". 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto teidimą Dirbu 
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai 
sąžininga' 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

Dažymas iš lauko ir vidaus; kam
barių remontai ; elektros ir 
vandentiekio taisymas. 
Skambinkite Vytui: 925-5300 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

KRYŽKELĖS, radijo prakalbos į Lietuvą 
1986-1988 m. Bronys Raila. 480 psi. . . . $10.00 

DIDYSIS KOVOTOJAS kun. Kar. Garuckas, S.J. 
Red. kun. Jonas Kidykas. 385 psl. * $10.00 

KVIEČIU JUS, Marijos apsireiškimai Medjugorje. 
Red. Kęstutis Trimakas. 207 psl $8.00 

AUDRINGAIS VIEŠKELIAIS, apysakos. Marija 
Aukštaitė. 395 psl $30.00 

LENKŲ {VYKDYTAS LIETUVIŲ TAUTOS GENO
CIDAS. Paruošė V. P. Uluntaitis. 331 psl. $12.00 

JONAS ŠIMOLIŪNAS, biografija. Red. Jurgis 
Gimbutas. 229 psl $12.00 

DIEVAS IR LAISVĖ. Ant. Maceina. 150 psl. . . $5.00 
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEI

VIJOJE. Danutė Bindokienė. 364 psl. . . . $12.00 
PO AUKŠTAISIAIS SKLIAUTAIS, poezija. Bernar

das Brazdžionis. 191 psl m.virš. $12.00 
k.virš. $20.00 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS. G. Songinas. 
128 psl $8.00 

LENKŲ OKUPACIJOJE IR JŲ KALĖJIMUOSE, 
atsiminimai Povilas Petkevičius. 187 psl. $8.00 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS NETEN
KANT — {VYKIAI, atsiminimai. Edvardas 
Turauskas 280 psl $12.00 

PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE, dokumentinė 
studija. Kęstutis K. Girnius. 422 psl $10.00 

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



DARBAS AR 
PIRMAVIMAS? 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Washingtone, D.C., prof. V. Landsbergis prie Baltųjų rūmų. Iš kairės: dr. 
Ant. Razma, Gr. Landsbergienė ir prof. Vyt. Landsbergis. 

KUN. VIKTORO DABUŠIO 
KELELIS DAINAVOJE 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Metinis Dainavos jaunimo sto
vyklos rėmėjų suvažiavimas 
naujai pravestą kelelį į kryžių 
kalną pavadino kun. Viktoro 
Dabušio vardu. Tai simbolinis 
įvertinimas vieno iš Dainavos 
pradininkų, jos ilgalaikio 
direktorių tarybos pirmininko, 
kuris ir ligos patale tebesi
rūpina stovyklos gerove. Vienas 
iš pustuzinio kryžių yra pastaty
tas kun. V. Dabušio pastango
mis jo šeimos atminimui. Dabar 
į ten veda asfaltuotas takelis, 
kurio išliejimo išlaidas jis pats 
ir padengė. Stovyklos ad
ministracija įpareigota pasi
rūpinti, kad tas kelelis būtų 
atitinkamai pažymėtas. 

Metiniame suvažiavime, įvy
kusiame liepos 23 dieną, bent 
simboliškai buvo įvertintas iš 
administratoriaus pareigų iš
einąs Vacys Lelis. Ta proga 
direktorių tarybos vardu dr. 
Marius Laniauskas jam įteikė 
pažymėjimą. V. Lelis toliau 
lieka stovyklos talkininkų 
gretose patarėjo rolėje. Jo 
pareigas, nors ir be to titulo, 
toliau eis Albinas Grigaitis. Jį 
inspiruos ir pagal reikalą jam 
talkins administracinis komi
tetas Detroite, vadovaujamas 
tarybos vicepirmininko Vyto 
Petrulio. 

Metiniam suvažiavimui pir
mininkavo dr. Vytenis Da
rnusis, o jam sekretoriavo Vitas 
Sirgėdas. Suvažiavime dalyvavo 
26 rėmėjai, kurie atstovavo 665 
balsus. Pats suvažiavimas 
užtruko vos valandą laiko, nes 
nebuvo išeita į lankas. Pra
nešimus darė tarybos pirmi
ninkas, iždininkas ir revizijos 
komisija. Pirmininko pranešime 
pastebėta, kad stovyklavietės 
naudojimas pakilo. Dainava 
ruošia lietuvių kilmės jaunimui 
stovyklą, kuriai vadovauja 
Rama Petruševičienė. Paminėti 
pasikeitimai taryboje. Iždinin
kas Steponas Smalinskas papil
dė pajamų ir išlaidų apyskaitą, 
kuri buvo išsiuntinėta visiems 
rėmėjams dar prieš suvažiavi
mą. Ypač įdomi jo penkerių 
metų kai kurių pajamų ir išlai
dų analizė. Įplaukos už stovyk
los nuomavimą pamažu kyla. 
Gaunamos aukos ypač svyruo
ja metai po metų. Pavyzdžiui 
1984 metais gauta 7,136 dol. 
1985 pakilo iki 24,847 dol. 1986 
metais nukrito iki 11,676 dol. 
Kitais metais 1987-siais aukos 
pakilo iki 37,477 dol., o pernai 
jos vėl nukrito iki 6,333 dol. 
Kaip matome, aukos svyruoja ir 
daugumoje priklauso nuo rėmė
jų komitetų pastangų. Rėmėjų 
komitetai Chicagoje, Clevelan-
de ir Detroite lėšų telkimą at
lieka kas dveji metai. Kaip ten 
bebūtų, reikia pakartoti, kad 
vienas trečdalis Dainavos sto
vyklos išlaidų yra padengiama 
aukomis. Kitaip tariant, vi
suomenė savo aukomis ir darbu 
stovyklaujančias grupes remia 

gana apčiuopiamai. Šiais metais 
visos stovyklavietės nuomavi
mas savaitei kainuoja 2,200 
dol. Kita, apie 750 dol. iš
laidų, padengiama iš visuome
nės aukų. Stovykloje yra 210 
vietų. Jei jos visos yra užpildy
tos, tai kaina stovyklautojui 
savaitei išeina vos 10.48 dol. 
Mano šių metų asmeniniu pa
tyrimu, tai yra pigiau negu 
vienos nakties nuoma bet" kur 
Amerikoje ar Kanadoje stovyk
laujant palapinėje po atviru 
dangum. Tai reikia pakar
totinai paminėti, kad stovyklau
jančios grupės pasijaustų gavę 
tikrą „bargeną." 

Suvažiavimo metu buvo pas
tebėta, kad dalis stovyklos iš
laidų yra nereikalingos, nes 
stovyklaujančios grupės per 
mažai rūpinosi stovyklos turto 
priežiūra. Buvo paminėta, kad 
po vienos stovyklos reikėjo 
pripikti indų už 900 dol., nes 
stovyklaujanti grupė juos iš
nešiojo po miškelį bekepant 
dešreles. Reikia kalbėti su 
stovyklų vadovais ir patirti jų 
poreikius. Iš kitos pusės, reikia 
juos informuoti apie stovyklos 
reikalavimus ir jaunimą mokyti 
atsakomybės. Buvo net siūloma 
išrašyti specifines taisykles ir 
jas iškabinti stovyklautojų 
dėmesiui. 

Per suvažiavimą ir vėl iškilo 
siūlymas statyti užsiėmimų 
pastatą, kuris galėtų būti ir 
slėptuvė, apsaugojanti stovyk
lautojus nuo gamtos avarijų. 
Diskusijose šiuo k laus imu 
nuomonės dalinosi į dvi dalis. 
Vieni teigė, kad būtų pras
minga turėti daugiau patalpų 
rankdarbiams bei apsaugai nuo 
gamtos netikėtumų, kai tuo tar
pu kiti galvojo, kad Dainava 
neturėtų duplikuoti visus pa
togumus, kurie yra suteikiami 
mokyklose ar namuose. Dr. V. 
Damušio žodžiais, „Dainava 
neturėtų teikti tokius pat 
patogumus kaip namuose". 
Dainava stovyklautoją suveda 
arčiau su gamta ir jos įdomu
mais bei kapryzais. 

Metinė šventė prasidėjo 11 
valandos Mišiomis, kur ias 
atnašavo kun. Ričardas Repšys. 
Savo pamoksle jis pažymėjo 
Dainavos stovyklavietės svarbą, 
apie kurią žinoma ir Lietuvoje. 
Buvo prisiminti stovyklos rėmė
jai, geradariai. Maldas skaitė 
stovyklos pradininkas Bronius 
Polikaitis. 

Diena pasitaikė giedra, bet 
gana tvanki. Daug kas gaivinosi 
Spyglio ežerėlyje. Kiti, o gal ir 
tie patys, rikiavosi prie pavil
jono valgyklos, kur jų laukė 
skaniai pagamintas lietuviškas 
maistas. Svetainei sumaniai 
vadovavo ir pati ten triūsėsi 
Jadvyga Damušienė, padedama 
bent pustuzinio grakščių šeimi
ninkių. Maistas buvo skanus, 
gan pigus ir greitai prieinamas. 
Po platu rajoną buvo išsisklaidę 

Tai problema, kuri labai ken
kia mūsų Lietuvos laisvinimo 
veiklai. Pirmavimo klausimas 
per ištisus pokario išeivijos 
dešimtmečius sabotuoja inicia
tyvą ir išeikvoja daug brangios 
energijos. Nors mūsų kultū
rinėje veikloje mes vis dar 
remiamės liaudies kūrybos ir 
žemdirbystės garbinimo filoso
fija, tačiau politika yra tapusi 
savotišku „garbės" ir „prestižo" 
simboliu. Pasidalinimas dar
bais, tarpusavy nurodinėjant, 
kas turi teisę ką veikti, yra 
tapęs visuomenės pajuokos ob
jektu. Kas gi gali laisvame 
krašte drausti bet kokią veiklą? 
Ją garantuoja pati elementariš-
kiausia laisvės sąvoka. 

Gegužės 20 dienos Lietuvių 
Balso laidoje A. Svilonis 
nagrinėja Vliko ir PLB-ės inicia
tyvos klausimą ryšium su š.m. 
kovo mėnesį Virginijoje įvyku
sių abiejų veiksnių pasitarimu. 
Ne tiek pasitarimo turinys 
parūpo A. Sviloniui, bet tai, kas 
buvęs pirmaujantis, o kas antri
ninkas. Jo dėmesį atkreipęs fak
tas, kad bendri veiksnių pra
nešimai spaudoje pasirodė su 
pirmininkų parašais skirtingose 
vietose. Viename pirmuoju pasi
rašo Vliko, ki tame — LB 
pirmininkas. 

Toliau A. Svilonis stambiomis 
raidėmis kelia vieningumo 
klausimą, griežtai ir autorite
tingai tvirtindamas, kad „Lie
tuvos laisvinimo vadovybė turi 
būti tik viena", nes „tik Vlikas 
gali kalbėti ir veikti tautos var
du". O mano klausimas būtų: 
kaip gali bet kuri išeivijos or
ganizacija kalbėti vardu tautos, 
nutolusios tūkstančius mylių 
anapus vandenyno? Kokius 
įgaliojimus turime iš tautos? Ar 
Lietuvoje niekas nesirūpina 
savo valstybės laisvinimu? O jei 
tą daro, ar turi teisę veikti be 
Vliko leidimo? Taip pat reikia 
atsiminti, kad Lietuvos okupa
cijos „de jure" vakarų demokra
tijos nepripažįsta, tai ir mūsų 
diplomatinės atstovybės turi 
nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybės tęstinumo teises ir 
balsą ir gali kalbėti, jei ne visos 
tautos, tai bent buvusios valsty
bės vardu. Nejaugi ir mūsų 
diplomatus A. Svilonis priskiria 
tai „laisvinimo veiksnių" kate
gorijai, kuri neturi teisės daly
vauti kovoje už Lietuvos laisvę? 

LB-nei, apimančiai išeivijos 
masę, negal ima uždrausti 
rūpintis „politiniais reikalais", 
nes toks draudimas primena 
diktatūras, nuo kurių mes bė
gome ir kurios bando atsikratyti 
mūsų tauta. Tarnyba Lietuvai 
per grandiozinius kultūrinius 
renginius, spaudą, lituanistines 
mokyklas ir ideologines organi
zacijas taip pat turi stiprų poli
tinį atspalvį, nes tų darbų pa
grinde yra Lietuvos laisvės 
viltis. Mes iš savo gyvenimo ne
galime išjungti politinio 
elemento tol, kol jaučiamės esą 
lietuviai, ištikimi Lietuvos lais
vės siekiui. Gyvendami demok
ratiškame krašte, mes ne tik 
galime, bet ū* privalome akty
viai dalyvauti politiniame 
gyvenime, išnaudodami kiek
vieną progą Lietuvos naudai, 
bet retai gauname konkrečias 
direktyvas, kaip į tą darbą įsi
jungti. Tą teisę turi tiek pavie
niai asmenys, tiek organizacijos. 

A. Svilonis turi teisę į savo 
nuomonę, tačiau jis negali ka
tegoriškai nustatyti vieno ar 
kito veiksnio kompetencijos, nei 
apspręsti „tautos atstovavimo" 
klausimo. Tuo pasirūpins pati 
tauta. Ir yra labai svarbu, kad 
kovos dėl pirmavimo nepa
siektų Lietuvos veikėjų ausų ir 
tuo tautoje nesukeltų abejonių 
chaoso išeivijos laikysenos verti
nime. 

Antra vertus, vis dar nesima
to, kad mūsų „politiniai veiks
niai" būtų pasisavinę mo
dernius veiklos metodus, į savo 
gyvenamų kraštų vyriausybes 
kreipdamiesi kaip jų pilnatei
siai piliečiai, balsuotojai ir 
mokesčių mokėtojai, o ne kaip 
nei oficialaus, nei politiškai tei
sinio statuso neturinčios 
mažumų organizacijos. Turime 
net kelias informacines agen
tūras, bet vis dar neturime 
Washingtone savo „lobby". Kita 
efektinga procedūra yra ska
tinti savo narius kontaktuoti 
kongreso atstovus reikalaujant, 
kad tie atstovai keltų Pabaltijo 
tautų laisvinimo ir tautų apsi
sprendimo principus. Tokių 
progų yra daug, bet jos retai 
išnaudojamos. Malonu paste
bėti, kad paskutiniuoju metu 
JAV LB krašto valdyba ėmėsi 
iniciatyvos rinkti parašus po 
prašymu kreipiantis į Sov. 
Sąjungos, Vakarų ir Rytų 

keletas šimtų svečių, kurie 
smagiai užkandžiavo ir bičiulia
vosi su kitais. Algio Bražėno 
apskaičiavimu, šventėje dalyva
vo bent du šimtai suaugusiųjų. 
Prie to pridėtina bent šimtas 
vaikučių, kurie yra stovyklos 
ateit is . Rašantysis apie 4 
valandą po pietų priskaitė bent 
120 automobilių. Jei kiekvienu 
atvažiavo bent po tris asmenis, 
tai arti keturių šimtų turėta. 

Vokietijos respublikas ir 
Jungtinių Tautų generalinį 
sekretorių, kad būtų atšauktas 
ir panaikintas Ribbentropo-Mo-
lotovo slaptas aktas ir jo 
pasekmės. Jei ta rezoliucija bus 
priimta, Pabaltijo tautų klau
simas atsidurs labai palankioje 
teisinėje pozicijoje ir tada 
galima bus drąsiai reikalauti, 
kad Sovietų Sąjunga atitrauktų 
okupacinę kariuomenę iš Pa
baltijo kraštų. Mūsų, kaip laisvo 
krašto piliečių, įsijungimas į tos 
rezoliucijos priėmimą yra labai 
svarbus uždavinys. Padėka už 
„pirmavimą" taip pat tektų 
Angelei Nelsienei, kaip Balfo 
vicepirmininkei, paskelbusiai 
išsamią informaciją „Drauge" 
su nurodymais, kaip ir į ką 
kreiptis, kad rezoliucija būtų 
paremta ir pri imta JAV 
vyriausybės... Pagal A. Svilonį. 
ją reikėtų pasmerkti, kad ji drį
so skatinti lietuvius „politiškai 
veikti", tapdama dar viena 
neleistina politinės veiklos 
institucija. Turėtume gėrėtis 
iniciatyva, nežiūrint, kas jos im
asi. Veiklos pobūdžio diktuoti 
niekas neturi teisės, bet parei
ga yra džiaugtis, jei yra 
pasiekta kokių nors laimėjimų. 
Laisvajame pasaulyje subren
dusi karta laukia ne tik veiklos 
sumoderninimo, bet ir įgyvendi
nimo laisvės principų tarporga-
nizaciniuose santykiuose. Dar
bo užtenka visiems, tik reikia 
rasti, kas jį dirba, o ne pirma
vimu rūpinasi. 

Svarbu, kad padauginę 
„Draugo" liepos 18 dienos lai
doje atspausdintą peticijos teks
tą, surinktume kaip galima 
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P A D Ė K A 
Mirus mano vyrui 

DOMUI VIZBARAI 
Floridoje, nuoširdžiai dėkoju kun. V. Zakarui už maldas 
koplyčioje, gedulo Mišias bažnyčioje ir palydėjimą į kapines. 

Dėkoju Lietuvių klubo pirm. A. Gudoniui už pravestą atsi
sveikinimą, muz. A. Mateikai ir karsto nešėjams. Dėkoju už 
skirtas aukas Religinei Šalpai, už užprašytas šv. Mišias ir 
pareiškusiems užuojautas. 

Ypatingai dėkoju p. A. Armaliui už laidotuvių sutvarkymą 
ir vyro pusbroliui V. Beleckui bei jo žmonai už didelę man 
suteiktą pagalbą. 

Visiems dėkinga žmona Elena Vizbarienė. 

St. Petersburg. Fl. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

TEOFILIJA ČEPULIONIENĖ 
Mūsų mylima Mama mirė 1989 m. sausio 3 d. ir buvo 

palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdi padėka kun. kleb. J. Kuzinskui už maldas 

koplyčioje, už šv. Mišias bažnyčioje ir už velionės palydėjimą 
į kapines. 

Dėkojame Valerijai Matelis, Augustinavičienei, K. 
Rožanskui, Albinui Mickui už velionės lankymą namuose. 

Dėkojame visiems aukojusiems šv. Mišioms, už 
atsilankymą koplyčioje ir palydėjusiems mūsų mylimą Mamą, 

"į Amžino poilsio vietą. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui D. A. Petkui už malonų 

patarnavimą-
Sūnus Romas su šeima ir giminės 

Brangiam Vyrui, Tėvui ir Seneliui 

A.tA. 
VYTUI BUTKUI 

mirus, giliai liūdinčią žmoną RAMUTE BUTKIENĘ, 
sūnus RENIŲ ir ANTANĄ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Ada ir Juozas Totoraičiai 
Ramunė ir Jonas Totoraičiai 
Irena ir Jim Wilder 

daugiau parašų, nesiribodami 
vien savo bičiuliais lietuviais, 
bet kreipdamiesi ir į savo bend
radarbius darbovietėse, į savo 
kaimynus ar studijų kolegas. 
Reikia tikėtis, kad JAV LB pa
vyzdžiu paseks ir kitų kraštų 

Bendruomenės. Du rugpjūčio 23 
dienos turime laiko, tačiau 
reikia nesivėluoti ir neatidėlio
ti. 

Cinizmas yra intelektualinis 
aklumas. Meredith 

A.tA. 
VYTAS BUTKUS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. rugpjūčio 5 d., 6:28 vai. ryto, sulaukęs 58 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ramutė, sūnūs: An

tanas, marti Cathy, Renius; du anūkai: Stephanie ir 
Jonathan; brolis Julius ir tėvai. 

Priklausė Western Front Post 177 V.F.W., Don Varnas 
Post #986 American Legion, Lietuvos Vyčiams, kuopa #112. 

Kūnas pašarvotas rugpjūčio 7 d., pirmadieni nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 8 d., antradienį. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sūnūs, brolis, tėvai ir anūkai. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69th S t r e e t - Tel. R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel. 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Tel . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50th A v e n u e 
C i c e r o , I l l ino is 

T e l e f o n a s - 652-1003 

Sally Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 

1424 S o . 50 A ve. . C i c e r o I l l ino is 
PATAKNAU-JA < HICAGO.JK BEI PRIEMIESČIUOSE 

Tel . 652-5245 



• 
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x Dr. Petrutė ir dr. Jurgis 
Starkai iš Kalifornijos atvyko 
visai vasarai į Michianą ir 
praleidžia čia atostogas. 

x Dail. Dalia Kolbaite, iš 
važiuodama į Europą gyventi, 
ruošia savo kūrinių parodą šių 
metų rugsėjo 22 — spalio 8 
dienomis Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre. 

x Prof. dr. Vytautas Bie
liauskas, PLB valdybos pirmi
ninkas, su žmona dr. Danute jau 
grįžo iš atostogų ir pradėjo eiti 
savo pareigas. Su juo vėl galima 
susisiekti PLB būstinėje 2968 
Compton Rd., Cincinnati, OH 
45251, tel. 513-522-3795. 

X Viktoras Barauskas, ba
leto šokėjas, rugpjūčio 2 d. su 
šokių grupe išskrido gastrolėms 
į Škotiją ir Anglijos Londoną, 
kur gastroliuos tris savaites. Po 
to vyks į St. Petersburgą, Fla., 
kur yra pakviestas šokti 
keliuose koncertuose. Rudenį 
grįžta į Chicagą. Čia turi 
kontraktą su Lyric Opera ir 
šoks pagrindinį vaidmenį su pri
madona iš Prancūzijos „Samson 
ir Dalila" operoje. Sėkmės 
Viktorui ! 

x Ritos Čekanauskaitės su 
Rober t Rehayem užsakai 
prieš moterystės sakramentą 
eina Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Marąuette 
Parke. 

x Labanoro dūda, moli
nukai, lumzdeliai, kanklės, dau-
dytės, terkšlės, skudučiai, skra-
balai, trimitai — tai tik dalis 
Vilniaus universiteto dainų ir 
šokių ansamblio orkestro 
instrumentų. Vilniaus universi
teto ansamblis Chicagoje kon
certuos spalio 7, 8, 9 dienomis 
Jaunimo centre. Koncertus ren
gia „Margutis". 

x Vytautas Šeštokas, Los 
Angeles, Cal., mūsų artimas 
bendradarbis, rėmėjas, grąžino 
laimėjimų šakneles, o laiškely 
rašo: „Linkiu ,Draugui' stipry
bės, ištvermės ir ilgiausių metų. 
Spauda yra mūsų visų didžiau
sias ryšys, kurį turime vienin
gai palaikyti". Ačiū už linkėji
mus ir 25 dol. auką. 

x M. Peteraitienė, St. Pe-
tersburg Beach, Fla., pedagogė, 
„Draugo" garbės prenumera-
torė, pratęsė prenumeratą su 
visa šimtine ir tokiu prierašu: 
,,Nuoširdžiausios sėkmės 
,Draugo' dienraščio darbuo

tojams, kurie taip pavyzdingai 

x Asta Banionytė, centrinės 
BAFL įstaigos vedėja Washing-
tone, sėkmingai organizavusi 
Sąjūdžio pirmininko prof. V. 
Landsbergio susitikimus sos
tinėje su JAV valdžios ir 
kongreso žmonėmis, dayvaus 
Lietuvių Fronto bičiulių studijų 
ir poilsio savaitėje Dainavoje ir 
ten rugpjūčio 18 d. skaitys 
paskaitą: efektingas ryšių 
palaikymas su JAV kongresu. 

x Vytautas Radžius, pirmo
jo puslapio redaktorius, negale 
damas dalyvauti ,,Draugo'" 
gegužinėje, sugrįžęs iš atostogų, 
įteikė renginių komitetui 25 
dol. auką dienraščio paramai. 
Nuoširdus ačiū. 

x Ateitininkų studijų die
nos šiemet įvyks rugsėjo 1-4 
dienomis Dainavoje. Studijų 
dienose kviečiami dalyvauti visi 
ateitininkai ir neateitininkai. 
Registruotis iš anksto pas Biru
tę Bublienę. 5190 Longmeadow, 
Bloomfield, MI 48013. Telefo
nas: 313-646-8588. 

x Ateitininkų namų tradi
cinė vasaros gegužinė-piknikas 
bus sekmadienį, rugpjūčio 20 d. 
Tai puiki proga smagiai pa
bendrauti ir skaniai pavalgyti. 
Visi ateitininkai ir jų bičiuliai 
kviečiami atsilankyti. 

x Algimanto Kezio fotogra
fijų paroda „Cityscapes" vyks 
Ruth Vold galerijoje, 225 W. Illi
nois St., nuo rugpjūčio 11 d. iki 
rugsėjo 1 d. Parodos atidarymas 
bus šį penktadienį, rugpjūčio 11 
d.,nuo 5 iki 8 vai. vak. 

x Mokytojų studijų savaitė 
Dainavoje prasidėjo vakar, 
rugpjūčio 7 d., iš ryto. Suvažia
vo mokytojai, jaunimas, tėvai, 
daugiausiai jau iš vakaro, tai 
yra sekmadienį, rugpjūčio 6 d. 
Stovykla bus iki ateinančio 
sekmadienio. 

Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų vadovybė 1988-1989 mokslo metais. Iš kairės: Juozas Polikai-
tis, renginių vadovas, Julius airka, direktorius, Regina Kučienė, mokyklų inspektorė, Rimantas 
Dumbrys, Tėvų komiteto pirm. 

Nuotr. J o n o Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

IŠ ARTI 
J . A. V A L S T Y B Ė S E 

— Vysk. Paulius Baltakis 
liepos 31 d. išvyko ilgesniam lai
kui į Europą. Jis ten lankys lie
tuvių gyvenviente8 ir atliks 
daugelį su sielovada susijusių 
reikalų. Grįš tik rugsėjo 7 d. 

— A. a. Ona Strimavičienė, 
apie 87 metų amžiaus, mirė Ma-
tulaičio namuose Putname, 
Conn., rugpjūčio 3 d. Palaidota 
Put namo Nekalto Prasidėjimo 
Marijos seselių kapinėse Putna
me rugpjūčio 5 d. Nuliūdę liko 
Toronte duktė Eleonora Mac
kevičienė ir anūkė Violeta 
Repečkienė su vyru. Velionė 
anksčiau dirbo kaip gailes
tingoji sesuo Detroite ir ten 
gyveno net išėjusi į pensiją, kol 
galėjo pati susitvarkyti. Paskui 
dukters pastangomis apsi
gyveno Matulaičio namuose. 

— Apreiškimo parapi jos 
jaunimas rugpjūčio 11d. rengia 
parapijos salėje pobūvį su Šo
kiais, maistu, atgaiva ir jauni
mo mėgstama muzika. 

IR TOLI 
— Denverio tautinių šokių 

grupė „Rūta" dalyvaus rugsėjo 
30 ir spalio 1 dienomis Los 
Angeles lietuvių dienose. Šiai 
grupei vadovauja Antanina 
Bulotienė. 

— Kun. dr. Kornelius Buč
inys, OFM, „Darbininko" vy
riausias redaktorius, kitiems 
darbininkams iš atostogų sugrį
žus, išvyko į Floridą, pasilsėti ir 
pataisyti sveikatą. 

— Pranciškonų vasarvietė 
Kennebunkporte, Me., šiuo 
metu yra pačiame gražume. 
Daug vasarotojų susirinkę iš 
Amerikos ir Kanados. 

OK. UETUOVJE 
— A. a. Kazimiero Zaron-

skio mirties metinių proga ve
lionis buvo prisimintas birželio 
5 d. Vilniaus katedroje. Šv. Mi
šias aukojo kun. Jonas Boruta, 
jam asistavo du klierikai, kurių 
vienas — Vytautas Sadauskas 
yra mirusiojo sesers anūkas. 
Dalyvavo žmona ir giminės 
Lietuvoje. 

ANTROJI VYČIŲ SEIMO 
DIENA 

Antros dienos seimo programa 
vyko La Grange priemiesty, 
Holyday Inn - YVilliam Tell. 

x Šv. Kryžiaus ligoninėj de
vyniasdešimt penki asmenys 
bus vadinamoj vyresniųjų 
žmonių vakarienėje ligoninės 
kavinėje rugpjūčio 27 d. Ta pro
ga bus paskaita apie sveiką 
maitinimąsi. 

x New Je r s ey valst i jos 
sekretorija praneša, kad rugsėjo 
23 ir 24 dienomis bus nuo 12 
dienos iki vakaro 6 vai. Liberty 
State Parke etninių grupių 
pasirodymas. 

x J o n a s Daugėla, Ormond 
by the Sea, FL, visuomenininkas, 
mūsų bendradarbis, dr. Antanas 
Čiuris, Juno Beach, Fla., lietu
viškos spaudos rėmėjas, grąžino 
laimėjimų šakneles su 25 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū. 

x Aušrelė T. Sakai a i te , 
Omaha, Nebraska, Lituanis
tikos mokyklos vedėja, Simas 
Jokūbait is , Chicago, 111., 
kiekvienas atsiuntė po 20 dol. 

jame veda žinias, pagerbdami ir auką ir grąžino laimėjimų saK-
geradarius". Nuoširdus ačiū už neles. Labai dėkojame. 
paramą dienraščiui ir mielus žo
džius. 

x Muz. Alfonse Gečas , 
Reedsburg, Wisc., Vytautas Sin
kus, Chicago, 111., Juozas Bar
tkus, Ormond Beach, Fla., 
Jonas Arštikaitis, Brampton, 
Ont., Kanada, A. Kazlauskas, 
Orland Park, 111., grąžindami 
laimėjimų šakneles, kiekvienas 
paaukojo po 20 dol. Labai 
dėkojame. 

x 35 svarų maisto gaminių 
siuntinys sudaromas Lietu
voje: sprandinė (palendvica), rū-

x Aleksas Lauraitis, savi 
ninkas American Travel Service 
Bureau, Chicago, 111., lietu
viškos spaudos ir veiklos 
rėmėjas, paėmė visą 10 asmenų 
stalą į „Draugo" metinį pokylį, 
kuris bus rugsėjo 24 d., sekma
dienį, Martiniąue pokylių 
salėje. 

x Juozas Karazija, Chicago, 
111., Jerome Jankus, Jonas Vei-
veris, Stasė Prialgauskas, visi iš 
Chicago, 111., dalyvavo „Drau
go" gegužinėje, lankėsi admi
nistracijoje, grąžino laimėjimu 

x Prel. Jonas A. Kučingis, 
Los Angeles, Cal., „Draugo" 
didelis ir nuoširdus rėmėjas, 
grąžino laimėjimo šakneles su 
50 dol. auka. Labai dėkojame. 

x Dail. Ada Sutkuvienė, 
Homewood, 111., nuolat inė 
„Draugo" rėmėja, atsiuntė 50 
dol. auką ir grąžino laimėjimų 
šakneles. Nuoširdus ačiū. 

x M a r y t ė Vizg i rd i enė , 
Aurora, 111., Leonas Barauskas, 
Melrose Park, 111., Jonas 
Kriščiūnas, Canton, Mich., Z. ir 
T. Mišauskai, Union Pier, 
Mich., J. Didžbalis, Toronto, 
Kanada, Raymond Panaras, Or-
cano Park, 111., grąžino 
laimėjimų šakneles ir kiek
vienas paaukojo po 15 dol. La
bai dėkojame. 

x Koste Dičiūnas, Garland, 
Tx., -Jonas Rimkūnas, New Buf-
falo, Mich., 1. Kairys, Chicago, 
111., Jonas ir Nina Juškaičiai, 
Beverly Shores, Ind.. Algiman
tas ir Mirga Valaičiai, Dublin, 
Ohio, kiekvienas atsiuntė po 15 
dol. auką ir grąžino laimėjimų 
šakneles. Labai dėkojame. 

x Dr. Bronius Mikonis, 
Mashpee, Mass., Pranė Ozalas, 
Woodhaven, N.Y., J. Arlauskas, 
Marion Smigius, J. Žebrauskas, 
Jonas Stoškus, Chicago, 111., Kz. 
Markus, Melrose Park, 111.. I. 
Vinslovas, Cleveland, Ohio, P. 
Bitleris, Detroit, Mich.. grąžin
dami laimėjimų šakneles, kiek
vienas pridėjo po 15 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

x Rašyt. A. Vaičiulaitis, 
Bethesda. Md.. Petras Skab-
lauskas, Toronto, Kanada, B. 
Bildušas, Montgomery, 111., 
Kazys Linkus, Miami Beach, 
Fla. . Felicitas Bulkai t is , 
Kewanee, 111., grąžino laimėji
mų šakneles su 15 dol. auka. La
bai dėkojame. 

x Vida J a n k a u s k a s . Wood-
haven, N.Y., „Draugo" nuošir
di rėmėja, grąžindams laimė
jimų šakneles, pridėjo 
auką. Labai dėkojame. 

50 dol 

kyta jautienos file, aukščiausios A n e l ė s i r kiekvienas paaukojo 
kokybės rūkyta dešra, kava, p o 20 dol. Labai dėkojame, 
kakava ir kt. 185 dol. su pri
statymu. Muito nėra. Romas 
Pūkštys, Transpak, 2655 W. 
69 St., Chicago, 312-436-7772. 

(sk.) 

x Video ir stereo aparatū
rą siunčiame į Lietuvą. Siun
čiame kargo į Maskva arba 
Vilnių ir iš kitų JAV miestų. 

x Kargo visą laiką siunčia- Tiksli ir sąžininga kargo in-
me į Vilnių arba į Maskvą pra formacija persiunčiant jūsų 
neša Romas Pūkštys. Trans- da ik tus . Romas P ū k š t y s , 
pak, 2655 W. 69th St., Chica- Transpak, tel. 312-436-7772, 
go, IL 60629, 1-312-436-7772. namų tel. 312-430-4145. 

(sk) (sk) 

x B. Mickus, Michigan City, 
Ind., žinomas lietuviškos 
veiklos ir gerų darbų bei „Drau
go" rėmėjas, grąžino laimėjimu 
šakneles su 100 dol. auka. Nuo
širdus ir didelis ačiū. 

x Aldona Prapuo leny tė , 
Putnam. Conn., O. Kapteinis. 
Chicago Ridgp, III , M. Norkus. 
Toronto, Kanada, V. Blažaitis, 
Chicago, 111., Vincas Ignaitis, 
Toronto, Kanada, grą/indami 
laimėjimų šakneles, pridėjo po 
20 dol aukų Labai dėkojame. 

Sesiją atidarant, dvasios vadas 
kun. J. Anderlonis sukalbėjo 
maldą. Sesijai pirmininkavo J. 
Adomėnas iš Maspeth, N.Y. 
Centro iždininkė Teresė Trainis 
pranešė apie organizacijos pa
jamas ir išlaidas. Finansiniai 
reikalai rūpestingai tvarkomi, 
negailint lėšų svarbiems orga
nizacijos bei kul tūr iniams, 
patr iot iniams re ika lams . 
Pažymėtina, kad seimo nariai 
gavo rūpestingai paruoštus 
vadovybės narių pranešimų 
tekstus. Seimo dalyviams buvo 
parodyta ir naujoji vyčių centro 
vėliava. 

Į seimo dalyvius prabilo buvęs 
Sibiro tremtinys kun. Alf. Sva
rinskas. Džiaugėsi galėdamas iš 
arčiau pažinti vyčių organiza
ciją ir matyti vyčių reikšmingus 
darbus. Kova už laisvę yra žmo
gaus meilės pareiškimas. Dėko
jo vyčiams visų kovotojų vardu. 
Papasakojo apie laisvės kovas ir 
siekimus Lietuvoje. Pasisakė, 
kad okupantai, radę pas jį Šapo
kos Lietuvos istoriją, nuteisė jį, 
6 metams kalėti, o dabar jau 
buvo tos istorijos išspausdinta 
apie 200.000 egz. Papasakojo 
apie religijos persekiojimą Lie
tuvoje, trečdalis kunigų buvo 
įkalinti. 

Okupacijos metu išliko vienas 
visai nesusikompromitavęs 
veiksnys — Bažnyčia. Ją dabar 
gerbia Sąjūdis. 

Kun. Svarinsko kalba buvo 
nuoširdi, patriotiška, ją seimo 
dalyviai palydėjo gausiais plo
jimais. Kun. Svarinskui buvo 
įteiktas vyčių ženklelis. 

Buvo pravestos diskusijos apie 
aukštesni atžymėjimą veiklių 
vyčių, kurie jau yra pasiekę 
ketvirtą laipsnį. Nuspręsta, kad 
ketvirtas laipsnis ir pasiliks 
aukščiausias, o dar labiau 
pa gerbtinas bus pakeltas garbės 
nariu. 

Savo seime vyčiai kasdien 
turėjo šv. Mišias. Penktadienį 
posėdžio salėje šv. Mišias 
drauge aukojo kuniga i J . 
Anderlonis. Ant. Zakarauskas, 
A. Jurgelaitis, P. Cibulskis, J. 
Savukynas ir J. Prunskis. Gies
mėms vadovavo muz. F. Strolia, 
giedojo A. M. Kassel, skaitymus 
atliko S. Daulienė ir M. Juzė
nas. Evangeliją skaitė kun. Ant. 
Zakarauskas. Pamokslą sakė 
kun. J. Anderlonis. 

Programai pietuose vadovavo 
S. Binkis. Maldą sukalbėjo kun. 
Ant. Zakarauskas. Po pietų apie 
20 jaunų vyčių atliko šokių pro
gramą. Visos mergaitės tau
tiniais drabužiais. Po šokių 
jaunieji vyčiai svečius 
linksmino daina „Išėjo tėvelis į 
mišką". 

Buvo pagerbtos vyčių kuopos, 
kurios laimėjo daugiausia naujų 
narių. Pirmą vietą laimėjo New 
Haven kuopa, gavusi 14 naujų 
narių. Los Angeles gavo 11 
naujų narių. Iš viso per metus 
gauta 200 naujų narių, bet apie 

90 mirė ar prarasti. 
Į trečiąją laipsnį pakelti: St. 

Kaulakienė, J. Stanavitch ir jo 
žmona Dana. 

Po pietų maldą sukalbėjo 
Vyčių centro dvasios vadas. 

Trečia seimo sesija pradėta 
dvasios tėvo kun. Anderlonio 
malda. Sesijai pirmininkavo J. 
Baltrus iš Du Bois, Pa. „Vyčio" 
redaktorė Mary Kober padėkojo 
pa rūp inus i ems daugiausia 
rašinių. Buvo pranešta, kad 
naujoji Liet. Vyčių vėliava 
kainavo 725 dol. 

Loreta Stukienė painformavo 
apie Liet. Vyčių kultūros fondą, 
kur i s t u r i a t le id imą nuo 
mokesčių. I jį galima įsijungti 
jau su 100 dol. auka. Fondo 
kapitalas neliečiamas, o palūka
nos naudojamos kultūros, vyčių 
veiklos reikalams. \ tą fondą 
25,000 dol. paaukojo Bent Kark-
lius, 10,000 dol. prel. J. Prun
skis. Fonde dabar yra apie 
50,000 dol. Fondo prezidentė yra 
Loreta Stukienė. Fondas turi 38 
narius. Iš palūkanų išdalintos 
premijos laimėjusiems rašinių 
konkurse. Premijas gavo V. 
Walinsky, Br. Krokys, G. Gobis, 
D. Ashley, L. Baltrėnas, D. Gail 
Butta. Rašiniai bus spaus
dinami „Vyčio" žurnale. Jiems 
buvo išdalintos premijos nuo 
100 iki 300 dol. Konkurso tema 
buvo „Kaip atgimimas Lie
tuvoje turi paveikti į Lietuvos 
vyčių veiklą?" 

Prancūzų kilmės amerikietis 
Victor Mathiew, vedęs lietuvai
tę ir įsijungęs į vyčių veiklą, 
papasakojo apie savo šiemetinę 
išvyką į Lietuvą. Jis jau kiek 
pramokęs lietuviškai ir į savo 
pasakojimą įterpė lietuviškų 
posakių. Papasakojo, kaip 
Lietuvoj garsino Liet. vyčių 
vardą. 

M. Kinčienė perskaitė tekstus 

sveikinimų, kurių vardai buvo 
suminėti atidarymo sesijoje. 
Perskaitė ir „Draugo" redak
cijos sveikinimą. Buvo eilė 
sveikinimų su aukomis. Kai 
kurie siuntė aukas Šv. 
Kazimiero kolegijai per vyčių 
organizaciją. 

Rezoliucijose nutarta pagerbti 
atminimą F. Vaitkaus skridimo 
per Atlantą, nuo ko 1990 m. su
kaks 50 m. Nutarta telkti para
mą Šv. Kazimiero kolegijai Ro
moje. Pranešta, kad sesijoje 
dalyvavo 154 delegatai, buvo 
atstovaujama 44 kuopoms, iš 
viso dalyvių su svečiais buvo 
202. 

Prel. A. Bartkus, Šv. Kazi
miero kolegijos Romoje rekto-
riusjpasveikino seimo dalyvius. 
Pasisakė, kad jis dalyvavęs 
kiekviename Vyčių seime, kada 
tik galėjo. Dėkojo vyčiams už 
paramą kolegijai. Jos rūmuose 
galėjo apsistoti Lietuvos vys
kupai, atvykę lankyti popiežių. 

Ateinančiais mokslo metais 
bus Šv. Kazimiero kolegijoje du 
studentai iš Lietuvos ir du iš 
JAV. 

Sesija buvo baigta dvasios 
tėvo malda už pašaukimus. 

Vakare viešbučio balių salėje 
įvyko kultūrinė programa. Da
lyviai džiaugėsi solistų M. 
Juzėno ir Alg. Brazio, akompa
nuojant A. Mockui, dainomis. 
Grakščiai lietuviškus šokius 
atliko Frank Zapolio vado
vaujami vyčių šokėjai. Vyčių 
choro nariai, vadovaujami muz. 
F. Strolios, pavaizdavo lietu
viškas vestuves su gausiomis 
dainomis. Visas vakaras buvo 
užbaigtas vaišingumo salėje. 

Juoz. Pr. 
ŽEMAIČIŲ KLUBO 

SUKAKTIS 
Žemaičių kultūros klubas 

paminėjo savo 50 m. veiklos 
sukaktį šių metų liepos 29 
d. 2 v. p.p. Ray's restorano 
patalpose. Šio jubiliejaus pami
nėjimui buvo iš anksto ruošia
masi ir sudaryta rengimo komi
sija: Rožė Didžgalvis, Frank 
Puodžiukas, Juozas Skeivys ir 
Alfonsas Kizlaitis. 

Žemaičių kultūros klubas 
buvo įsteigtas 1938 m. gruodžio 
2 d. anais lail ais vadinamoj 
Hollywood Inc., 2417 W. 43 St. 
Klubo steigėjas ir jo ilgametis 
pirmininkas buvo Steponas 
Narkis, išbuvęs pirmininku 
daugiau 26 m. ir dabartinis 
pirm. Juozas Skeivys, kuris 
vadovauja daugiau kaip 24 
metus. 

Šios šventės minėjimui pra
vesti buvo pakviestas pirm. 
Juozas Skeivys, kuris sklan
džiai ir nuosekliai vadovavo. 
Klubo pirmininkas savo įvadi
niam žody pasveikino šventėj 
dalyvaujančius narius ir svečius 
ir palinkėjo sveikatos, ištvermės 
ir laimės ateity. Po to buvo pri
siminta per 50 m. iškeliavę 
amžinybėn klubo nariai, o jų 
giminėms ir artimiesiems pa
reikšta gili užuojauta. 

Praeities laikotarpy klubas 
turėjęs iki 450 aktyvių narių ir 
veikė kultūrinėj ir patriotinėj 
veikloj. Be dalyvavimo svečiu 
Tautos šventėj, kariuomenės ir 
kitur, dar prisidėdavo aukomis 
ir liet. veikla. 

Po užkandžių prieš kavutę 
klubas per pirmininką, kaip pa
dėką savo klubo valdybos 
nariams su gražiu užrašu įteikė 
po lentelę vicepirm. Frank Didž-
galvienei ir iždin. Alfonsui Kiz-
laičiui. Klubas šiuo metu beturi 
24 narius, iš jų apie 4-5 yra ser
gantys. Klubo narių amžius yra 
tarp 70-93 metų. Bet klubas dar 
yra veiklus. 

Nors klubo nariai amžiumi 
yra gerokai subrendę, bet ener
gijos dar nestinga ir savo 
kultūrinėj veikloj remia spaudą, 
radijo ir kt. Jei kartais klubui 
tektų likviduotis, jau nuo 
seniau yra aptarta iš turimų 
lėšų nepamiršti radijo, spaudos 
ir Lietuvai vaduoti reikalų. 

Žemaičių kultūros klubas per 
savo 50 m. gyvavimą turėjo tik 
2 pirmininkus ir niekad nėra 
buvę piktų ginčų,otik nuoširdus 
žemaitiškas sugyvenimas iki 
šiandien. Tegyvuoja žemaičiai, 
jų rėmėjai ir svečiai. 

J . Skeivys 

Žemaičių kultūros klubo ankstesnių laikų valdyba. Iš kairės sėdi: sekr. Rožė 
Didzgnlvienė, pirm Juozas Skeivys ir fin. seki- Eugenija Strungienė (mirusi); 
stovi vicepirm. Pranas Puodžiukas ir ižd. Alfonsas Kizlaitis. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . - 776-8700 

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




