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Lietuva priėmė 
referendumo ir pilietybės 

įstatymus 
Bet kada paskelbs referendumą? 

Vilnius. — Lietuvos Ko
munistų partijos įstaytmus lei-
džiančioji Aukščiausioji taryba 
praėjusi penktadienį priėmė 
įstatymą, kuris leidžia pravesti 
tautos referendumą ir nuspręsti 
respublikos ateitį, praneša 
prancūzų žinių agentūra. 

įstatymo taisyklės yra pirmas 
žingsnis, kad būtų pravesti vieši 
balsavimai, ar Lietuva nori būti 
Sovietų Sąjungos dalimi, ar nori 
iš jos pasitraukti ir tapti 
visiškai nepriklausoma valsty
be, kokia ji buvo prieš II-jį Pa
saulinį karą. 

Teoretiškai Sovietų Sąjungos 
Konstitucija garantuoja kiek
vienai 15 respublikų teisę atsis
kirti iš sąjungos. Bet ši garan
tija niekada nebuvo išbandyta 
praktikoje. Sovietų vyriausybė 
bus priešinga šiam žygiui, mano 
kai kurie diplomatai Maskvoje 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio vadai pasakė užsieno žur
nalistams, jog atsiskyrimo arba 
nepriklausomybės klausimu refe
rendumas bus gal tik kitais me
tais po bendrųjų rinkimų ir po 
vietinių respublikos rinkimų. 
Jie sakėsi maną, kad referen
dumas kitais lokaliniais reika
lais bus -anksčiau. 

Sovietų Sąjungos prezidentas 
M. Gorbačiovas, nors yra pasa
kęs, kad palaiko didesnės po
litinės ir ekonominės autonomi
jos reikalingumą Baltijos 
respublikose, bet sakė ir tai, kad 
atsiskyrimas iš Sovietų Sąjun
gos negali būti pateisinamas. 

Pilietybės įstatymas 
Lietuvos Aukščiausioji taryba 

taip pat priėmė pilietybės 
įstatymą, kuris yra pirmas toks 
visoje Sovietų Sąjungoje. 
Įstatymas apriboja dalinai 
migraciją į Lietuvą iš kitų 
respublikų ir nustato, jog visi 
dabartiniai gyventojai turi tei
sę kreiptis būti Lietuvos pi
liečiais. Pagal naująjį įstatymą, 
naujai atvykusieji gyventi į Lie
tuvą, turės ten išgyventi 10 
metų, kol galės kreiptis, kad 
gautų Lietuvos pilietybę, bet 
yra ir išimčių. 

Anksčiau buvo diskutuojamas 
tuo reikalu daug griežstesnis 
įstatymo projektas kuriuo norė
ta, kad būtų įrodyta tų asmenų, 
kurie nori būti Lietuvos pilie
čiais, kad jų tėvai gyveno 
Lietuvoje prieš 1940 metus, kai 
Sovietų Sąjunga okupavo Lie
tuvą. Sis įstatymas yra švel
nesnis. 

J e i balsuos 51% 

Kazimieras Uoka, kuris yra 
deputatas Maskvoje ir Sąjūdžio 
tarybos narys, pasakė žurnalis
tams, jog nelietuviai kareiviai, 
kurie tarnauja respublikos 
ribose, negalės gauti pilietybės, 
nes jie nėra Lietuvos gyventojai. 

Tik Lietuvos piliečiai galės 
balsuoti vietiniuose rinkimuose. 

Referendumo įstatymas sako, 
jog referendumas gali būti pra
vestas, jei to reikalauja pusė 
Aukščiausiosios tarybos narių, 
arba. jei ant peticijos pasirašo 
300,000 Lietuvos gyventojų. Re
ferendumas galioja, jei už tai 
balsuoja 51% Lietuvos respubli
kos gyventojų piliečių. 

Mirė gen. konsulas 
dr. Jonas Zmuidzinas 

Lapkričio 3 d. po ilgos ligos 
mirė Lietuvos garbės generali
nis konsulas a.a. dr. Jonas 
Zmuidzinas. Velionis buvo gi
męs 1898 m. birželio 10 d. Ke
turvalakiuose, Vilkaviškio 
apskr. Mokėsi Keturvalakiuose 
ir Kaune Saulės gimnazijoj. 
1924-1929 m. studijavo teisę 
Prancūzijoje. Licenciato laipsnį 
gavo Montpellier universitete. 
Po to betarpiškai studijavo Pa
ryžiaus universitete ir gavo dak
taro laipsnį. Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijoje pradėjo 
dirbti 1930 m. 1932-1937 m. bu
vo vicekonsulas Londone Angli
joje ir vėliau pasiuntinybės sek
retorius. 1937 m. grįžo į Lietu
vą ir dirbo Užsienio reikalų mi
nisterijoje iki 1940 m., kol 
Sovietų Sąjunga Lietuvą okupa
vo ir atleido visus tarnautojus. 
Tuo pačiu metu jis buvo spaudos 
atstovas ir Associated Press 
korespondentas. 

Su pabėgėlių banga velionis 
su šeima pasitraukė į Vokietiją 
ir išgyveno visą karo ir pokario 
metą, būdamas veiklus lietuviš
kame gyvenime. Jis buvo Lietu
vių sąjungos pirmininkas Wan-
gene, Wuertenberge ir Raudono 
Kryžiaus įgaliotinis Grevene. 
1947 m. emigravo į Angliją, o 
1951 m. į Kanadą, kur Mont 
realyje buvo Kanados Lietuviu 
federacijos pirmininkas. Diplo
matijos šefo St. Lozoraičio 1962 
m. vasario 10 d. buvo paskirtas 
lietuvių konsulu Kanadoje su 
rezidencija Toronte. Nuo tų 

pačių metų rugpjūčio 16 d. buvo 
paskirtas Lietuvos garbės gene
raliniu konsulu Toronte. 

Nuo 1920 metų dirbo spaudo
je. Yra išleidęs novelių rinkinį 
„Ryto kraujas'" 1928 m., poemą 
„Pajūrio himnas" 1931 m. ir 
trumpų apsakymų „Runcė ir 
Dandierinas*' 1969 m. Taip pat, 
bendradarbiaudamas su savo 
studiją draugu L. Gervais, išver
tė į prancūzų kalbą Lietuvos 
Statutą, išleistą 1529 m. 

Žmona dail. Halina Naruševi
čiūtė— Žmuidzinienė neseniai 

Prancūzai nabijo vokiečių 
susijungimo 

760,000 vokiečių Įteikė prašymus Išvykti 

Tai ne už grotų uždaryti vokiečiai, bet laimingi Rytų Vokietijos piliečiai pabėgėliai Vakarų Vokieti
jos ambasados teritorijoje, pasiruošė išvykti j Vakarus. Vienas iš jų laiko „Neues Deutschland" 
laikraštį, kuriame aprašomas naujojo komunistų vado Egon Krenz susitikimas su Gorbačiovu. 
Praėjusį savaitgalį prasidėjo antrasis vokiečių egzodas. 

Komjaunimas siūlo laisvės 
programą 

Vilnius. — Lietuvos Kom
jaunimo Centro komitetas 
kreipėsi į Aukščiausios tarybos 
prezidiumą, kad sudarytų par
lamentarinę komisiją, kuri 
paruoštų Aukščiausiosios 
tarybos sesijai Lietuvos ne
priklausomybės siekimo 
programą. Tokios komisijos 
sudarymas esąs būtinas nes 
„respublikos kelias į nepri
klausomybe yra negrįžtamas ir 
neišvengiamas. Jį rernia 
dauguma Lietuvos žmonių. Ne
vienareikšmė vyriausybės 
pozicija traktuojant nepri
klausomybės sąvoką, neapibrė
žiant ir neatskleidžiant kon
struktyvių kelių bei konkrečiu 
žingsnių šiam tikslui pasiekti, 
didina politinę įtampą". 

Sutart is su Sovietų Sąjunga 
Tos komisijos tikslas turėtų 

būti sutarties tarp LTSR ir 

buvo mirusi, Kalifornijoje 
gyvena jo sūnus dr. Jonas S. 
Zmuidzinas su šeima. Pašarvo
tas trečiadienį, lapkričio 8 d., 
laidojamas ketvirtadienį, lap
kričio 9 d. Lietuviškais reikalais 
rūpinasi jo padėjėjas, garbės 
konsulas Haris Lapas. 

TSRS parengimas, rašo spalio 
25 d. „Komjaunimo Tiesa". 
Sutartyje čurinčios būti 
numatytos nepriklausomybės ir 
valstybingumo atkūrimo garan
tijos — ekonominio savarankiš
kumo įgyvendinimas, užsie
nio politikos suvereniteto 
atsteigimas ir kariuomenės 
statuso Lietuvos teritorijoje nu
statymas ir kiti būtini klau
simai. Komjaunimas pareiškia, 
jog nepriklausomybė iš esmės 
neprieštarauja įvairių sąjungų 
egzistavimui. Lietuvos įsijun
gimas į Sąjungos visuomenę 
turįs būti nuspręstas visuotinio 
referendumo keliu, pasinaudo
jus tautų apsisprendimo teise. 

Prezidentas siunčia 
delegaciją 

Washing tonas . — Prez. 
Bushas pranešė, jog jis siunčia 
delegaciją šį mėnesį į Lenkiją 
padėti jai atstatyti ekonomiją. 
Delegaciją sudarys trys 
kabineto nariai, kuriuos lydės 2 
Chicagos universiteto profeso
riai ir keli pramonininkai. 

Delegacija Lenkijoje bus lap
kričio 29 d. ir tarsis su vy
riausybės nariais, kaip iš 
pagrindų atstatyti lenkų 
ekonomiją, kad ji pradėtų 
veikti. „Lenkijos kova visada 
buvo Amerikos kova", pasakė 
prezidentas Amerikos lenkų 
delegacijai. Delegacijos tikslas 
bus nustatyti, kaip geriausiai 
Amerika gali padėti Lenkijai. 
Jai vadovaus Žemės ūkio sekr. 
Clayton Yeutter, o kiti nariai 
bus Darbo sekretorė E. Dole, 
Prekybos sekr. R. Mosbacher, 
prezidento patarėjas M. Boskin, 
bankininkas McGillicuddy iš 
New Yorko, AFL-CIO prez. 
Lane Kirkland ir kiti. Iš Chica
gos bus ekonomistas prof. Gale 
Johnson ir finansininkas prof. 
Arnold Harburger. 
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— „Tiesa" rugsėjo 16 d. 
numeryje spausdina praneši
mus iš „Laisvosios Europos", 
„Amerikos Balso" ir Vatikano 
radijo programų apie įvykius 
Lietuvoje, Ukrainoje ir pačioje 
Sovietų Sąjungoje. 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Salomėjos Nėries viduri
nės mokyklos moksleivė Dovilė 
Bie l iauskai tė , iš laikiusi 
abitūros egzaminus pavasarį, 
parše laišką į John Carrol 
kolegiją Marylando valstijoje, 
norėdama ten studijuoti. Ji jau 
šį rudenį čia pradėjo studijas ir 
apsigyveno rusų kalbos 
dėstytojo Edvardo Milerio 
šeimoje. Prieš išvažiuodama į 
Ameriką, ji dar išlaikė žurnalis
tikos stojamuosius egzaminus. 

— Lazdijuose veikia muitinė, 
kurioje dirba 29 žmonės. Jos vir
šininku yra Vitalis Simanynas, 
kuris sako, kad muitinei reiktų 
65 tarnautojų, nes muitinė 
nespėja apsidirbti, praeina daug 
spekuliantų. 

— Pažinčių klubas pradėjo 
veikti Kaune. Stojantieji į klu
bą turės parodyti... pasą, nes į 
ten kviečiami tik vieniši žmo
nės. Klubą remia kooperatyvas 
„Vyturis". Klubo telefonas ne
rimsta — daugiausia moteriški 
balsai teiraujasi apie tą pažinčių 
klubą, rašo , ,Komjaunimo 
tiesa". 

— Lietuvos Komunistų parti
jos sekretorius Algirdas Bra
zauskas pasakė „Tiesos" 
redaktoriams, jog parašė išsamų 
raštą Sovietų Sąjungos Užsienio 
reikalų ministeriui E. Ševard
nadzei, kuriame „siūlo" ati
daryti Lietuvos konsulatus 
JAV, Vakarų Vokietijoje ir tose 
valstybėse, kur yra daugiau 
emigrantų iš Lietuvos". 

— Sovietų Sąjungos naujai 
Konstitucijai paruošti yra su
daryta komisija, kurios nariu 
yra ir Lietuvos partijos pirmasis 
sekretorius Algirdas Brazaus
kas. Iki šiol ta komisija dar 
neturėjo posėdžio, nors pasiruo
šimas vyksta, pasakė Brazaus
kas žurnalistams. 

— Lietuvos valstybinis sta
tistikos komitetas praneša, jog 
1987 m. į respubliką įvežta pro
dukcijos už beveik 7 milijardus 
rublių, išvežta už 5.9 milijardus 
rublių, taigi. įvežta produkcijos 
18.7^ daugiau negu išvežta. 
Tais metais išvežta 23.8% paga
minto produkto, o eksportuota 
tik 2%. 

Bona . — Vokiečių žinių 
agentūra praneša, jog Prancū
zijos prezidentas staiga praėju
sią savaitę atsirado Bonoje ir 
vedė svarbius pasitarimus su 
Vakarų Vokietijos kancleriu 
Helmut Kohl. Po pasitarimų, 
kaip priimta, buvo spaudos kon
ferencija. „Šio amžiaus gale Vo
kietijų susijungimas bus pats 
svarbiausias faktas ir Pran
cūzija dėl to nieko nebijo"", 
pareiškė prez. Francpis Mitter-
rand. 

Prancūzijos vyriausybė buvo 
laikoma labiausiai bijanti Vo
kietijų susijungimo iš visų 
Vakarų sąjungininkų. Po pasi
tarimų su kancleriu, Mitterrand 
pasakė: „Nė vienas rimtas po
litikas Europoje neturėtų to 
fakto paneigti", kad vokiečių 
susijungimo klausimas greit 
bus keliamas. J i s kalbėjo 
spaudai, kai kancleris stovėjo 
šalia ir klausėsi jo atsakinėjimų 
į žurnalistų klausimus. Į 
klausimą, jog įvykiai vystosi 
taip greitai Europoje, kad gali 
nepraeiti nė 10 metų, ir bus 
nauja Europos s t ruk tūra , 
Mitterrand atsakė, kad tai vyks 
labai greitai, tačiau gal būt ne 
taip greitai, kaip vokiečių susi
jungimo kai kas dabar norėtų. 

Tai teisėtas dalykas 
Vokiečiams susijungimas yra 

teisėtas reikalas. Jei jie to norės 
ir galės pasiekti, tai Prancūzija 

Kodėl nepasirašė 
Prunskienė 

Vilnius. — Pavergtoje Lietu
voje ir čia daug kas stebėjosi, 
kodėl nėra liaudies deputatės 
Kazimieros Prunskienės parašo 
ant to pareiškimo, kurį pasirašė 
40 deputatų ir įteikė Sovietų 
Sąjungos vyriausybei. To pareiš
kimo rengimo ir įteikimo metu 
ji buvo Vokietijoje, tad ji ir 
negalėjo pasirašyti. Ji tai viešai 
Lietuvos žmonėms paaiškina 
„Tiesoje" spalio 18 d.: 
„Visiškai pritariu paskelbtam 
Lietuvos deputatų pareiškimui 
ir papildau pasirašiusiųjų sudėtį 
41-uoju parašu". 

Tas pareiškimas buvo „Drau
ge" atspausdintas spalio 4 d. 
Jame Lietuvos deputatai protes
tavo prieš tą garsųjį Sovietų 
Sąjungos Centro Komiteto pa
reiškimą, datuotą 1989 m. rug
pjūčio 27 d. „Dėl padėties Tary
binio Pabaltijo respublikose", 
dėl kurio turinio, susidariusios 
politinės padėties Pabaltijyje in
terpretavimo, charakterio ir 
paties pareiškimo tono ir buvo 
pareikštas kategoriškas pro
testas. 

— Dailės muziejuje Vilniu
je architektė Rita Giedrė Bula-
vaitė-Kvedarienė iš Toronto 
eksponuoja 23 darbus. Ji prieš 
12 metų apsigyveno Kanadoje. 
1980 m. jai Toronto universite
tas suteikė magistrės lapsnį. 

— Gargždų statybinių 
medžiagų bazėje bus gamina
mos stogams dengti plytelės. 
Tam reikalui padėti tariamasi 
su plačiai žinoma Italijos firma 
„Tegola Canadese". Ieškoma 
galimybių suorganizuoti stogų 
dangos a»rmyfcą.,Jvi«tttvqJK i * 

savo politika būsianti už tai, 
atsižvelgdama į Europos ben
drus interesus. Prez. Mitterrand 
pabrėžė, jog niekas neturėtų 
vokiečių piliečiams primesti 
savo valios, o kai prasidės susi
jungimas, jis turi būti taikus ir 
demokratiškas. Tai rūpi visiems 
kraštams, o labiausiai pačiai 
Europai. Svarbiausia, tai pačių 
vokiečių valia. „Aš nebijau susi
jungimo, aš priimu tokią istori
ją, kokia yra". 

Paklaustas, kokia geografinė 
padėtis turėtų būti, Mitterrand 
atsakė, kad nėra pagrindo 
pakeisti Oder-Neisse sieną, 
kuri nustato sieną tarp Lenki
jos ir Rytų Vokietijos. Ji sutar
ta po II pasaulinio karo. 

Nori 1937 metų sienų 
Tačiau Vakarų Vokietijos 

konservatoriai pataria tartis 
būsimosios vienos Vokietijos 
sienų klausimu, kurios turin
čios būti 1937 metų Trečiojo 
Reicho sienos. Vokietijai tada 
priklausė ta dalis, kurią dabar 
turi Lenkija. 

Kancleris Kohl tik trumpai 
pasakė toje spaudos konferenci
joje, kad žmonės turi būti susi
jungimo klausimu „realistai ir 
optimistai". „A* neturiu nė 
mažiausios abejonės, kad Rytų 
Vokietijoje egzistuoja noras 
patiems apsispręsti ir aš žinau 
kokia linkme tai einama". 

Milijonas ruošiasi išvykti 
Tad ilgai nekeltas klausimas 

pats s taiga išsiveržė, kai 
paskutiniu metu keliasdešimt 
tūkstančių vokiečių, nesitikė
dami laisvo gyvenimo Rytų 
Vokietijoje, jau atbėgo į Vakarų 
Vokietiją. Praėjusio savaitgalio 
demonstracijos jau artėjo prie 
milijono žmonių. Pranešama, 
jog 760,000 vokiečių įteikė 
oficialius pareiškimus išvykti į 
Vakarus, o tai yra daugiau kaip 
milijonas žmonių. Tai aiškiai 
parodo rytų vokiečių nusitei
kimą. Ten jau naujai susiorga
nizavo Socialdemokratų partija, 
neprašiusi iš komunistinės val
džios leidimo veikti. 

Reformos? 
Šį pirmadienį naujasis vokie

čių komunistų vadas Krenz 
žadėjo paskelbti pakeitimus, 
tačiau ir dabar jis sako, jog, jei 
kas nori išvykti, tegu vyksta. Ir 
Prahoje policija nebetrukdo 
vokiečiams pasiekti Vak. 
Vokietijos ambasadą. „Mes 
norime reformų be jokių sienų, 
bet mes netikime, kad jas mums 
leistų komunistų vyriausybė", 
pasakojo žurnalistams 24 metų 
vokietis inžinierius ir šeimos 
tėvas. „Reformos bus tik dėl 
išorinio pasaulio, bet ne mums 
norintiems čia gyventi". 

KALENDORIUS 

Lapkričio 7 d.: Ernestas, 
Rufas. Karina. Gotautė, Sirtau
tas. 

Lapkričio 8 d.: Severas, 
Viktorinas, Svirbutas, Got-
fridas, Domante. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:28, leidžiasi 4:39. 
Temperatūra dieną 47 1., nak-
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

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

PAČIOS MOTERS SAVŲ 
KRŪTŲ PASITIKRINIMAS 

Pati moteris suseks savo 
krūtų vėžį pirmoji, todėl 
tikrinimasis savas krūtis, 
apčiupinėjant yra gyvybi
niai svarbus kiekvienai. 
Dabartinės medicinos tiesa 

Daugiausia krūtyje vėžių su
randa pačios moterys. Todėl jos 
turi pradėti savas krūtis tikrin
tis apčiupinėti nuo 20 metų 
amžiaus. Geriausias tam laikas 
yra dvi, tris dienas po regulų 
periodo ar bet kada, sulaukus 
gyvenime permainos. Tikrintis 
reikia kiekvieną mėnesį. Kad 
būtų lengviau atsiminti, tikrin-
kitės pirmą mėnesio dieną. 

Svarbiausia priežastis tokiam 
tikrinimuisi yra sužinoti savo 
krūtų normalų stovį. Krūtų 
dydis ir konsistencija keičiasi 
pagal turimus nėštumus ir su 
amžiumi. 

Daugiausia vėžio auglių pra-
čiuopiami kaip pavieniai, kieti 
ir neskausmingi gūželiai. Re
guliariai apčiupinėjant savas 
krūtis, moteris lengvai suseks 
pakitimus, kuriuos tada galės 
įvertinti gydytojas. 

Kai užčiuopsi guzelį, duobutę 
ar kitokį krūtyje į t a r t iną 
pakitimą, kurio anksčiau nepra-
čiuopei, nematei, tarkis su 
gydytoju. Pačios savo krūtų 
tyrimas susideda iš sekančių 
trijų dalių. 

1. Apžiūrėjimas. Sėdėk ar 
stovėk prieš veidrodį. Atidžiai 
apžiūrėk krūtis, laikydama 
rankas palei šonus. Tada pakelk 
rankas virš galvos ir stebėk 
krūtis. Po to, laikydama rankas 
ant klubikaulių, sek ar nepaki
tęs krūtų kontūrai. 

2. Krūtų p r a č i u o p i m a s , 
i m a n t dušą . Naudodama 
vandenį ir muilą kaip tepalus, 
lengviau krūtis pračiuopsi. 
Sistemingai pračiuopk visas 
krūtų dalis naudodama minkš
tąsias pirštų galų dalis. Pra
čiuopk ratu čiupinėdama, pirš
tais slinkdama palei krūties 
išorę vis šiauresniais ratais 
eidama, kol pasieksi spenelį. 

3. Gulint krūtų pračiuopi
mas. Gulėdama apčiupinėk 
krūtis sekančiai. Padėk pagalvę 
ties apčiupinėjamos krūt ies 
kūno puse ir tą iškeltą ranką 
padėk po galva. Atidžiai 
apčiupinėk krūtis taip, kaip 
dušą imdama. 

Dabartinis metas yra skirtas 
paskatinti visas Amerikos mo
teris reikiamai tvarkytis dėl 
krūties vėžio. O tvarkyt i s 
būtinai reikia: vien ligšiolinių 
kalbų ir dejonių bei verksmų 
negana. Būtinai reikia imtis 
būtinos veiklos: reikia virš 
minėtai krūtis t ik r inant i s , 
krūtyje susekti vėžį ankstyvoje 
stadijoje, kada dar galima 
moterį išgelbėti. 

Šiais metais 40.000 moterų 
mirs nuo krūties vėžio. Kaip 
skaudu, kad tos moterys su savo 
šeimos nariais be reikalo kentės 
ir numirs, nes mes visi — 
visuomenės dauguma nekrei
piame reikiamo dėmesio i 
dabartinio mokslo mums suteik 
tas žinias apie tvarkymąsi su 
vėžiu. Visi mes, į ska i tan t 
spaudos žmones, gydytojus ir 
dvasiškius, turėtume apsišviesti 
ir nuteikti visas moteris reikia 
mai apsisaugoti nuo krūties 
vėžio, anksti jį susekant ir 
reikale tinkamai jį tvarkant 
liaukimės drovėtis, tuomi stu
miant moteris kapų duobėn. 

Pusę moterų galima išgelbėti 
nuo vėžio mirties. 

Šio krašto institutas kovai su 

Gerdamas 
deqttnc-

žuclai Tį 

Į „GINTARĄ" SUGRĮŽO 
RUDUO 

JURGIS JANUŠAITIS 

ne 

vėžiu tvirtina, kad plačiau 
naudojant dabartinę technologi
ją kovai su vėžiu galima su
mažinti mirtingumą nuo vėžio 
50^ . Krūties vėžys čia yra 
geriausias pavyzdys. Nuo jo mir
tingumas per paskutinius 20 
metų nesumažėjo vien dėl to, 
kad medicina nepanaudojo jai 
pateiktų duomenų ir technikos, 
ryšium su vėžiu. 

Net 4,000 straipsnių krūties 
vėžio reikalu išspausdinti 1988 
m. buvo sukataloguoti „Med-
line" komputeryje — tai 30^ 
daugiau negu per paskutinius 
penkerius metus. Kai daugelis 
gydytojų, vėžiui pasiduodami, 
iškelia rankas, nes dar neatras
tas magiškas vėžio išgydymas 
tūkstančiai moterų miršta nuo 
vėžio dėl apsileidimo tame 
reikale. Gyd. Neil Love, Miami 
universi teto vėžio gydymo 
treniravimo centro direktorius, 
reikalauja, kad nuo straipsnių 
apie vėžį, visa jėga būtų einama 
prie darbų, apsaugant moteris 
nuo vėžio. 

Žinių apie vėžį y ra — tik 
naudokimės jomis! 

Gydytojai turi moteris net ket-
veriopai informuoti apie vėžį, o 
jos pačios turi tas žinias pasisa
vinti ir tuo sėkmingiausiai su 
vėžiu tvarkytis. 

P i rmas žingsnis, kovojant su 
krūties vėžiu, — liesesnio mais
to valgymas ir gausesnis vaisių 
bei daržovių naudojimas. Toks 
valgis saugo žmogų nuo širdies 
atakos ir iš viso jo arterijų 
priskretimo, o taip pat ir nuo 
krūties vėžio 'kuris kartais ir 
vyrams pasitaiko*, tai mes visi 
nė nesvyruodami turime džetais 
skristi šalin nuo taip lietuvių 
pamėgto skanaus bet nesveiko, 
taukuose plaukiančio valgio. 
Dabar amerikiečiai, o taip pat 
ir mes r iebala is dengiame 
4Q9c-45?c savo valgio. Jau vien 
tokį dengimą suliesinus iki 30% 
žymiai sumažės krūties vėžio 
atsiradimas. O sumažinus rieba
lus iki 5-8 arbatinių šaukštelių 
šafranų įsafflovver) aliejaus per 
parą visame valgyje, toks vėžys 
bus išguitas iš lietuviškos 
aplinkos. 

Žinoma, čia jau ne mediciniš
kos pastangos, o pačios moters 
(ir vyro) įsigijimas bent garsty
čios grūdo dydžio išmintingu
mas (jei jo neturėta1 lems likimą 
vėžio atžvilgiu. Todėl nėra ko 
laukti, atidėti. Kiekviena mū
siškė turi jau dabar atsisakyti 
nuo tų visų visokiausių „ska
nių" pasivaišinimų. Sveikas 
maistas ir labai skanus — visai 
taukus pakeičiantis — yra pri
einamas kiekvienai pakamka-
mai išmintingai moteriai 

Tik pradėkime siekti, tik im
kime belsti, ir apsaugos nuo 
krūties vėžio durys bus mums 
atvertos. Gana, oi pakanka 
mums tų dejonių, aimanų, ga
vus krūties vėžį: nuo jų ristele 
lėkime i apsauga nuo vėžio ir 
tinkama tvarkymąsi su krūties 
vėžiu. 

Ankstyvas krūties vėžio 
susekimas 

Ant ras žingsnis, žengtinas 
kovojant su krūties vėžiu, tai 
ankstyvas jo susekimas. Per 40 
metų su laukus ias moteris 
reikia apšviesti krūtų apsaugoje 
— nuteikti, išjudinti ir joms 
suteikti galimybę pasitikrinti 
krūtis. įskaitant ir mamogra 
mos padarymą. Tai yra vienas 
svarbiausių darbu vniems gydy-

Adv. Kostas Savickuslankydamasis 
Lietuvoje pastebėjo daug panašių 
plakatu kovoje su alkoholizmu. 

tojams ir visiems šiaip išmintin
giems žmonėms, nes tik tai 
įgalina ankstyvą krūties vėžio 
diagnozę. O tik ši — būtinai tik 
ši, o ne ki tokia, laiduoja 
moteriai išsigelbėjimą nuo 
vėžio. 

Išgelbėjęs nuo ankstyvos mir
ties, jausies gerą darbą padaręs 
ir tas jausmas lydės tave per 
visą gyvenimą. Visos kitokios 
krūties vėžio diagnozės teikia 
moteriai tik kančias, ankstyvą 
mirtį ir jos šeimai didelį vargą, 
širdgėlą. 

Čia ir mūsiškė spauda, radijo 
valandėlės ir šiaip organizacijos 
turėtų šį reikalą savais pečiais 
paremti, raginant mūsiškes ne
apsileisti savo krūtų pa
tikrinime. 

Apskaičiuojama, kad minėtai, 
ne kitaip, elgiantis galima 
30^-40% sumažinti moterų 
mirtingumą nuo krūties vėžio. 
Didelė nelaimė, kad šioje srity
je mūsų ir amerikiečių moterys 
apsileidžia: jų tik 15% reikiamai 
tikrinasi savo krūtis. Tai 
didžiausias priekaištas moder
niai medicinai. 

' • 

Gydytojo da rbas krūties 
vėžio atveju 

Trečias žingsnis krūties vėžio 
reikale yra vien tik guzo išpjo-
vimas ar visos krūties prašali-
nimas ir po to krūties atstaty
mas — rekonstrukcija. Dabar
tinis chirurgas rūpinasi kuo 
geriausia krūties apsauga, 
operuojant joje vėžį. 

Visos moterys, kurioms nau
jai surandamas vėžys krūtyje, 
turi būti informuojamos apie 
medicinos naujas patirtis krūtų 
vėžio srityje ir joms turi būti 
leista pačioms apsispręsti, 
kuriuo keliu eiti tą reikalą 
tvarkant. Patobulintas krūties 
nuėmimas (modified mastec-
tomyt vėžio atveju yra dabar 
dažniausiai praktikuojama 
operacija. 

Viso moters kūno gydymas 
po operacijos 

Ketvirtas dabar naujai ženg
tinas žingsnis krūties vėžio 
gydyme yra po krūties operaci
jos priedinis viso moters kūno — 
„sisteminis7' gydymas. Nors 
gydytojai dar ginčijasi dėl 
vienokio iš dvejopai galimo 
gydymo: ar nuodijant celes 
(cytotoxic) ar hormonais pvz., 
Tamoxifen veikti moters kūną 
po operacijos. 

Toks minėtas priedinis moters 
gydymas po krūties vėžio opera
cijos mažina mirtingumą. 
Negerai, kad dabar tik pusė 
moterų gauna minėtą joms 
naudingą gydymą. Tai tūlų 
gydytojų ir pačių moterų 
apsileidimas. 

I švada . Didelė žala yra 
daroma, apsileidžiant krūties 
vėžio reikale. Šiais metais nuo 
tos ligos šiame krašte mirs 
40,000 moterų. Jų tarpe bus ir 
lietuvių. Baisu ir pagalvoti apie 
moterų apturimas kančias ir 
priešlaikine mirtį, o namiškių 
vargus ir ašaras, dėl tokio 
apsileidimo. 

Todėl kol dar laikas nė viena 
ir nė vienas nebūkime paiki: 
visi padekime moterims minėtai 
elgiantis, laiku susekti vėžį 

Ant gražaus Miehigano kran
to Union Pier vasarvietę 
daugelis ne tik Chicagos, bet ir 
Amerikos lietuvių gerai pažįsta. 
„Gintaro" savininkai Viktorija 
ir Algis Karaičiai, po antrojo 
pasaulinio karo atvykę Ameri
kon, įsikūrė Chicagoje. Pradžio
je dirbo įvairius darbus, o kiek 
prakutę nusipirko Brighton 
Parke nedidelę maisto krau
tuvę. Savo sąžiningumu ir 
darbštumu pelnė apylinkės 
lietuvių pasitikėjimą ir tuo 
užtikrino savo prekybai sėkmę. 

Pastebėtina, kad lietuviai 
nedaug buvo linkę į verslus. 
Didžioji dauguma tenkinosi 
sunkiais fabrikuose ar kitur 
darbais. Kelias į prekybą, o 
dargi ir naujam šio krašto 
gyventojui buvo rizikingas. 
Tačiau Viktorija ir Algis 
Karaičiai rizikos ir didelių 
bandymų žmonės. Tad ir maisto 
prekyba jiems praskynė kelią į 
dar didesnius užsimojimus, į 
vasarvietės verslą. 

Kiek sukalę pinigų, 1960 
metais nusižiūri į gražų Union 
Pier Michigane, kur jau nuo 
seniau buvo susispietę žydų 
tautybės gyventojai, pasistatę 
vilas ant Miehigano ežero kran
to ir čia jų šeimos vasarą 
praleisdavo atostogas. To meto 
susisiekimas į Union Pier buvęs 
patogus einančiu traukiniu, tad 
pasiekti šią vietovę nebuvę 
sunku. Ilgainiui žydų tautybės 
gyventojai, patobulėjus automo
bilių ir lėktuvų susisiekimui, 
Union Pier ėmė pamiršti , 
pradėjo savo nuosavybes 
pardavinėti. 

Tuo susidomėjo keletas lie
tuvių. Vienais iš pirmųjų buvo 
Viktorija ir Algis Karaičiai, 
dėmesį atkreipė į vieną iš 
didžiausių Union Pier vasar
viečių ant gražaus Miehigano 
kranto. Jau buvo pagrindinis 
erdvus su keliolika kambarių 

Dr. Milda Budrienė ir Algimantas 
Kezys ruošiasi parodai. 

krūtyje, o pačios moterys irgi 
neapsileiskite toje srityje: 
išeikite nugalėtojomis mirtino
je kovoje su krūties vėžiu. Nuo 
šiandien tegul nė viena mūsiškė 
neapleidžia mūsų ant visados 
dėl krūties vėžio. 

Pasiskaityti. Postgraduate 
Medicine, October 1989, vol. 86, 
No. 5. 

VAISTAI HEMOFiLIJAI 
GYDYTI YRA BRANGŪS 

Klausimas. Penkerių metų 
mergaitė tėvynėje serga hemo-
filija ir giminaičiai prašo vaistų. 
Kokia jų kaina? 

Atsakymas. Tik viena firma 
čia gamina juos — Factor VIII. 
Mažiausia jų dozė — keturi 
vienetai, o vienas vienetas 
kainuoja 100 dolerių. Vaistinin
kas užsakys iš firmos ir už 
keleto dienų gaus. Tik reikia 
juos laikyti leduose iki naudo
jimo. Taip pat ir siųsti ar vežti 
tik leduose. 

namas ir priedui dar visa eilė 
vasarojimui tinkamų namelių. 
Ir kaina anuo metu buvusi 
nemaža, berods 46,000 dol. 

Viktorijai ir Algiui Karai-
čiams labai patiko ši vieta ir 
1960 metais šią vasarvietę 
nupirko. Beveik per trisdešimt 
metų „Gintaro" savininkai 
labai pakeitė šios vasarvietės 
veidą. Nupirko naujų, ar t i 
esančių namelių, pastatė savo 
gyvenimui moderniškus namus. 
Pati aplinka nuostabiai maloni I 
— ošia didieji šimtamečiai 
ąžuolai, išaugo naujos pušys. 

Netrukus po „Gintaro" laimę 
bandė Rambynas, Venta ir dar 
keletas mažesniųjų vasarviečių,. 
tačiau teišliko tvirtas „Gin-' 
taras". Jau po poros metų „Gin-i 
taras" susilaukė daug Chicagos 
lietuvių vasarotojų. Gražiu 
„Gintaro" vardu pavadinta 
vasarvietė viliojo čia poilsiauti 
lietuvius. Šių eilučių autoriui 
teko iš eilės atostogauti bene 12 
metų. Pradėjome 1963 metais ir 
paskutinės atostogos „Gintare" 
buvo 1975 m.,kada įsigijome 
kampelį Floridoje. Eilę metų 
vasaromis sulėkdavo dideli 
būriai lietuvių vasarotojų. Tad 
kartą, vasarojant drauge su 
rašytoju ir žurnalistu Albinu 
Valentinu, sėdėdami ant gra
žaus kranto planavome, kaip 
Union Pier pagyvinti nuotaikas. 
Ir nutarėme, kad reikėtų penk
tadieniais „Gintare" sporto 
aikštelėje vakarais sukurti lau
žus ir duoti linksmas progra
mas. Pasiūliau išleisti ir „Gin
taro" oficiozą, kurį pavadin
tume „Ešeriu". Albinas Valen
tinas nusijuokė ir pridėjo dar 
„uodegą" ir tokiu būdu gimė 
„Ešerio Uodega", kur į 
paruošdavau kas penktadienį. 
Jame tilpo visos Union Pier 
vasarotojų aktualijos, nuoty
kiai, eiliuotoji poezija. 

Netrukus amžinybėn išėjo 
Albinas Valentinas. Bet prog
ramos vyko. Skambėdavo dai
nos, švenčiamos progos, o jas 
dažnai savo humoru pratur
tindavo kasmet čia vasarojanti 
su šeima ir sol. Vanda Stan-
kienė. Tuo metu veikdavo gero 
maisto valgykla, sportuojan
t iems stalo tenisas, lauko 
tenisas . Žodžiu, n iekas 
nenuobodžiavo. 

Nuskubėjo beveik penkiolika 
metų nuo paskutinės viešnagės 
„Gintare". Šių metų gražusis 
spalis. „Gintaro" savininkai 
Viktutė ir Algis Karaičiai 
kviečia aplankyti Union Pier. 
Pasinaudojome šia proga ir 
spalio viduryje vėl „Gintare". 

Vasaros sezonas jau baigėsi. 
Dar vienos vestuvės spalio 
pabaigoje. Ir nutils „Gintaras" 
iki gražaus pavasario. Prie 
židinio skubame į nuskubėju
sius metus. Už lango ramybė, 
ruduo, krenta lapai. Tik pušelės 
per dešimtmetį išbėgę, supa 
jaukius namus. 

Šiais metais ypač buvo geras 
sezonas. Atostogavo 180 šeimų. 
Iš jų apie 60 šeimų lietuvių. 
Turime pakankamai vietos. Iš 
viso yra 62 nuomojami kam
bariai su 72 lovom. Iš karto 
talpiname iki 95 žmonių. Dabar 
daugiausia jau turime kita
taučių. Malonu, kad jau lietuvių 
organizacijos naudojasi mūsų 
paslaugomis savo suvažia
vimams. Paskutinėse vestuvėse 
net 220 svečių. Užima visą 
vasarvietę. Sezonas nuo kapų 
puošimo dienos iki spalio 24 d. 
Vasarą vyksta sekmadieniais 
lietuviams pamaldos, susirenka 
daug žmonių. 

IEŠKO SERGANČIU VĖŽIU 
Northwestern universiteto 

medicinos centras ieško 
sergančių vėžiu, kurie sutiktų 
būti panaudojami studijoms 
naujų priemonių kovai su ta 
liga. 
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Čia prieš daugelį metų yra 
atostogavęs buv. prez. Eisen-
hower ir Kinijos prezidento 
žmona. Apie mūsiĮ ,,Gintarą,? 

rašo vietinė ir Miehigano 
didžioji spauda. Gyvenimu 
esame labai patenkinti. Mums 
po vasaros įtemptų darbų ypač 
smagu, kai sugrįžta gražusis 
ruduo... 

{domu tai, kad. kai nupirkome 
vasarvietę, kambariai parai 
tekaštavo vos 9 dol. Šiandien jau 
kitaip. Dabar kaina iki 35-55 
dol. Kinta laikai, ka padarysi... 
Bet gyvenimas eina. Dar 
žadame laikytis. Turime planų 
dar įrengti ir nauju kambarių... 
— pastebi Algis. 

Viktutė ir Algis Karaičiai 
labai malonaus būdo, jautrūs 
lietuviškiems reikalams. Jie 
aktyvūs LB nariai ir dideli jos 
darbų rėmėjai. 
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Tel. 742-0255 
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DANTŲ GYDYTOJA 
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Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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6165 S. Archer Ave. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą 
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KATALIKŲ RŪPESČIAI 
„Mūsų tautos šaknys — reli 

ginis gyvenimas. Ir kol tas reli
ginis gyvenimas vykdė savo 
šaknų funkciją, kol nebus o joms 
kliudoma, nebuvo nukertamos 
šaknys — tol mūsų tauta klestė
jo, žydėjo, nešė gražiausius vai
sius... Jeigu šiandien mes dejuo 
jam ir liūdime dėl daugelio liūd
nų apraiškų tautos gyvenime, 
tai dėl to, kad kai kas norėjo tas 
šaknis pakirst i mūsų tautoje. 
Norėjo, bet bejėgiai buvo! Tos 
šaknys giliai žemėje. Jie negalė
jo ištraukti visų tų šaknų ir šak
nelių, negalėjo visų jų surankio
t i ar i š t raukt i , bet daug paken
kė mūsų gyvenimui" i'kard. V. 
Sladkevičiaus žodžiai). 

Ir t ikra i nuo pat bolševikų 
okupac i jos pirmųjų d ienų 
B a ž n y č i a pergyveno l a b a i 
sunkų bandymą. Buvo sugriau
tos visos svarbiausios jos insti
tucijos, vienu ar kitu būdu 
likviduoti šimtai dvasininkų. 
Bet svarbiausia — buvo sužalo
t a s Lietuvos žmogus. Medžiagi
nes nuoskaudas ilgainiui gali
m a a t s t a t y t i , bet sužaloto 
žmogaus atitaisymui, kun. Alf. 
Svarinsko žodžiais, „reiks gal 
šimto metų". 

Bažnyčia Lietuvoje veikimo 
laisvę atgavo tik prieš porą 
metų, taigi drauge su tau t in iu 
atgimimu. Valstybė pagaliau 
atsisakė kovingojo ateizmo, pra
sidėjo dialogas tarp valdžios 
įstaigų ir Bažnyčios vadovų. 
Atrodo, kad šiuo metu Lietuvo
je, t iek komunizmo vadovams, 
tiek dvasininkams „vienodai 
rūpi, kaip pakeisti žmogų, kad 
jis taptų doras, blaivus, sąžinin
gas, turt ingas savo dvasia" (ark. 
J. Steponavičius). Toliau jis nu
rodo, kad „norint, kad atgimtų 
tau ta , pirmiausia turi atgimti 
kiekvienas žmogus. Juk žmogus 
ir t ik jis yra tautos pamatas . 
Mums reikia pirmiausia dorovi
nio atgimimo, reikia eiti tikėji
mo, blaivybės, darbštumo, sąži
ningumo keliu. To visais laikais 
siekia Bažnyčia". Bet per ke
liasdešimt metų begalinės prie
spaudos nemaža L i e t u v o s 
žmonių, ypač jaunimo, nutolo 
nuo tikėjimo. Tiesa, jie gal 
netapo internacionalistais tiky
bos prasme, bet tapo indiferen
tais. Nelengva bus jiems grįžti 
prie Dievo, tačiau religines ver
tybes, kaip sako minėtas arki
vyskupas, reikia skiepyti jų 
vaikams, anūkams. 

Yra gerų dalykų ir spaudos 
srityje Šiais metais pradėtas 
leisti dvisavaitinis žurnalas 
„Katal ikų pasaulis", gražiai 
spa lvo tomis i l ius t rac i jomis 
iliustruotas. Pažymėtas 100.000 
egz. t iražas. Jį redaguoja kun. 
Vaclovas Aliulis, gal dešimties 
kitų redaktorių bei spaudos dar
buotojų talkinamas. Tačiau šis 
leidinys tur i nemaža sunkumų 
— nuolat t rūksta popieriaus, o 
be to, jis negali patenkinti visų 
norinčių jį užsisakyti. Katali
kams reikia ir daugiau laikraš
čių bei žurnalų, ypač jaunimui . 
Praverstų leisti ir dienraštį. O 
religinio turinio knygų leidi
mas, kaip matyti, rodosi, kaip ir 
nėra pajudėjęs į priekį. Reikia 
ir savos spaustuvės su visais 
reikiamais įrengimais. Išskirti
nai minėtina labai pozityvi Baž
nyčios veikla labdaros ir blaivy
bes srity. Buvo įsteigtas Motie
jaus Valančiaus Blaivystės są
jūdis, kurio šūkiai: „Tik blai
vioms tautoms priklauso atei
t i s " ir „Laisvai Lietuvai — tik 
blaivūs žmonės". Turime po 
ranka periodiškai leidžiamą, de
ja, tik mašinėle rašytą ir rotato
r ium spausdintą Kauno inicia
tyvinės grupės leidinėlį. Iš jo 
sužinome, kad vis dėlto Lietuvo
je perdaug išgeriama svaigalų ir 
kad iš 15-os respublikų ji užima 
II vietą... 1988 metais įplaukos 
už svaigalus į respublikos biu-

ŠIOS DIENOS 
ŽVILGSNIS Į FOLKLORĄ 

Ansamblio vadovo Vido Aleksandravičiaus mintys 
džetą sudarė 570 milijonas rub-
Hų. o 1989 m. planuojama gau
t i net 667 milijonus. Be to, esąs 
labai išplitęs naminės degtinės 
vartojimas. 1987 metais bau
džiamojon a t sakomybėn pa
t raukta 397,000 degtindarių. 
Negirdėtas, bet labai liūdnas 
skaičius. LPS I i . Valančiaus 
Blaivystės centras leidžia Šiau
liuose periodinį spaustuvėje 
spausdintą laikraštį „Blaivioji 
Lietuva", redaguojamą Juozo 
Jurevičiaus. Jo t iražas 20,500. 
Atskirose vietovėse steigiami 
draugijos skyriai . Valstybei at
sisakius vesti Lietuvos blaivini
mo akciją, M. Valančiaus Blai
vystės sąjūdis liko vienintelė 
jėga, organizuotu būdu kovojan
ti prieš girtavimą. 

„Pjūtis didelė, bet talkininkų 
nedaug". Šis iš Evangelijos pa
imtas posakis labai t inka nūdie
nei Lietuvai. Be galo t rūksta 
dvasininkų. Tiesa, vyskupų 
klausimas su gera Vatikano ir 
Lietuvos valdžios valia buvo tei
giamai išspręstas. Visos Lietu
vos vyskupijos dabar tur i at
skirus savo vyskupus, o Kaunas 
— arkivyskupą kardinolą su 
vyskupu padėjėju. Kardinolas 
V. Sladkevičius, mažo ūgio, bet 
didelės dvasios dvasininkas, yra 
be galo didelė dovana nūdienei 
Lietuvai, kokios ji neturėjo per 
visus šešis krikščionybės šimt
mečius. Trys apaštaliniai admi
nistratoriai gavo vyskupijos 
vyskupų poaukštį. Labai reikš
mingas dalykas, kad Vilniaus 
arkivyskupu ordinaru paskirtas 
Julijonas Steponavičius, vilnie- i 
tis lietuvis. (Jo tėviškė — Ger- j 
vėčių parapija, dabar sov. Gūdi- į 
joje). 28 metus išbuvęs tremty- ; 
je Žagarėje, j i s labai sumaniai 
tvarko sudėtingus Vilniaus ar
kivyskupijos reikalus. Tačiau 
vis dėlto Vilniaus arkivyskupi
jos priklausomybės klausimas 
tebėra neišspręstas: ji teisiškai 
Vatikano požiūriu tebėra Lenki
jos bažnytinės provincijos dalis, 
nors prakt iškai tas teturi labai 
nedidelę reikšmę. 

Tikint ies iems sugrįžo Vil
niaus katedra, sugrįžo į ją ir ar
kivyskupas. Ligi II pasaulinio 
karo pradžios pamaldos joje 
buvo laikomos tik lenkiškai, o 
dabar tik l ietuviškai. Bet Vil
niaus katal ikai lenkai nebuvo 
arkivyskupo nuskriausti. Iš vie
nuolikos Vilniuje veikiančių 
bažnyčių aštuoniose pamaldos 
laikomos l ietuviškai ir len
kiškai, o didžiulėje Domininko
nų bažnyčioje — tik lenkiškai. 
Šiuo metu Vilniuje yra lietuvių 
daugiau kaip 50%, o lenkų t ik 
18%. Taigi apie skriaudą tikin
tiesiems lenkams netenka kal
bėti. 

Ir kunigų seminarija nebėra 
valdžios diskriminuojama. Klie
rikų skaičius nebe ribojamas. 
Nuo š.m. rudens Telšiuose at
kur ta anksčiau veikusi kunigų 
seminarija. I jos I kursą priim
ti 23 klierikai. Yra vilčių at
kur t i seminari jas ir ki tose 
vyskupijose, bet susiduriama su 
kliūtimis j a u ne iš dabart inės 
valdžios p u s ė s — t r ū k s t a 
dėstytojų, o juos parengti i lgas 
kelias. 

Tikintiesiems grįžta ir nusa
vinti bažnyčių pastatai . Po ka
pitalinio remonto atvers duris ir 
Šv. Kazimiero bažnyčia Vilniu
je, buv. ateis t inis muziejus. 
Lietuvos miestai išaugo gyven
tojų skaičiumi, išsiplėtė. Gaut i 
leidimai s tatyt i naujas bažny
čias jų priemiesčiuose. O kau
niečiai r imta i tikisi a tgaut i 
didžiąją Kris taus Prisikėlimo 
bažnyčią. Archit. H. Žukauskas 
jau pradėjo kai kuriuos vidaus 
pertvarkymo darbus. Sunkumų, 
deja, daugybė, bet yra ir gerų 
vilčių ateičiai. b . k v . 

Jau turėjome ne vieną progą 
gėrėtis Lietuvos liaudies meno 
vienetais ir jų repertuarą bei 
savo įspūdžius aprašinėti spau
doje. Pastebėjome skir tumus ir 
panašumus ta rp išeivijos pas
tangų puoselėti ir tęsti Lietuvos 
liaudies meno tradicijas, pasi-
k l iaunant savo lietuviška in
tuicija bei atmintimi iš dabar
tinio Lietuvos jaunimo spekta
klių. Išeivijos dainos, šokiai, 
l iaudies muzika įgijo savitą 
koloritą, kuriant toli nuo tėvy
nės ir repertuarus formuojant 
svetimoje aplinkoje, kur i ne
galėjo likti be įtakos. Todėl jos 
l iaudies meno interpretacijoje 
atsispindi ilgesys, praradimo 
skausmas ir liūdesys, kas yra 
natūralu. Iš Lietuvos atvykę an
sambliai daugiausiai spindi jau
natvišku džiaugsmu ir viltimi, 
įneša lengvą nuotaiką, kuri gali 
formuotis tik savoje žemėje, ne
ž i ū r i n t okupan to p r i m e s t o s 
vergijos. Su Lietuva daugelį 
metų nebuvo atviro kontakto, 
todėl ir mūsų meno vadovai 
turėjo tenkintis sunkiai iš ten 
gaunamais žinių t rupinia is . 
Bandymas pasinaudoti iš Lietu
vos gautomis instrukcijomis ir 
patarimais ne kartą buvo išei
vijos „ekspertų" su t ik tas su 
aštr ia kritika, gal todėl kar ta is 
teko tenkintis kiek sustingusio
mis formomis. Tačiau išeivijos 
meno vienetuose atsispindi es
minis lietuviškumas. Daugiau
sia puikiai profesionališkai 
paruošti jie džiugino išeiviją, 
svetimtaučių tarpe kėlė Lietu
vos vardą ir propagavo jos meno 
t u r t u s . Tai išeivijos meno 
vadovų nuopelnas, kurio negali
ma nepripažinti. 

Palengvėjus kelionių sąly
goms, į mūsų pakrantes atplau
kė j aunų menininkų bangos, su 
kur ia is susipažįstame tiek juos 
matydami scenoje, t i ek asme
niškai pabendraudami, jei tu
rime progą juos pagloboti savo 
pastogėje. 

M a n teko didelis malonumas 
ir garbė savo namuose tris paras 
globoti Vilniaus universiteto 
dainų ir šokių ansamblio vado
vą Vidą Aleksandravičių, jo 
žmoną Danutę, kuri yra „Lietu
vos" ansamblio kanklininkė, ir 
jų sūnų Dalių, ansamblio šokė
ją, trečio kurso radijofizikos 
fakulteto studentą, kuris taip 
pat y ra paveldėjęs iš savo tėvų 
muzikinį talentą ir y ra baigęs 
fortepiono klasę. 

Ta rp repeticijų ir ekskursijų, 
r adus atvangos valandėlę, su 
maloniuoju svečiu turėjau ilgo-

A U R E L I J A M. 
BALAŠAITIENĖ 

ką pokalbį apie ansamblio vys
t y m ą s i , t i k s l ą , r e p e r t u a r o 
formavimą bei paties vadovo 
nueitą gyvenimo kelią. Pokalbis 
vyko prieš koncertą, tai svečio 
pasakojimas man davė progą iš 
anksto spėlioti koncerto pobūdį 
ir jame ieškoti vadovo filosofi
jos. Nenusivyliau. 

Vidas Aleksandravičius gimė 
Lazdijų rajone,, Krėvos apylin
kėje, Vartų kaime. Nesulaukęs 
net septynerių metų, jis tapo 
1951 metų siaubingųjų trėmi
mų auka ir buvo priverstas savo 
gražiausius vaikystės ir anksty
vuosius brendimo metus pra-
vargti prie miško darbų Sibire, 
Asino apylinkės lageryje prie 
Obės santakos. Paskelbus am
nestiją, 1957 meta is jis grįžo į 
Lietuvą ir tuoj įstojo į lietuvišką 
mokyklą, nes Sibire buvo pri
vers tas l a n k y t i rusišką. Iš 
prigimties būdamas muzikai 
gabus, jis t remt in ių orkestre 
grojo akordeonu ir buvo jau
niausias to orkestro narys, nes 
nuo pa t k ū d i k y s t ė s d ienų 
„Vidutis" augo su muzika, jo 
tėvui grojant armonika, fleita... 

Vidas su užsispyrimu ir iš
tverme baigė vaikų ir aukštesnę 
muzikos mokyklą, o po to 
konservatoriją su dirigento ir 
liaudies instrumentalisto diplo
mu. Šiuo metu j is yra Vilniaus 
universiteto estetinio lavini
mosi katedros docentas. Tos 
katedros istorija yra įdomi tuo, 
kad joje y r a a tkur ta 18 amžiaus 
universiteto tradicija, pagim
džiusi „maloniuosius menus" , 
kaip vaidybą, jodinėjimą, fech
tavimą, kad asmuo, baigęs 
universitetą, mokėtų valdyti 
špagą i r ga lė tų^fech tuo t i s . 
Dabartinė estetinio meno kated
r a apima dainavimą, vaidybą, 
muziką. Jos žinioje yra du 
chorai, orkestras ir tea t ras . 
1970 met- is, švenčiant Vilniaus 
universiteto 400 metų jubiliejų, 
Vidas režisavo didįjį s tudentų 
koncertą, kuriame, dalyvaujant 
jungtiniam chorui, buvo atl ikta 
ir kantata tema „Šlovė mokslui, 
šlovė jaunystei" . J is parašė ir 
surežisavo scenarijų ir buvo 
koncerto direktorius. 

I ansamblį yra priimami visų 
fakultetų studentai savanoriai, 
tačiau n e kiekvienam tenka 
l a imė t a p t i jo n a r i u , nes 
norinčių įstoti į ansamblį yra 
žymiau daugiau, negu galima 
priimti. Vienerius metus an
samblietis praleidžia discipli

nuoto mokymosi stadijoje, mo
kydamasis šokių ar instrumen
tų, ir pirmais metais neišeina į 
sceną, i š s k y r u s i š i m t i n a i 
gabius. Treniruotės ir repetici 
jos vyksta vakarais . Ketverius 
metus ansamblyje išbuvęs šokė
jas tur i teisę ki tus mokyti šokiu 
meno ir už tą gaut i atlyginimą. 

Vidas Aleksandravičius buvo 
devynerius metus „Lietuvos" 
ansamblio narys , pradėjęs eili
niu artistu ir baigęs balet
meisteriu, tuo pačiu metu siek
damas diplomo konservatorijo
je. Svečias nusišypsojo, sakyda
mas, kad jo gimimo metai su
tampa su ansamblio įsteigimu 
1944 metais. 1972 metais j is 
buvo pakviestas vadovauti an
sambliui, bet ansamblis turėjo 
jo laukti ištisus metus, kol j is 
atliko savo kar inę prievolę. Tai 
buvę ansamblio veiklos krizės 
metai, keičiantis vadovams, 
jame beveik visiškai „atleidus 
vadeles". 

Vidas į savo naują darbą įsi
t raukė su dideliu entuziazmu, 
pirmuosius pusant rų metų be
veik negalėdamas miegoti, nes 
jautė didelę atsakomybės naštą. 
Naujas darbas j am buvo labai 
įdomus, bet jis išgyveno įtemptą 
baimės periodą, žinodamas, kad 
jam stinga folkloro žinių, patir
ties vadovavimo srityje bei 
aktoriško išmanymo. J is norėjo 
išmokti koncertinio režisieriaus 
specialybės, kur i , šalia muziki
nio sugebėjimo, reikalauja ad
ministracinio ir organizacinio 
darbų koordinavimo. J is r inko 
tos srities l i teratūrą, stebėjo 
ansamblių gastroles užsienyje ir 
Lietuvoje, l ankė t ea t rus Mask
voje ir L e n i n g r a d e . V i d a s 
prisipažįsta daug išmokęs iš 
genialaus estų režisieriaus ir 
aktoriaus Panso, kur i s j am 
nurodęs pagrindus išraiškai iš
g a u t i , k a d a t l i kė jo ve ide 
atsispindėtų dainos tur inys , 
visų pirma dainą paruošus 
techniškai , i r , t ik gerai ją 
išmokus, eiti prie „dangaus 
praplėtimo", kad pats daininin
kas tikėtų dainos tur in iu ir ją 
perduodamas į t ik intų klau
sytojus. 

Po to yra reper tuaro sudary
mas. Į Šiaurinę Ameriką at
vežtas repertuaras esąs pritai
kytas išeivijai. Ki ta taučiams 
yra rodomi skirtingi spektak
liai. Anot svečio žodžių, š i ta 
kelionė padėjusi padaryti tai , ko 
nebūtų gal padarę, nes atsiradęs 
naujas „įkvėpimas" eiti seniai 
rūpima kryptimi — gilintis į 
folklorą. Tačiau universiteto an-

Lietuvių kongrese Los Angeles prezidiumas. Iš kairės: prof. J. Mugevičius 
iš Lietuvos, Altos pirm. Gr. Lazauskas ir prof. J. Stukas. 

Nuotr. J. Šidlausko 

sambl is nesąs folklorinis an
samblis . J i s rodąs ne archaišką 
l iaudies kūrybą, bet a tkur tą 
dainą, muziką ir šokį šios dienos 
dvasioje, pa remtus šios dienos 
žvilgsniu į folklorą. „Ne t ir 18 
amžiaus Mažosios Lietuvos šo
k i s mūsų programoje y r a re
s t au ruo tas , a tkur t a s , o muzika 
t a ip pa t y ra paimta iš Maž. 
Lietuvos intonacijos", sako jis. 

Nepasigi r ia Vidas kad jis 
daug laiko praleidžia orkestruo
t ė m s , ins t rumentac i ja i , har
monizavimui ir net kompozici
j a i , ką aiškiai liudija koncerto 
p rograma. Paklaus tas , ka ip jis 
sukur i a repertuarą, svečias pri
t r ū k o žodžių. Tai e s ą s ra
cionalaus galvojimo, patir t ies ir 
intuicijos vaisius. „Jei aš savo 
intuicija pasi t ikiu, esu laim
ingas . Je i ne , galiu pa tek t i į 
klaidą. Todėl pasi t ikiu savo in
tuicija, ir m a n n e t r ū k s t a ra
c ionalaus mąstymo. 

Scenoje matome Vidą Alek
sandrav ič ių puikia i grojantį 
akordeonu ir k i ta is instrumen
ta i s , imituojantį giedojimą... Jis 
nes i ima įprasto dirigento vaid
mens, nestoja ansamblio prieky
je , l ieka scenos gilumoje, įsilie
d a m a s į „minią". Tačiau jo 
buvimas scenoje ir dalyvavimas 
programos eigoje jį daro artimą 
ir savą kiekvienam ansam
blio nar iu i , bet jo tv i r t a ran
k a j a u č i a m a t iek stilizuotų 
šokių, t iek beveik akrobatiškų 
numer ių , t iek dainų at l ikime. 
Ypatingai patraukli buvo „mur-
m u r a n d o " s t i l iu je a t l i k t a 
„daina be žodžių", reikalaujanti 
labai preciziško muzikinio pa
ruošimo. Į gelsvų spalvų „Pa
r u g ė s " foną „a tp laukus ios" 
mėlyna i s sijonėliais mergaitės 
vykus ia i vaizdavo rugiagėles. 
Į s p ū d i n g a s buvo s t i l i zuo tų 

taut in ių drabužių įvairumas, 
t rumpų sijonėlių mergaitėms ir 
„bajoriškų" drabužių įvedimas 
vyrams. Jei neklystu, t rumpus 
sijonėlius buvo bandoma įvesti 
ir išeivijoje, bet. matyt, buvę ir 
vėl susidurta su nepagrįsta 
kr i t ika. 

Kai kurie šokiai, kaip „Kupo
l inis" ar „Klumpakojis", buvo 
a t l i ekami visiškai panašiai , 
kaip esame pratę matyti mūsų 
šauniosios „Grandinėlės" ir 
k i tų t au t in ių šokių grupių 
spektakliuose. Šis spektaklis 
išryškino panašumus, kurių yra 
daug, ir skirtumus, kurie jau 
atspindi naujovišką žvilgsnį Į 
folklorą, pripažįstant faktą. 
kad t a u t a yra gyva. nenustojo 
kūrusi , ir kad jaunimas meną 
savaip interpretuoja, jausdamas 
gyvenimo pulsą, tuo pačiu liau 
dies meną atvesdamasi įdabartį. 
..Tempora mutantur et nos mu-
t a m u r " (Laikai ke ič ias i , 
keičiamės ir mes), sako senas 
romėnų priežodis. Naujų formų 
ieškojimas tik įrodo t a u t o s 
gyvastingumą, o ta i , kad jomis 
rūpinasi Lietuvos akademinis 
j aun imas , stiprina viltį mūsų 
tautos ateitimi. 

Mano svečiai turėjo progą ap
ž i ū r ė t i C leve lando m i e s t o 
centrą, o sekmadienį, radus 
l a i svą v a l a n d ė l ę , buvome 
pakviesti aplankyti Čiurlionio 
ansambl io kankl ių orkestro 
vadovę Oną M i k u l s k i e n ę . 
Vizitas buvo tuo reikšmingas, 
kad dvi kanklių specialistės 
Danutė Aleksandravičienė ir 
Ona Mikulskienė turėjo progą 
p a s i d a l i n t i savo žiniomis , 
viešnia susipažinti su išeivijos 
kanklėmis ir mesti t rumpą 
žvilgsnį į Čiurlionio ansamblio 
archyvą. 

BRAZILIJA 
JfCAZYSJKARUZA 
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Privažiavome prezidento darbo rūmus , bet prie jų 

nebuvo galima prieiti . Rūmai dideli, puošnūs, ilgi, 
keturių aukštų su plokščiu stogu. Vadovas paaiškino, 
kad, jeigu prezidentas yra rūmuose ir dirba, tai abie
juose galuose rūmų yra iškeltos dvi vėliavos. Jeigu nėra 
— ta i tik kairėje pusėje plevėsuoja Brazilijos vėliava. 
Dar priminė, kad šis dabartinis prezidentas yra labai 
rūpestingas ir darbštus: nori pakelti civilizaciją, žmonių 
gyvenimą ir šalies gerovę. 

Vyriausias kariuomenės centras yra sostinėje Bra-
silia. Gražūs nauji ir moderniški rūmai , aukšti ir 
platūs, ilgi su visa eile kolonų. Kairėje pusėje prie rūmų 
iškelta ant aukšto stiebo vėliava, kuri gražiai vėjuotą 
dieną plevėsuoja, kaip valstybės simbolis. Tarp kolonų 
sienose matyti dideli ilgi langai. Prie stogo — puslan
kiai langai, atrodo, kaip šaudymo lankas. Priešakyje 
— didelė žaliuojanti pieva. Už pievos prieš rūmus 
tolokai yra plytelėmis klotas plotas marmuru , kuris 
blizga, kaip veidrodis. Ant šio marmuro vaikšto ka
riuomenės MP sargybinis, apie 100 metrų atstume nuo 
rūmų. 

Rūmai saulės šviesoje atsimuša į marmuro plokš
tes , kaip saulės šviesoje į vandenį ir matosi lyg ant r i 
rūmai . Prieš rūmus iš greitkelio pusės y r a pasta tytas 
keistas pastatas, ka ip koks didelis miško grybas, bet 
neturi kojos, o tik galuose atsirėmęs į žemę. Turis tai 

vaikšto po juo, šaukia balsu, t rypia kojomis į marmu
ro grindis ir aidi tie garsai , kaip Gurbšelio miško pa
giryje, Vilkaviškio apskrityje, rytų pusėje l ink Mari
jampolės. Turistai mėgino šaukti balsu ir išgirst i atsa
kymą šio pastato lubose. Visi išgirdo aido a t sakymą , 
rodos, labai toli, bet jis atsiliepė virš galvos gal už 100 
metrų ir dar toliau... 

Paliekame rūmus ir vėl keliaujame. Sugrįžome į 
viešbutį ir apie 10 valandą atsigulėme. 

Atsikėlėme 8 vai. ryto. Rytas gražus, bet debesuo
tas. Pavalgėme pusryčius. Pusę dienos esame laisvi. 
Aš buvau suinteresuotas nupirkt i moter ims dovanų. 
Čia pat atsirado prie viešbučio b rangakmen ių par
davėjai, jauni vietiniai biznieriai, kur ie m u m s parodė 
gražių ir brangių puošmenų. Susi tarėme, nup i rkome 
ir dar nuvykome į brangenybių krautuves . Netol i y ra 
jų didelės kasyklos ir todėl parduoda pigiai. Pa t a r t i na , 
kas ten nuvyksta, apsidairyti ir nupirkti ten papuošalų, 
nes kainos pusiau pigesnės, negu Šiaurės Amerikoje 
ir Europoje. Kristalinos miestelis 150 ki lometrų nuc 
Brazilijos sostinės. 

Pasiruošėme kelionei į Sao Paulo. 12 vai . po pietų 
sėdome į lėktuvą Trans Brazil. Lėktuvas paki lo . Dar 
kar tą žvilgtelėjau pro langą į Brazilijos sostinę ir sakau 
mintyse, sudiev, gražusis ir modernus mieste, kur iame 
mačiau gražių vietų, pastatų, bažnyčių ir dangoraižių. 
Taip nešamės toliau nuo šio puošnaus ir įspūdingo 
miesto, kuris gimė ir išaugo prieš 20 metų, kur i s užbūrė 
mane savo grožiu, bet gailiuosi, kad teko būt i t a ip 
trumpai... 

Gr į ž t ame 
nuvargę, nepatogiai sėdėdami į Sao Paulo. Sėdame i 
autobusą ir važiuojame į miesto centrą. Pasiėmėme ten 

taksį ir parvažiavome į Boguslauskų rezidenciją. Mus 
patiko agr. Česė, jų dukrelė ir lituanistė Aldona Vala
vičiūtė, kurioms pradėjome pasakoti savo kelionės 
pat i r tus nuotykius, įspūdžius, jos klausėsi ir juokėsi. 
Visi buvo geriausioje nuotaikoje, ypatingai aš. pasiekęs 
savo tikslą — pamatęs Amazonę. 

Prašiau, kad mane nuvežtų vakare pas prel. P. Ra-
gažinską, nes norėjau ten nakvoti, bet Aleksandras 
nesutiko, sakydamas, kad esame pavargę ir reikia 
gerai pailsėti . Čia gerai išmiegosi ir rytojaus dieną 
nuvešiu j u s pas prel. P. Ragažinską. 

Pasi l ikau. Česė tuojau paruošė gerą vakarienę. 
Valgėme ir vis pasakojome savo įspūdžius iš kelionės... 

Atsikėlėme ryte apie 9 valandą. Pavalgėme pus
ryčius ir mudu su Aleksandru išvykome pasidairyti po 
jų apylinkę. Jis m a n parodė turtuolių rezidencijas, 
kur ias saugo sargai. Vėliau pasukome į greitkelį 
pasižiūrėti pramonės fabrikų ir vokiečių Volksvagen 
automobilių fabriko, kuriame dirba 40.000 darbininkų. 
Važiuojame su jo mažiuku automobiliuku, pralėkėme 
greitkeliu apie 30 kilometrų ir radome tarp kalnų 
vingiuotą ežerą. Sėdžiu automobilyje ir kvapo neat-
gaunu. Galvoju, kas taip aštriai dvokia. 

Vėliau paaiškėjo, kad jo automobilis varomas 
alkoholiu, o ne benzinu. Privažiavome labai siaurą 
ežerą, kur i s guli išsivingiavęs tarp aukštų kalnų, kurie 
apaugę k rūmais ir medžiais. Žiūriu—vyrai stovi prie 
ežero krantinėje ir žvejoja. Sustojome ir einame pažiū
rėti , kokias žuvis sugauna. Žiūriu, viena jau prikibo. 
Traukia žmogus dviejų pirštų storumo žuvį. Žiūriu ir 
k i tas t r a u k i a tokią pačią ir daugiau, bet vienas iš
t r aukė didesnę, kur i galėjo sverti apie svarą. 

(Bus daugiau) 
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MAIŠIAGALOS 
KLEBONAS 

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Platų pasikalbėjimą su Mai
šiagalos (apie 30 km. nuo Vil
n iaus , prie Vilniaus — Ukmer
gės plento — K.B.) klebonu 
Juozu Obrenbskiu š.m. rugpjū
čio 27 d. patalpino Čenstakavo 
katalikų savaitraštis „Niedziela 
— Sekmadienis", paliesdamas 
V i l n i a u s k r a š t o k a t a l i k ų 
Bažnyč ios p r i e š k a r i n ę ir 
dabartinę padėt}, atkreipdamas 
ta ip pat dėmesį į lietuvių — 
lenkų santykius. 

Laikraščio bendradarbis sako, 
kad iki 1945 m. katalikų Bažny
čia Lietuvoje pergyveno įvairius 
laikotarpiuis, nes iki 1945 m. 
didesnė jos dalis buvo surišta su 
lenkiškumu. Padėtis pasikeitė 
k a r t u su nauja politine situaci
ja. Vilnius ir Vilniaus kraštas 
buvo prijungtas prie Lietuvos ir 
Gudijos. Prasidėjo lenkų gyven
tojų repatriacija, o kar tu su jais 
ir dvasiškių, kurijos, kunigų 
seminarijos. Dalis lenkų kunigų 
liko ir toliau darbuotis Kristaus 
vynuogyne. Prie jų priklausė ir 
Maišiagalos klebonas, pareikš
damas savaitračio bendradar
biui, kad arkiv. Jalbžykovskis į 
Lenkiją išvyko nesavanoriškai, 
bet buvo priverstas apleisti Vil
nių. Jis turėjo viltį dar sugrįžti 
(apsigyveno Balstogėje — K.B.). 
Kada į jį keipdavosi kunigai, 
klausdami — važiuoti ar likti — 
jis patardavo jauniems važiuoti, 
o vyresnio amžiaus kunigams 
likti Vilniaus "krašte. 

Šiandieninis Maišiagalos kle
bonas savo pastoracinį darbą 
pradėjo Turgeliuose (30 km. p.r. 
nuo Vilniaus. 1944 m. gegužės 
mėn. čia įvyko didelis ,,Armia 
Krajova" paradas - K.B.) 1942 
m. jis buvo suimtas, tačiau 
aus t rų tautybės kata l ikas ka
r in inkas kleboną iš kalėjimo 
išleido. 1950 m. rusas viršaitis 
p a t a r ė j a m iš Turgelių išvykti, 
nes priešingu atveju jam teks 
pamatyti bal tas meškas. Išvyko 
į Maišiagalą ir čia pastoracinį 
darbą dirba 39 m. 

Savaitraščio bendradarbis sa
ko, kad klebonas yra 1940-1950 
m. įvykių liudininku, kada 
Vilniuje ir Vilniaus krašte vy
ko lenkiškumo šaknų šalinimas 
(depolionizacija), iš miesto iš
keliant visus lenkus kunigus. 
Tai buvo plati lenkiškumo per
sekiojimo akcija. Priežastis? 

Į šį klausimą klebonas taip 
atsakė: tuo metu veikė taisyklė 
kad lenkai čia nereikalingi, o 
ypač dvasiškiai. Tad reikia juos 
nušalinti , kadangi Vilnius su
darė lenkiško miesto vaizdą. 
Daugumas inteligentijos išvyko 
į Lenkiją, tad dvasiškija buvo 
paskutinė lenkų inteligentijos 
dalis. Maišiagaloje pasislėpė 
keli kunigai , jų tarpe palai
mintojo J. Matulaičio sekr. prel. 
L. Chaleckis. Tačiau labai daug 
kunigų išvežta į Sibirą. Ir 
lenkai gyventojai jautėsi nesau
giai. Atvykęs j Maišiagalą jis 
radęs vien tik lenkus. Šiandieną 
miestelyje gyvena 17 tautybių. 

P a l i e t u s pol i t inę p u s ę , 
ypatingai dabartinį lietuvių 
tautos atgimimą, lenkas kle
bonas atsakė, kad j is visuomet 
džiaugiasi nuoširdžiu priėmi
mu, nuoširdžia pagarba bei 
gerais santykia is su arkiv . 
Poviloniu, prel. Krivaičiu, kard. 
V. Sladkevičium. Labai dažnai 
Maišiagalos klebonas sodina
mas aukštos hierarchijos tarpe. 
Neseniai j is aplankė sergantį 
Nemenčinės (22 km. į š.r. nuo 
Vilniaus, Nemenčinė — taip pat 
viena lenkiškumo ,,tvirtovių" 
Vilniaus krašte — K.B.) kun 
Kazimierą Pjkėną. Daug lenkų 
žiūri į lietuvį kleboną „krei
vokai", kadangi jis yra karštas 
(zagožaly) lietuvis. Tačiau Mai

š iagalos k lebonas k u n . K. 
Pukėną pažįsta daugelį metų ir 
žino. kad jo „karš tumas" yra ne 
lietuviškumo priežastis, bet jo 
būdo. Be to, lietuvis 12 m. 
praleido „ ry tuose" (švelnus 
žodis Sibirui — K.B.) ir t a s aiš
kiai atsiliepė į jo gyvenimą. 
Lenkas klebonas taip pat gerai 
atsiliepė ir apie kunigus — di
sidentus A. Svarinską, S. Tam-
kevičių, Puzoną jų veiklą įver
t indamas labai pozityviai. Jie 
visi buvo stiprūs lietuviai 'ir 
yra! - K.B.) 

Pasirodo, kad 1948-49 m. 
Kristaus vynuogyne dirbo apie 
100 lenkų kunigų. Šiandieną jų 
yra tik apie 20 ir tai daugiausiai 
seni, ligoti. K a u n o k u n i g u 
seminari ją l a n k o 7 l enka i 
kl ier ikai . Lietuviai kun iga i 
nesupras 300 tūks t . l enkų 
reikalavimų (kur laikraščio ben
dradarbis surado 300 tūkst . 
lenkų Lietuvoje! — K.B. . *ad 
kaip numatoma išspręsti šį 
klausimą? 

Klebono atsakymas: kai kurie 
pol i t ikuojant ie j i sako. kad 
lenkų Lietuvoje nėra. Yra tik 
sulenkinti lietuviai. Tuo tarpu 
negalima nuneigti šimtmečiais 
gyvenančių Lietuvoje slaviškų 
giminių. Važinėjant Lietuvoje, 
lenkų galima visur sut ikt i . Ir 
tai ne tik Vilniau? krašte , bet 
Kaune, Kėdainiuose, Vendžia-
goloje ir kt. Tuo tarpu jaučiamas 
lenkų kalbos šalinimas iš baž
nyčių. Sunku kalbėt i apie 
tolimesnę padėtį. Daug kas 
priklausys nuo pačių lenku. 

Lenko popiežiaus išrinkinifts 
buvo pr i imtas Maišiagaloje 
labai džiaugsmingai. Esama 
žmonių, priešingų viskam kas 
l e n k i š k a . Tad ir j i e m s 
nepatinka popiežiaus ki lmė. 

Paskutiniai Gorbačiovo val
dymo metai atnešė daug pasi
keitimų katalikų Bažnyčioje ir 
taip pat tautybių tarpe, nes 
s a n t y k i a i l a b a i paš l i jo . 
Klebonas baigia tokiais žo
džiais: „Velnias niekuomet ne
miega, suka uodegą ir nori mus 
supykinti. Kristus mokė mylėti 
nes esame vieno Dievo vaikai, 
tad ir būkime broliai. 

Bičiulis savo laiške rašo, kad 
Vilniaus krašto žmonės atlie-
tuvėja ten, kur jie turi ryšį su 
lietuviais, kaip pvz. Trakų ir 
Širvintų rajonuose. Tai patvir
t ina ir statistiniai duomenys. Į 
tokias vietoves kaip Sudervė, 
Mickūnai. Šalčininkai, Maišia
gala l ietuviai a tvyks ta tik 
aukštesnėms pareigoms užimti. 
Kada jie įsigijo automobilius 
padėtis dar pablogėjo. Jie dabar 
gyvena Vilniuje, o į darbą 
važinėja. Maišiagaloje po darbo 
valandų įvykus nelaimei, nėra 
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Susitikimas su Viktoru Petkum, Lietuvos Helsinkio grupės atstovu, ir Antanu Terlecku, Lietuvos 
Laisvės lygos atstovu, Chicagos O'Hare Aerodrome spalio 26 d. Iš kairės: Jadvyga Damušienė, 
dr. Adolfas Darnusis, inž. Grožvydas Lazauskas, ALT pirmininkas, Rimantas Dirvonis, JAV LB 
vicepirmininkas. Viktoras Petkus, Alina Meilytė, kuri įteikė atvykusiems gėles, ir Antanas 
Terleckas. 

TAUTYBIŲ FESTIVALIS 
KINGSTONE 

Šių metų spalio 12, 13, 14 ir 
15 dienomis Kingston, Pa. vyko 
didžiulis tautybių festivalis, 
ku r i ame dalyvavo 26 tautybės, 
j ų tarpe ir lietuviai. 

Festivalyje apš i la i V i 
tadienį, spalio 14 d ažiavau 
ankstyvą priešpieti pasirinkęs 
ne greitkelį, bet šalutinį 115 
kelią. Šiuo metu važinėti po 
Pocortos, Pa. — pasaka. Ta i gra
žiausia rudens padovanota do
vana, kai įvairiausių spalvų la
pai paskandina kalnuotą gam
tą. Kelias vingiuotas. Į kalną 
kylant ir tuoj staiga vėl lei
džiantis į pakalnę, prieš akis 
ištiesia milžiniško dydžio ir 
nepapras to grožio „drobės", 
kur ių gali pavydėti kiekvienas 
dailininkas. Prisiverčiu koncen
truot is į vairavimą, nes bijau, 
kad, perdaug besižavėdamas 
„daile", neatsirasčiau pakelės 
griovyje! 

Nelengvai pervažiavęs gana 
judrų,-aftksčiau tirštai lietuvių 
apgyventą Wilkes Barre, Pa., 
miestą, a t radau ir Kingston, 
Pa . , g l audž i a i prisišliejusį 
prie Wilkes Bar re miesto. 

Festivalį rengė Lucerne Coun-
ty Cultural Heritage Council 
of Northeastern PA. Inc. Ši or
ganizacija pelno nesiekia. Jos 
t ikslas — visuome* ei p- i odyti 
t a u t y b i ų k i lmę , t rad 
kultūrą, kulinariją, muziką ir 
šokius.Šie festivaliai buvo pra
dėta rengt^Amerikai švenčiant 
200 metu sukaktį. Paskutinysis 
festivalis buvo keturioliktasis iš 

nė vieno gydytojo. Dar blogiau 
yra su l i tuanistais . Šalčininkų 
rajono K P sekr E. Tašlinski 
s k u n d ž i a s i , k a d jo rajono 
mokyklose t rūks ta 20 lietuviu 
kalbos mokytojų. Švietimo min. 
p a s k y r ė tik du (Cervony 
Štandar , 1989 m. birželio 7 d.) 

eilės, o jo moto — „Tradicijos 
ir tautodailės prisiminimai". 

Festivaliui suorganizuoti bu
vo sudarytas iš 33 asmenų 
komite tas . Komiteto sąraše 
„Guideiines and Policy" pirmi
n inkė buvo į r a šy ta Nel l ie 
Bayora- Romanas, o festivalio 
rėmėjų -ąraše figūravo pro-
fessor and Mrs. Vaclovas Ro
manas pavardė. 

Festivalis vyko 109-tame ar
tilerijos bataliono impozan
tiškame pastate, kurio prie
šakyje trys didelės patrankos ir 
paminklas to bataliono 33 va
rams, žuvusiems traukinio ne
laimėje. Jų vi^u pavardės 
pamin' e įrašytos. Viena iš jų 
t ikr iausia i lietuvio Leonard 
Balonis pavardė. 

Pastato r^ilžiniška 
scena, kurioje t nro-
grama. Scenoje, ne^.. . 
fes t iva ly je r Uyvauja 26 
tautybės, buvo U 1 ikiuota tik 14 
vėliavų. Jų tarpe ir mūsų tris
palvė. 

Tarp daugybės stalų a t randu 
ir lietuvišką skyrių kurio didelis 
užrašas skelbė: „Lithuanian 
Alliance of America, District 7". 
Šis skyrius buvo itin tur t ingas 
gintaro dirbiniais, staltiesėmis 
ir juostomis. Tai asmeniškas 
\ne1ės (Nellie) Romanas rinki-

Tenka pastebėti, kad ši 
moteris bendrai daug veikia, 
įvairiomis progomis garsinda
ma Lietuvą amerikiečių tarpe. 
J i yra Pittstnn. PA, 143 Vyčių 
kuopos pirmininkė. 

Gretimai kitas lietuviškas 
s k y r i u s , kur i s ske lbės i : 
„Knights of Litlniania Council 
143'*. J a m e matėsi gerokai 
medžio d i rb in ių . Visi čia 
išstatyti daiktai — asmeniškas 
kun. Petro Ališausko rinkinys. 
Šiame skyriuje besidomintiems 
informaciją teikė 143 Vyčių 
kuopos kultūros reikalų vedėja 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Rožė Kižienė ir Ona Valatkienė, 
kur i l i e t u v i š k u s r e i k a l u s 
pristato amerikietiškoje vieti
nėje spaudoje. 

Priešais šiuos du lietuviškus 
skyrius buvo įsirengęs lėlių sky
rius. Jame buvo išstatyta gal 
apie 100 įvairių tautų lėlių savo 
krašto tautiniais rūbais, kur 
ryškiai figūravo ir mūsiškė. 

Einu toliau, apžiūrėdamas 
kitų tautybių skyrius ir jau iš 
tolo matau skyrių pasipuošusį 
nemaža trispalve ir užrašu: 
„Lithuanian Catholic Alliance". 
Šiame skyriuje matėsi daug 
m a r š k i n ė l i ų su įva i r i a i s 
lietuviškais užrašais, lipinukų 
ir panašiai. Juos galima buvo ir 
įsigyti. Šis „Alliance" šiais 
metais švenčia savo 100 metų 
sukaktį. Ta proga buvo išleistas 
puošnus leidinys, kuris čia pat 
buvo veltui dal inamas. Šis 
lietuviškas „All iance" savo 
nariams leidžia mėnesinį laik
raštį „Garsą". Šį skyrių tvarkė 
ir prižiūrėjo viena iš to laik- ! 
aščio r edak to r ių Florence 

Eckert. 
Beklajodamas po milžinišką 

salę, tarp daugybės žmonių atsi
radau ir dar prie vieno lietu
viško skyr iaus , kur is buvo 
Alekso ir Genės Popelių iš New 
Yorko. Juos būtų galima pava
dinti t ikrais vaizbūnais. J ie 
rytinio Amerikos pakraščio 
lietuviams y ra gerai žinomi, nes 
jie su savo „prekėmis" dažnai 
pasirodo lietuviškuose rengi
niuose ir Kaziuko mugėse. Jų 
skyrius itin buvo gausus gin
taro, odos, medžio ir kitais tau
todailės dirbiniais. 

Kiek pa i l sė jęs ir pasis-
m a g u r i a v ę s t a u t y b i ų ska
nėstais (lietuviai su lietuviška 
kulinarija nedalyvavo), sustojau 
prie s i e n o s , kur ioje buvo 
iškabinta apie 200 pradžios 
mokyklos mokinių piešinių, at
liktų savo kilmės tematika. Jų 
tarpe susiradau spalvotais pieš
tukais atliktą piešinį, kuris 
buvo pavadintas „Lithuanian 
Folk Dress". Piešinyje buvo 
nupiešta lietuvaitė, pasipuošusi 
tautiniais rūbais , stovinti Lie
tuvos t orijos žalsvame fone. 
Šį pieši n; padarė 8 skyriaus 
moki n: i.> Gatės of Heaven mo
kyklos, Corin Schall. 

Festivalio metu kiekvieną 
dieną vyko menin 'a i tautybių 
pas i rodyma i . L i e t u v i a m s 
a t s tovau t i buvo pakv ies t a 
Bal t imorės t a u t i n i ų šokių 
grupė Malūnas. J iems buvo 
skirta visa valanda šeštadienio 
vakare nuo 6:30 vai. Apgailes
tavau, kad jų pasirodymo dėl 
susidariusių nenumatytų aplin
kybių nebegalėjau sulaukti. Ti
kiu, kad jiems pavyko gerai šok
ti ir užsitarnauti garsių žiūro
vų plojimų. 

p. palys 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

ra mis. KOMPIUTERIŲ 
pagaioa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ meste ir priemiesčiuose Sąž-
mngai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

:: 03 MIS 
BALYS BUDRAIT IS 

N e m o k a m a i 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 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba^norite Dūti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

Š IMAIT IS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. K*dzl« Av«. 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

HELPWANTED 
MEDICINOS PRAKTIKA — 

KARDIOLOGIJA 

Mūsų kardiologijos skyrius pietinėje mies
to dalyje ieško patyrusios reg. slaugės (RN) 
arba med. technikės. Be įprastinių pareigų. 
šis darbas duos progą artimai bendradar
biauti su gydytojais darant kardiogramas ir 
padedant atlikti „treadmiir tyrimus, o taip 
pat padės išvystyti draugiškus ryšius su pa
cientais. Mes siūlome 4 dienų darbo savaitę 
ir puikius „benefits". Reikalaujame: 
rekomendacijų ir 2 arba 3 metų patyrimo 
dirbant ..outpatient" klinikoje. Mokėti lie
tuvių kalbą — pageidautina. Siųskite savo 
resume: Ms. B. Lies, Cardlac Diagnosis, 
6132 S. Kedzi*. Chtcago, IL 60629. 

• ' ' f" 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10o/o_20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th S t ree t 

T e l . — G A 4 -8654 

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

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

Tel . 581-9180, res. 434-4323 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 

L
biznyje) jums gali sutaupyti daug 
keblumų. 

FOR RENT 

L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Išnuomojamas 41/2 kamb. moder
nus butas, pirmame aukšte su šiluma 
ir oro vėsinimu. Marquette Pk. apyl 
Suaugusiems. 

Tel. 361-5594 arba 476-2242 

ANDERSON FORO 
795-7900 

6539 W. OGDEN 
BERVVYN, IL 60402 

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

CLEANING 
CHECK US OUT' 
Best Paid Maid 

Serv. m VVestern Suburbs 
House Cleaning 

Mature person vvanted. day hours. very flex. 
Guar salary + bonus Siek. Holiday & Vaca-
tion pay. Incentive programs & more! No ex-
perience necessary. Mušt be able to com-
municate m English. 

887-1119 

TRANSPAK PRANEŠA NAUJUS TIKRAI REIKA
LINGUS IR NAUDINGUS PATARNAVIMUS LIETU
VOJE, ypatingai, kada rublio vertė krenta ir prekių 
rinkoje dar mažiau. 

SĄSKAITA 
DOLERIAIS 

VAISTAI 

35 SVARŲ 
MAISTO 

SIUNTINYS 

KOMPIUTERIAI 
IR 
ELEKTRONIKA 
DAIKTŲ 
PERVEŽIMAS 

Galime atidaryti sąskaitą doleriais jūsų gimi
nėms Lietuvoje. Galės pirkti „dolerinėje" šiuo 
metų trūkstamų prekių: muilo, aliejaus ir kt. 
Siunčiame reikalingiausių vaistų siuntinuką: 
Bayer aspiriną, multivitaminus, vaistus 
vaikams. $65.- dol. su pristatymu. Siunčiame 
ir receptinius vaistus. MUITO NĖRA. Vaistus 
siųsti paštu draudžiama. 
18 svarų vien tik delikatesinių mėsos gaminių. 
Kavos, kakavos, chalvos (trinti riešutai aplieti 
šokoladu), šokoladinių saldainių. Visų šitų 
minėtų gaminių parduotuvėse NĖRA. Mėsos 
gaminių šviežumas garantuotas, nes siun
tinys sudaromas ir pristatomas į namus jūsų 
giminėms ir draugams Lietuvoje. MUITO 
NĖRA. Pilna kaina $185-
Siunčiam į Lietuvą video, stereo magnetofo
nus, mezgimo mašinas ir pan. Minėtas pre
kes persiunčiam ir į kitus JAV miestus. 
Kargo siuntime turime didelę patirtį siunčiant 
įvairius daiktus į Maskvą arba į Vilnių ir iš kitų 
JAV miestų. Dabar galime persiųsti ir 
DĖVĖTUS RŪBUS jūsų giminėms Lietuvoje. 

Rašydami būtinai praneškite savo telefono numeri — 
greičiau gausit atsakymą į savo klausimus — arba 
skambinkite: 

Belaukiant aerodrome Motorų, žoles riedulio komandos ..Tauro" iš Šiaulių Iš kairės: Elvyra 
Vodopalienė, Darius Sužiedėlis, amerikietės Nevada Esti. Tauro iškvietėja Ethel Armstrong Mar 
rigan ir Karen Rob'r 

Ke inteligentiškumo žmogus 
yra aklas, be jausmo inertiškas, 
be valios — vergas. 

Rnbier 

Romas Pūkštys 
TRANSPAK 
2638 W. 69th St. 
Chicago. IL 60629 
1-312-436-7772 

Įstaiga veikia kasdien 10-6 v .v . 
Š«*t. 10-2 v. p.p. 

arba susitarus 

P.S Nuo spalio mėn. esam persikraustę | savas naujas patalpas, todėl 
namo numeris skinasi nuo ankstyvesnio. 

ŠĮ SKELBIMĄ IŠSIKIRPKITE IR PASILAIKYKITE! 



RENGINIAI CHICAGOJE 
Lapkričio 10 d. — Kalėdinių 

šiaudinukų pamoka Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje. 

Lapkričio 11 d. — LB Lemon-
to apyl. „Rudens" balius Lie
tuvių centre, Lemonte. 

Lapkričio 12 d. — Tilžės 
Akto paskelbimo sukakties 
minėjimas 2 vai. p.p. Šaulių 
namuose. Rengia Maž. Lietuvos 
Rezistencinis sąjūdis. 

— Panevėžiečių klubo susi
rinkimas Jaunimo centro maž. 
salėje. 

Lapkričio 17 d. — Šeštojo 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumo 
rengiama meno paroda Čiurlio
nio galerijoje, Jaunimo centre. 

— Vakaronė Jaunimo centro 
kavinėje skiriama informuoti 
visuomenę apie atkurto Vytau
to Didž. universiteto Kaune 
planus ir veiklą. Rengia Chi-
cagos ateitininkai sendraugiai. 

— Kalėdinių šiaudinukų pa
moka Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejuje. 

Lapkričio 18 d. — Lietuvių 
Operos metinis balius Jaunimo 
centro didž. salėje. 

— „Lituanicos" futbolo klubo 
metinė vakarienė ir šokiai 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 

— PLC meno galerijos ati
darymas Lietuvių centre, Le
monte. 

Lapkričio 19 d. — „Nerijos" 
jūrų skaučių tunto veiklos dvi
dešimtmečio minėjimas Jauni
mo centre. 

— Kariuomenės šventės mi
nėjimas Jaunimo centro maž. 
salėje. 

— Dalios Eidukaitės-Fannel-
li, lyrinio soprano, koncertas 3 
vai . p.p. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. 

— „Grandies" tautinio an
sambl io „ k o l d ū n ų " pietūs 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Lapkr ič io 22 d. — Šeštojo 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
susipažinimo vakaras Jaunimo 
centro kavinėje. 

Lapkričio 23 d. — Jaunimo 
šokiai Jaunimo centro didž. 
salėje. Ruošia Lietuvių Jaunimo 
sąjungos Chicagos skyrius. 

Lapkričio 23-26 d- — Mokslo 
ir kūrybos simpoziumas Lietu
vių centre, Lemonte. 

Lapkričio 24 d. — Šeštojo 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
literatūros vakaras. Jaunimo 
centre. 

— Kalėdinių šiaudinukų pa
mokos Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejuje. 

L a p k r i č i o 25 d. Šeštojo 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 

banketas Lexington House. 
— Vytauto Kernagio vado

vaujamo dainos teatro kon
certas Jaunimo centre. 

Lapkričio 26 d. Vytauto Ker
nagio vadovaujamo dainos teat
ro koncertas Jaunimo centre. 

Gruodžio 1 d. — Advento 
vakaronė 7 v.v. Jaunimo centro 
kavinėje. Dr. kun. Kęstučio 
Tr imako p a s k a i t a . Rengia 
„Židinys". 

Gruodžio 2 d. — Sol. Arnoldo 
Voketaičio pagerbimas „Man of 
the Year" žymeniu Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 

Gruodžio 2 ir 3 d. — Mairo
nio l i tuanist inės mokyklos 
mugė Lietuvių centre, Lemonte. 

Gruodžio 3 d. — Jaunimo 
centro metinė vakarienė didž. 
salėje. 

Gruodžio 8 d. — Vakaronė, 
skiriama lietuviškų papročių 
temai, sutinkant Danutės Bin-
dokienės knygą. Jaunimo cen
tro kavinėje ruošia Chicagos 
ateitininkai sendraugiai 

Gruodžio 9 d. — „Dirvos" 
jubiliejinių metų atidarymo 
vakarienė Lietuvių Tautiniuose 
namuose. 

Gruodžio 10 d. — Madų 
paroda — „Aukštos kokybės 
rūbai iš Lietuvos". Jaunimo 
centre rengia taut in is an
samblis „Grandis". 

— Dr. Vinco Kudirkos mono 
grafijos sutiktuves Balzeko Lie
tuvių Kultūros muziejuje. Ren
gia Vydūno Jaunimo fondas. 

Gruodžio 15 d. — LB-nės 
Lemonto apylinkės kūčios Lie
tuvių centre, Lemonte. 

Gruodžio 17 d. — Ateitinin
kų Kūčios Jaunimo centro didž. 
salėje. 

— Sekmadienio kultūrinė po
pietė Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Ruošia Taut inės 
sąjungos Chicagos skyrius. 

— „Kernavės" tunto kūčios 
Jaunimo centro maž. salėje. 

Gruodžio 25 d. — Jaunimo 
šokiai Jaunimo centro didž. 
salėje. Ruošia skautai aka
demikai. 

Gruodžio 31d. Operos Nau
jųjų metų sutikimas Jaunimo 
centro didž. salėje. 

— Dainavos meno ansamblio 
Naujųjų Metų sutikimas Jauni
mo centro kavinėje. 

— Naujųjų Metų sutikimas 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Ruošia Tautinės sąjungos 
Chicagos skyrius. 

Sausio 13 d. — Lietuvos 
Vyčių choro metinis pokylis 
Šaulių salėje. 

S a u s i o 25, 26, 27 d. -
„Oktavos" estradinio orkestro 
koncertas Jaunimo centre. 
Rengia „Margutis". 

Vasario 10 d. — „Spindulio" 
taut inio ansamblio balius. 
Jaunimo centro didž. salėje. 

Vasa r io 11 d. Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimas Šv. An
tano parapijos salėje. Rengia 
ALTo Cicero skyrius. 

Vasario 16 d. — Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo mi
nėjimas Jaunimo centro ka
vinėje. Ruošia Jaunimo centro 
valdyba. 

Vasario 24 d. — Tradicinis 
mažlietuvių šiupinys Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Rengia 
Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugija. 

Kovo 4 d. — Kaziuko mugė 
Jaunimo centre. Ruošia Chica
gos skautų ir skaučių vienetai. 

Kovo 11 d. — Muz. Antano 
Vanagaičio 100 metų gimimo 
sukakties minėjimas Jaunimo 
centre. Rengia „Margutis". 

— Jūrų šaulių „Klaipėdos" 
kuopos metinis narių susirinki
mas Šv. Antano parapijos salėje. 
Cicero, IL. 

Kovo 16 d. — Vakaronė Jau
nimo centre. Rengia Chicagos 
ateitininkai sendraugiai. 

Kovo 18 d. — Zarasiškių klu
bo susirinkimas posėdžių kamb. 
Jaunimo centre. 

Kovo 25 d. — Dainavos an
samblio spektaklis Morton kole
gijos auditorijoje, Cicero, IL. 

Balandžio 1 d. — „Draugo" 
koncertas Marijos mokyklos sa
lėje. 

— Madų paroda 
centre. Lemonte. 

Lietuvių 

ŠIANDIEN 
ŠIUKŠLĖS, RYTOJ 

NAUDINGI 
REIKMENYS 

EDMUNDAS JAKAITIS 

Balandžio 20 d. — Vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje. Ren-

Kur neinam, kur nevažiuo
jam, kur nepažvelgiam, matome 
šiukšles. Šiukšlės gatvėse, esant 
vėjui, skraido virš galvų popier-
galiai. Šalutinėse gatvėse 
ritinėjai tuščios gėrimų skardi
nės. Ritinėjasi tol, kol nėra auto
mobilių ratų suplotos. Greitke
lių pakraščiais rasime visko: 
butelių, dėžių, skarmalų. Besi
žvalgant darosi koktu. Negeriau 
yra parkuose. Jeigu koks tako 
tarpas ir yra švaresnis, tai apie 
krepšius šiukšlėms primėtyta 
tuščių cigarečių pakelių, užkan-
džiams įpakavimų ir kitokių 
neaiškios kilmės šiukšlių. 

Šlamštas čia, šlamštas ten. j 
Visur prišiukšlinta. Sumindžio- i 
tos ar suvažinėtos šiukšlės 
pavirsta dulkėmis. Vėjuotą/ 
dieną dulkių debesys sukinėjasi 
tarp pastatų ir susimaišiusios i 
su motorų išmestomis dujomis 
troškina miestietį. 

Teko būti viename suėjime, 
kur vienas iš svečių buvo ką t.k 
grįžęs iš Vokietijos. Jam 
Vokietija padarė didžiausią 

gia Chicagos ateit ininkai 
sendraugiai. 

Balandžio 22 d. — „Laiškai 
Lietuviams" metinė vakarienė 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— Velykų stalą?. Ruošia Mo
terų federacija. Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Balandžio 28 d. — Lietuvių 
Operos „Meilės eliksyras" spek
taklis Morton aukšt. mokyklos 
salėje, Cicero, IL. Pradžia 7:30 
v.v. 

Balandžio 29 d. Muz. Arvydo 
ir solistės Nelės Paltinų koncer
tas Jaunimo centre. Rengia 
„Margutis". 

Gegužės 5 d. — Lietuvių 
Operos „Meilės eliksyras" 
spektaklis Morton aukšt . 
mokyklos salėje, Cicero, IL. 
Pradžia 3 vai.p.p. 

Gegužės 12 d. — ..Pavasario" 
puota Lietuvių centre. Lemonte. 

Gegužės 19 d. — Maironio lit. 
mokyklos 30 metų jubiliejus. 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Birželio 2 d. — „Aitvaro" 
gegužinė ir sporto šventė 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Birželio 10 d. — Sovietų Rusi
jos vykdomo lietuvių tautos 
naikinimo minėjimas Šv. An
tano parapijos salėje. Cicero, IL. 

Rugsėjo 9 d. — LB-nės 
gegužinė Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Spalio 27 d. - Derliaus 
šventė. Lietuvių centre, 
Lemonte. 

įspūdį. Nematė šiukšlių, nebuvo 
šlamšto. Visur tvarka ir švara. 
Neiškentęs pastebėjau turistui: 
„Pagal Tamstos pasakojimą 
išeina, kad vokiečiai, surinkę 
savo šiukšles, skrenda per 
vandenyną, kad galėtų virš 
mūsų jomis atsikratyti. Vietoj [ 

žaliavos išteklių, tai 
atsargų uštikrinimas. 

Visa bėda, kad tik 10% visų 
liekanų yra perdirbama. Kitas 
10% yra sudeginama ir 80% 
kasama į žemę. Skaičiuojant, 
kad amerikiečiai į metus išmeta 
160 milijonus tonų šiukšlių, 
susirūpinimą kelia, ką daryti, 
kai žemumos bus užlygintos ir 
išsekusios anglių kasyklos bus 
pripildytos. 

Sumanymas suvaržyti plasti
kinių dirbinių gamybą vietoj 
gero gali tik blogą padaryti. Su 
nedūžtančių butelių netekimu 
nustotume daugelio saugum<~ 
bei patogumo priemonių. Nie
kas nepakeis plastikinių įpaka
vimų. Ankstyvesni bandymai 
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ir stengiasi surasti rinką nau
jiems produktams. Eiliniam pi
liečiui belieka atskirti popierių 
nuo stiklo ir stiklą nuo plastikos 
ir, surinkimo dienai atėjus, 
išnešti į gatvę. 

Jeigu medis supūva žemėje už 
kelių metų, tai plastika išsilaiko 
šimtus metų. Kasant liekanas į 

žemę, jos užmaskuojamos, bet 
nesunaikinamos. Pasodintas me
dis, vietoj nukirsto šios dienos 
laikraščiui, užaugs tik už 70 
metų. Perdirbus seną laikraštį, 
nereikės tiek laukti. Žaliavų at
sargos yra ribotos. Vieną dieną 
jos išseks. Kas tada? Atsakymas 
yra perdirbime. 

gyrimo vokiečių, kaltinkim i parodė, kad plastikos pakaitalas 
save, nes tai yra ne vokiečių 
šiukšlės, bet mūsų pačių". 

Apsišiukšlinimas yra nerū
pestingo amerikiečio išdava. 
Pripratęs prie laisvės, laisvai ir 
elgiasi. Įspėjimai pakeliais 
nesudrausmina keliautojo. Skel
biamos bausmės už kelių terši
mą nepasiekia savo tikslo. 
Eilinis asmerikietis žiūri, kad 
jo namai ir automobilis būtų 
švarūs. Niekas nepagalvoja ką 
daryti su liekanomis, atmato
mis. Retas žino. kad plasti
kinius minkštų gėrimų butelius 
galima perdirbti į kilimų 
plaušus, automobilių dalis, 
pagalvių pripylas ir pan. 
Aluminijaus vartotos skardinės 
gali būti perdirbtos į naujas. 
Vakarykštis laikraštis gali būti 
šios dienos dienraštis. Perdirb
ti iš seno į naują, nenaudojant 

būtų brangesnis ir sunkesnis. 
Atrodo, kad greit gyvensim ant 
šalia ar tarp šiukšlynų. 

Išeitis belieka perdirbime. 
Liekanų skirstymo ir perdir
bimo programa randa vis 
daugiau pritarimo. Apie 200 
kompanijų užsiima perdirbimu. 
Nauji gaminiai-plaušai teptu
kams, judėjimo ženklai, vaikų 
žaislai , grindų plytelės, 
plastikinės statybos medžiagos 
ir pan. Plastikos laužą yra 
lengva perdirbti. Vien tik 1987 
metais buvo 150 milijonų svarų 
laužo perdirbta į plataus naudo
jimo gaminius. 

Yra kompanijų, kurios 
rūpinasi ne tik šia diena, bet ir 
rytojumi. Viena iš tokių yra 
Amoco alyvos kompanija. Ji 
savo patarimais ne tik padeda 
pradėti perdirbimo procesą, bet 

Ilgametei klubo narei 

A.tA. 
AKVILINAI MUSTEIKIENEI 

mirus, jos vyrą prof. ANTANĄ, dukterį DANUTE, 
sūnų RIMĄ ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Buffalo Lietuvių klubas 
Buffalo, N.Y. 

A.tA. 
ČESLOVUI VOLODKAI 

mirus, žmonai TERESEI, vaikams LIUDUI, ALGIUI 
ir RŪTAI, seseriai GABRIELEI ir broliui JURGIUI 
su šeimomis bei kitiems giminėms reiškiame gilią 
užuojautą. 

Elena ir Tadas Varankai 

Mylimam Tėveliui 
A.tA. 

ČESLOVUI VOLODKAI 
mirus, giliausią užuojautą reiškiame žmonai 
TERESEI, sūnums ALGIUI ir LIUDUI ir dukrai 
RŪTAI su šeimomis bei visiems artimiesiems. 

Izida ir Leopoldas von Braun 

Brangiai motinai 

A.tA. 
KONSTANCIJAI KRONIENEI 

mirus, mūsų narę STEFANIJĄ KAUNELIENE ir jos 
šeimą giliai užjaučiame. 

Detroito Lietuvos Dukterys 

Ix)s Angeles Dramos sambūris pagerbia naujai atstatyta Laisves statulą 
Kalbą sako vadovas akt. Vincas Dovydaitis. 

A.tA. 
KONSTANCIJAI KRONIENEI 

mirus, dukteriai STAFANIJAI KAUNELIENEI ir jos 
šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Savannah. Georgia 

Dantų gyd. Elena Kvedarienė 
su šeima 

P A D Ė K A 

A.tA. 
KONSTANCIJA KRONIENĖ 

Mirė š.m. spalio mėn. 19 d., sulaukusi 96 metų amžiaus. 
Palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse spalio 23 d. 

Nuoširdžią padėką reiškiame giminėms, draugams, pažįs
tamiems ir organizacijoms ui dalyvavimą šermenyse ir laido
tuvėse. Dėkojame už gėles, šv. Mišias, aukas ir ui pareikštas 
užuojautas žodžiu ir raštu. 

Dėkojame kun. Leonui Zarembai už maldas koplyčioje, at
laikiusiam Mišias bažnyčioje ir palydėjusiam velionę i kapus. 

Dėkojame Hamiltono klebonui J. Liaubai O.F.M., atlai
kiusiam Mišias. 

Dėkojame solistei D. Stankaitytei giedojusiai bažnyčioje. 
Dėkojame Lietuvos Dukterų draugijai už gėles, atsisveiki

nimo žodį ir sukalbėtą rožinį, kurį pravedė jų kapelionas kun. 
J. Juozevičius. 

Širdingas ačiū Gaidas-Daimid laidotuvių direktoriams ui 
nuoširdų patarnavimą. 

Nuliūdę šeimos: Kronų, Jasinevičių ir Kaunelių. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal ifornia Avenue 
Telefonai — 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 South Hermi tage 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 S t„ Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th A v.. Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A ve., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 
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x Kun. J u o z u i Juozevič iui 
lapkričio 3 d. suėjo 80 metų 
amžiaus. J i s ir dabar uoliai dar
buojasi Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje, yra Lietuvos Dukte
rų draugijos dvasios vadas, nuo
latinis religinės programos sek
madieniais atlikėjas Lietuvių 
sodyboje. Linkime ir toliau taip 
uoliai da rbuo t i s Dievui ir 
Tėvynei, nepaisant, kad jam 
teko pergyventi sunkias opera
cijas. 

x Egiė Juodva lkė , gyvenan
ti Miunchene ir dirbanti Laisvo
sios Europos radijo lietuvių 
skyriuje, su vyru r a š t i j ų Hen
ry ku Skvv-arczynski atostogų 
praleisti atvyko į Ameriką ir 
apsistojo pas tėvus Chicagoje. 
Dalyvaus Korp! Neo-Lithuania 
šventėje ir padarys pranešimą, 
aplankys brolio Uosio šeimą ir 
drauges rytiniam Amerikos pa
krašty. Kaip radijo reporterė da
lyvaus Mokslo ir kūrybos simpo
ziume. I Miuncheną grįžta gruo
džio pradžioje. 

x Prez . A. Stulginskio i r 
k u n . A. L ipn iūno ateitininkų 
kuopos kviečia visus narius į 
suėjimą penktadienį, lapkričio 
10 d.. 6:45 vai. vak. Glenn Ellen 
čiuožykloje, 19 North Park, 
Blvd., tel. 469-5770. įėjimas 2 
dol.. už pačiūžas 1 dol. Tikimės, 
kad visi dalyvaus. 

x Kr i s t ina Bielskute yra 
jauniausioji ..Vaidilutės" teatro 
aktorė, bet turinti nemaža patir
ties. Ji labai gražiai užsireko
mendavo ,,Daktaro Gervydo" 
dramos premjeroje praėjusį pa
vasar į . K. Bie lskute vėl 
pamatysime šios dramos ant
rame spektaklyje lapkričio 12 d. 
Jaunimo centre. 

x J o n a s S v a j ū n a s Rut
k a u s k a s iš Rockfordo. 111., yra 
baigęs Chicagos universitetą ir 
iš to paties universiteto įsigijęs 
Master laispnį. Šiuo metu jis 
studijuoja Illinois universitete 
dantų mediciną Chicagoje. Jis 
yra plačiai aprašytas Illinois 
universiteto laikraštyje kartu 
su prof. Nijole Remeikiene ir 
prof. Bronium Genzeliu. Laik
rašty įdėta ir jų trijų nuotrau
ka. 

x D a r i a u s Girėno li tuanis
t i nė s mokyk los slidinėjimo iš
vyka į VVisconsino ka 'nus bus 
gruodžio 26-28 dienomis. Apsi
stojamą Ina of the Delis, esan
čiame Wisconsin Delis vietovė
je. Slidinėjama bus Skyline, 
Cascade ir Devilshead. Infor
macijai k re ip t i s į Austę 
Vygan t i enę , tel. 446-5392. 
Iškyloje kviečiami ir mokinių 
drauga i , nelankantiej i šios 
mokvklos. 

x M u z i k a s D a r i u s Pol ika i -
t i s pr i ta ikytos muzikos garsais 
palydės modelius, kurie parodys 
Lietuvoje sukurtus , pasiūtus ir 
m e g z t u s p a r o d i n i u s r ū b u s 
„Grandies" madų parodoje. Pa
roda bus gruodžio 10d., sekma
dienį. Jaunimo centre. Vietas ar 
s t a lus prašome rezervuoti pas 
Aliciją Brazaitienę arba Vazne-
lių prekyboje. 

x M a g d a l e n o s S t a n k ū n i e 
n ė s tapybos paroda „Gelių 
d a i n a " bus eksponuojama per 
Dailės Šventę Lemonte. Atida
rymas lapkričio 18 d., šešta
d ieny 7:30 v.v. 

x Dr. Vinco K u d i r k o s mo
nograf i ja , paruošta Aleksandro 
Merkelio, j au atspausdinta ir 
baigiama įrišti. Monografiją lei
džia Vydūno Jaunimo fondas. 
Knygos sutiktuvės ruošiamos 
gruodžio 10 d. Balzeko Lietuviu 
kul tūros muziejuje. 

x J o n a s D a i n a u s k a s skai
t y s p a s k a i t ą Tilžės akto pa
skelbimo sukakties minėjime, šį 
sekmadienį, lapkričio 12 d., 2 
vai. p.p. vyksiančiame Saulių 
namuose Meninę programą 
a t l iks Vilniaus Jaunimo teatro 
aktorė Apolonija Steponavičie
nė. Iškilmingoje dalyje su vėlia
vomis dalyvaus šauliai ir kitos 
organizacijos. Rengėjai — Maž. 
Lietuvos Rezistencinis sąjūdis 
kviečia visuomenę minėjime da
lyvauti . 

x Šv. V a r d o Vyrų d raug i j a 
Švč. M. Marijos Gimimo para 
pijos bažnyčioje a t e i n a n t į 
sekmadienį, lapkričio 12 d., po 
8 vai. šv. Mišių turės t rumpą 
susir inkimą parapijos salėje. 
Visi vyrai kviečiami pamaldose 
ir susi r inkime dalyvauti. 

x Southvvest P a r i s h a n d 
N e i g h b o r h o o d federacijos na
rių susir inkimas bus šį t re
čiadienį, lapkričio 8 d., St. Tu-
r ibius parapijos salėje, 57th ir 
Karlov gatvių sankryžoje. Bus 
ka lbama ir apie Midvvay aero
dromo triukšmą. 

x „ B e n d r a d a r b i s " , numeris 
33, išėjo iš spaudos. Tai Nekalto 
Prasidėjimo Marijos seserų ne
periodinis žurnalas, leidžiamas 
P u t n a m e . Conn. Šiame name-

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

Rochesterio šokėjai. Iš kairės: D. Matiukaitė, G I>augelytė, A. Naujokas, G. Skučienė, N. Lėlytė, 
G. Draugelis, A. Lėlytė, R. Kiršteinas, D. Kavaliūnas, L. Choromanskytė-Cooper, R. Nomenko, 
K. Vasiliauskienė, P. Rich. B. Calaefano ir šokių vadovė Jadvyga Reginienė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ F O N D O V A J U S 
VYKSTA - G A U T A 60,800 

DOL., T R Ū K S T A 39.200 

Kaip jau buvo lietuvių visuo
menė informuojama, vienas au
kotojas, yra pasižadėjęs įteikti 
Lietuvių fondui 50,000 dol. 
auką, jei visi ki t i iki šių metų 
galo, suaukos 100,000 dol. 

Visuomenė jautriai atsiliepia 

ryje daugiausiai apie Neringos 
stovyklą Vermonte. taip pat yra 
informacijos apie seserų veiklą 
š iame kraš te ir Kanadoje. 

x V i n c e n t P u o d ž i u k a i t i s . 
W a t e r b u r y . Conn.. p ra t ę sė 
, ,Draugo" prenumeratą viene
r iems metams, pridėjo 80 doi. 
a u k a su prierašu: ..Tai dien
raščio gyvavimui". V. Puo-
dž iuka i t i skelbiame garbes 
prenumeratorium, o už auka la
bai dėkojame. 

x M a r ą u e t t e P a r k o apylin
kėje išnuomojamas didelis, gra
žus kambarys su atskiru vonios 
kambariu. Galima naudotis vir
tuve Skambin t i : tel. 436-1395. 

<sk.) 

x Šeš to jo Mokslo ir kūry
b o s s impoz iumo POKYLIS 
įvyks š.m. lapkričio mėn. 25 d.. 
šeš tad ien i . 7 v.v. Lexinton 
House. 7717 W. 95th St., Hicko-
ry Hills. II. Bilietai užsakomi 
po 6 v.v. pas: Nijole Maskaliū-
nienę 361-5128, ^rba Aldona 
Vaitier.c- 831-2813. 

f sk . i 

x Lietuvon kel iauninkų dė
m e s i u i . Kas nori patvirtinti ar 
pakeist i Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius } Lietuvą, ar *rauti pa
t a rnav imas New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į kitus 
mies tus - lėktuvais, trauki
nia is ar autobusais — skambin 
k i tę j New Yorko kelionių agen-
t u r ą „ V Y T I S " 718-769-3300. 

(sk) 

x Rožinis i r šv. Mišios bus 
aukojamos lapkričio 10 d. 6:30 
v.v. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Nuoširdžiai kviečiame. Židi
n y s . 

(sk.) 

x KASOS Chicagos skyriai 
neveiks šeštadienį, lapkričio 11 
d. ir pirmadienį, lapkričio 13 d. 

fsk.) 

x Galime atidaryti sąskaitą 
doler ia is j ū s ų giminėms Lie
tuvoje. Galės pirkti „dolerinė
j e " šiuo metu trūkstamų prekių: 
muilo, aliejaus ir pan. Romas 
P ū k š t y s , T r a n s p a k , 2638 W. 
69 St., Chieago. IL 60629. 312-
-436-7772. 

(sk.) 

x K o n s t a n t i n o Žarda lev i -
č i a u s „ R a š y t i n ė rea lybė* ' 
paroda bus pr is ta tyta Dailės 
Šventės metu Lemonte lapkri
čio 18 d., šeštadieni. 7:30 v.v. 

x V a l e n t i n a s S a l a d ž i u s , 
Miami Beach, Fla. , nepriklau
somos Lietuvos laikų pedago
gas, blaivybės nepavargstant is 
kovotojas, veteranas, pratęsė 
prenumeratą, paaukojo „Drau
gui" 30 dol. i r 10 dol. už 
laimėjimų šakneles. V. Sala-
džiui, mūsų garbės prenumera
toriai, rėmėjui už aukas labai 
dėkojame. 

x A r ū n a s ir I r e n a D r a u g e 
liai, Naperville. 111., mūsų gar
bės prenumeratoriai ir nuošir
dūs „Draugo" rėmėjai, kurie 
įvairiomis progomis dienrašt i 
paremia didesnėmis aukomis, 
pratęsdami prenumeratą , pri
dėjo 60 dol. auką. Nuoširdus ir 
didelis ačiū. 

x Muz . S t a s y s Gai lev ič ius , 
Willowdale, O n t . , K a n a d a , 
užsisakė knygų ir apmokė
damas sąskaitą, pridėjo 13 dol. 
auką. Aldona Kaval iūnienė , 
Waukegan. 111., - 10 dol. J . Paš-
kevičienė, Chieago, 111.. atsiuntė 
16 dol. už gautas laimėjimu šak
neles. Labai dėkojame. 

x A n t a n a s S a b a l i s , Roche? 
ter. N.Y.. Birutė Sekmakas 
New Buffalo. Mich., Ann Taian 
dis, De t ro i t , Mich . , Ale>: 
Pavielka, Phi ladelphia . Pa.. 
Petras Vizgirda, Aurora, 111.. 
Vyt. ir Stasė Žemaičiai , N 
Riverside, 111.. grąžino laimėjmu 
šakneles su 20 dol . auka. Labai 
dėkojame. 

x D r . Vidas J . N e m i c k a s . 
Riverside. 111., „Draugo" garbės 
prenumeratorius ir nuoširdus jo 
rėmėjas, pratęsdamas prenu
meratą, pridėjo visą šimtine, 
kad dienraštis stiprėtų ir gyvuo
tų. Nuoširdus ir didelis ačiū. Dr. 
Nemickas yra kardiologas, šir
dies ligų specialistas. Kiekviena 
dieną skelbiasi „Draugo" skel
bimų skyriuje. 

į Lietuvių fondo vadovybės pra
šymą ir aukos pamažu a te ina . 
P e r p i r m u o s i u s du v a j a u s 
mėnes ius iki 1989 m. spalio 31 
d. jau g a u t a 60.800 dol. Iki 
re ik iamos 100.000 dol. sumos 
d a r t r ū k s t a 39,200 dol, kur iuos 
re ik ia g a u t i per a te inanč ius du 
mėnes ius . 

Vajaus e iga eina normal ia i ir 
su visuomenės parama ik i šių 
metų ga lo , Lietuvių fondas 
tikisi sukaupt i reikiamą sumą, 
kad šiuo metu neskelbiamas 
aukotojas galėtu įteikti pasiža
dėtą vienkar t inę 50,000 doi. 
auką. Gražų ir paskat inant į pa
vyzd} parodė Marija Vaitkienė, 
p a g e r b d a m a savo vyrą Andrių, 
žuvusį n u o piktadario rankos , 
p a p i l d y d a m a t u r ė t ą į n a š ą 
10,000 dol . Padėka ir pagarba 
šviesiems lietuviams Andriui ir 
Marijai Va i tkams . 

Žinoma, ne visi gali tokiomis 
s t a m b i o m i s sumomis r e m t i 
l i e t u v y b ė s i š l a ikymą , bet 
didžioji l ie tu :ų dal is yra pajėgi 
savo a u k a prisidėti prie išeivi
jos l ietuvių pastangų, išlaikyti 
j aun imą iit tuviškoje visuome
nėje. J ū s ų paaukoto dolerio 
palūkanos eina išeivijos lietuvių 
ku l tū r ine i gyvybei išlaikyti , o 

kymui. Giminės, politikai. įvai
r ū s ansambliai ar pavieniai kul
tū r in inka i lankosi šiame išsva
jotame k r a š t e ir džiaugiasi mū
sų išsilaikymu amerikiečių jūro
je . Mes t a i p pat džiaugiamės j ų 
ryžtu ir d rąsa nusikratyti oku
paciniu j u n g u ir atgauti Lietu
va i laisvę. Mūsų ir tautos pa
grindinis t ikslas yra — pilna 
Lietuvos valstybinė nepriklau
somybė. 

Pr i imkime atvykstančius tė 
vynainius, bendraukime su ja is , 
be t nepamirškime ir savųjų 
reikalų. Mūsų veikla išlaikyti 
galime t ik mes patys, todėl i r 
toliau remkime mūsų sukurtas 
institucijas ir fondus. Visos au
kos pauakotos Lietuvių fondui 
n u r a š o m o s nuo federalinių 
mokesčių. 

Aukokime visi, pagal turimus 
išteklius, nes išeivijos lietuvių 
veikla ne tur i silpnėti. To reika
lauja ir dabar t inė padėtis. 

A. J u o d v a l k i s 

V Ė L I N Ė S ŠV. KAZIMIERO 
K A P I N Ė S E 

Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse Bendruomenės Pasauliečių 
komiteto i r Kapų savininkų 
draugijos pastangomis jau daug 

— Prof. V y t a u t a s K lemas , 
Delaware universiteto Jūros in
žinerijos centro direktorius, pa
skirtas JAV Mokslų akademijos 
žemės tyrinėjimo komisijon. Ši 
komisija planuoja satelitų ir 
erdvių stoties (Space Station) 
pritaikymą žemės ir jūros pasi
keitimams tyrinėti . Šeštajame 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 
dr. V. Klemas duos pranešimą 
apie satelitų panaudojimą gam
tos pasikeitimams nustatyti . 

— Dr. Konstanci ja P a p r o c -
kaitė-Šimaitienė išvyko į meti
nį Rehabilitacijos medicinos gy-
dytojų suvaž iav imą, kur i s 
vyksta lapkričio 4-10 dienomis 
San Antonio mieste, Texas. 

— Grigorj jus Kanovičius iš 
Vilniaus yra atvykęs į Ameriką 
ir lapkričio 1-3 d. dalyvaus Ame
rikos žydų konferencijoje Los 
Angeles mieste. Kanovičius yra 
rašytojas, rašąs lietuvių ir rusų 
kalbomis, Lietuvos Persitvarky
mo sąjūdžio narys ir Sąjūdžio re
miamas išrinktas į liaudies de
putatų tarybą. Jis y r a žydų 
tautybės, tač iau nuoširdžiai 
remia Lietuvos lietuvių pastan
gas atgauti nepriklausomybę. 
Atvykęs į Los Angeles, Ka
novičius pareiškė norą susitikti 
su Los Angeles lietuviais. Susi
tikimą organizuoja LB Vakarų 
apygardos pirmininkė Angelė 
Nelsienė. Tikimasi, kad j is lap
kričio 4 d. dalyvaus Baltų 

Laisvės lygos ruošiamoje Baltų 
laisvės žymenio į teikimo šven-
tėje.Žymuo šiais meta i s paskir
tas Baliui Gajauskui. 

— D a i l . P a u l i a u s A u g i a u s 
kūryba pasipuošė Neka l t a i Pr. 
M. Marijos vienulyno siena Put
name. Tų kūr inių tarpe „Baž
nytkaimis" — plakatas iš indivi
dua l ios d a i l i n i n k o k ū r i n i ų 
parodos, vykusios rugsėjo ir spa
lio mėnesiais Vilniuje Dailės 
muziejuje. 

— V i n c o C. S k i r i a u s i r Re
g inos L . G r u p i l j o n a i t ė s su
tuoktuvės vyko spalio 14 d. 
Anglijos Londono Šv. Kazimiero 
lietuvių bažnyčioje Mišių metu. 
Santuoką palaimino kun. Jonas 
SakeviČius, MIC. I vestuves 
buvo nuvykę ir jaunojo tėvai iš 
Los Angeles Bronė ir A n t a n a s 
Skiriai bei kiti g iminės ir arti
mieji. Jauniej i žada apsigyven
t i San ta Monicoj, C ai. 

— Į l iteratūros vakarą gruo
džio 2 d. Šv. Kazimiero parapi
jos salėje organizuojamą Los 
Angeles Lietuvių Fronto bičiu-
l ių i š Chicagos a tvyks ta j a u n a s 
Lietuvos poetas Ju l iu s Keleras. 
Keleras buvo v ienas iš pirmųjų 
literatūrologų, Lietuvos spaudo
je paskelbęs straipsnį apie poe
tą Bernardą Brazdžionį. Planuo
damas rašyti doktoratą apie lie
tuvių išeivių poeziją, Keleras 
l i teratūros studijas gil ina Chi
cagos univers i te to Lituanist i
nėje katedroje. 

pagrindinė suma y r a nedaloma, metų vyksta tradicinės Vėlinių 
Tenka pasidžiaugti, k a d į 

L i e t u v i ų fondo v a d o v y b ė s 
prašymą pradeda atsiliepti nau
ji jauni nariai. įsijungdami į Lie-
tuvių fondo šeimą. 

Prasidėjęs iietuvių tautos lais
vėjimas ir palengvėjęs keliavi
mo leidimu gavimas, sudaro pa
lankias sąlygas kul tūr in iam 
bendravimui ir giminių apsilan-

iškilmes. Gausus dalyvavimas 
jose rodo visuomenės pritarimą 
išeivijoje puoselėti mūsų tauta i 
būdingus taut inius ir religinius 
papročius bendravime su miru
s i a i s i a i s , juos gerbiant i r 
pr is imenant . 

Praėjusį sekmadienį Šv. Kazi
miero kapinėse vykusiame mi-

asmenų. Iškilmėms vadovavo 
Kapų savininkų draugijos pirm. 
Stasys Valinskas. 

Iškilmės pradėtos šimtinės 
uniformuotų šaulių gražia eise
na, vadovaujant pirmininkams 
Alf. Paukštei, VI. Išganaičiui, 
„Nemuno" r inkt inės pirm. Ed. 
Vengianskui ir „Klaipėdos" 
jūrų šaulių pirm. J. Mikuliui. 

Šauliams ilgomis voromis iš
s i r ik iavus a b i p u s Steigėjų 
paminklo, rel igines apeigas 
atlikti buvo pakviestas kun. 
Juozas Juozevičiųs. Įspūdingu 
kreipimosi, prašant išklausy
ti šaukiančiųjų balso, buvo mel
džiamasi už visus mūsų tautos 
mirusiuosius. 

Bendruomenės Pasauliečių 
komiteto p i rm . Alg. Regis 
a tk re ipė dėmesį , k a d šios 
kapinės priglaudė jau kelias 
kartas mūsų tautiečių. Cia šalia 
kun. M. Kriaučiūno ir ki tų stei
gėjų, t ėvynės i lgėdamies i , 
amžiną prieglobstį rado savo 
tautai čia ir tėvynėje nusipelnę 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: $1,000 dr. Ed
mundas Ringus, $700 Marija 
Kšečkauskienė. po $200 Arvin 
ir Rita Karai . Aleksandras ir 
J ū r a Kučiūnai, Viktoras ir 
Leokadija Milukai, po $100 Vy-
tout Bulota. Antanas ir Cecilia 
Makarai. Marija Svotelienė. 
Lietuvių Fondas visiems dėkoja 
ir prašo aukas siųsti Fondo būs
tinė 3001 W 59 St.. Chieago, 
IL 60629. 

'sk.) 

x Anksč iau b u v o „ K a b a r e 
tas t a r p g i rnų" , dabar „Kaba 
retas tarp girnų ir daugiau.. .", 
o lapk. 8 d.. 7:30 vai. v. Jaunimo 
centro kavinėje bus . .Kabaretas 
Jaunimo centre". Vytautas Ker
nagis ir jo ansamblis , a tvykę iš 
Vi ln iaus , kv ieč i a ma lon ia i 
praleisti laiką. Rengia Toliaus 
ir Pranės Šlutų radijo programa 
„Lithuanian-American Radio". 
B i l i e t a i p a r d u o d a m i : 
„ P a t r i a " . tel. (312)778-2100. 

(sk) 
Ethei ArmstronK Nferrigan prie išstatytų perėjimo tauriu. -Ii pakvietė Šiaulių 
Moterų komar.rfi „Taura" i memorialini tarptautinį turnyrą 

nejime dalyvavo arti tūkstančio įvairių luomų ir profesijų asme
nys. Juos gerbdami, mintimis 
jungiamės su Tėvynėje Vėlines 
švenčiančiais prie naujai supil
tų kapų iš amžinojo įšalo žemės 
grįžusių tremtinių. 

M i r u s i u o s i u s page rb i an t , 
puošnų gėlių va in iką prie 
Steigėjų paminklo padėjo Kapų 
savininkų draugijos narės V. 
Val insk ienė i r P. Š u k y t ė . 
Vėlinių žvakę, uždegtą Alg. 
Regio ir L. Giedraitienės, palai
mino kun. J. Juozevičiųs. Su
giedota ..Marija, Marija", ir Lie
tuvos himnas. Iškilmės buvo 
baigtos šaulių eisena. Dalyviai 
skirstėsi, būreliais lankydami 
draugų ir pažįstamų kapus, 
uždegdami žvakutes a n t arti
mųjų kapų. Nors oras buvo 
nelabai palankus, bendravimas 
su mirusiais tęsėsi iki vėlyvos 
popietės. 

IR 
„AMERIKA PIRTYJE" 

PAS CHICAGOS 
LIETUVIUS PENSININKUS 

Pasibaigus vasaros karščiams 
ir malonumams, spalio 31 d. 1 
vai. p.p. Šaulių salėn susirinko 
daugiau 140 Chicagoje gyve
nančių lietuvių pensininkų savo 
tarpe pabendrauti ir pasigrožėti 
J. Vilkutaičio (Keturakio) 1895 
m. pirmą kartą išspausdinta ir 
1899 m. rugpjūčio 20 d. pirmą 
kartą Palangoje suvaidinta ko
medija „Amerika pirtyje". Prieš 

šimtmetį komedija buvo suvai
dinta t ea t ro mėgėjų, dabar mes 
ją ma tėme vaidinant Lietuvos 
profesionalus ar t i s tus . Lietuvos 
televizijoje ji buvo parodyta 
1988 m. gruodžio mėn. Dabar 
mums ją parodė L B Švietimo ta
rybos pirmininkė Regina Kučie-
nė ir jos vyras Viktoras. Ekrane 
plaukė gyvos ir komiškos situa
cijos, skambėjo dainos ir taisyk
lingai t a r i amas l ie tuviškas žo
dis. Anuomet šis veikalas suvai
dino svarbų vaidmenį l ietuvių 
t au t in i ame a tg imime, dabar 
mus nukė lė į a n u o s senus lai
kus. Buvo įdomu, buvome pa
tenkint i ir dėkingi LB Švietimo 
tarybos pirmininkei R. Kučienei 
ir jos vyrui . 

Taip p a t esame dėkingi ir 
už šio sus i r inkimo — pobūvio 
pradžioje parodytas l ietuviškas 
vestuves: gražūs vaizdai, gražios 
a r t i s t ė s i r g r a ž ū s a r t i s t a i , 
muzika i r dainos visus žavėjo ir 
pu ik i a i n u t e i k ė . P i r m . St. 
Vanagūnas savo i r visų vardu 
nuoširdžiai padėkojo. Atsistoji
mu ir tylos m i n u t e pagerbt i 
mirę nar ia i : Juzefą Pranckienė 
ir Elena Venslovienė. 

Visi pobūvio dalyviai už 5 dol. 
įėjimo auką buvo pavaišint i šil
t u maistu, pyragaičiais i r kavu
te. Šį ka r t ą šiltus pietus gamino 
mūsų sąjungos na rė s — šeimi
n i n k ė s . O jos n u o l a t i n ė s . 
Vadovė ir valdybos n a r ė — 
E l e o n o r a P a k e t u r i e n ė ir 
t a lk in inkės : J a n i n a S k a m a , 
Mar i j a Z u r l i e n ė , S t a s ė 
Palekienė, Salomėja Januškie
nė, O n a Žil ionienė, Mari ja 
Strungienė, Marija Šeduikienė 
ir Marija Barienė. Pirm. St. Va
nagūnas joms padėkojo gyvu žo
džiu, o susirinkusieji aplodis
mentais . 

Ant v ieno s t a l o i šdė l io t i 
suaukotų dovanų laimėjimai vi
liojo akis , o bilietėlių platinto
jos viliojo doleriukus. Dovanų 
stalas ištuštėjo. Laimėj imams 
vadovavo Marija St rungienė su 
ta lkininkais . 

L. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chieago, IL 60629 
T e l . — 776-8700 

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


