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Tarybinio kalinio 
memuarai 

VLADAS LAPIENIS 

(Tęsinys) 
Dienos meti vienai valan

dai vesdavo tarsi j verandą 
pasivaikščiojimui. Pasivaikš
čiojimo aikštelė yra ant kalėji
mo stogo. Ten vaikščiojant 
prisiminiau K. Jakubėno eilių 
posmus: 
Žinau aš čia kiekvieną kalinį. 
Pažįstu rūstų sargą. 
Visi čia vagys, žmogžudžiai — 
Čia nusidėjėliai iš vargo. 
Bet aš žinau tikrus vagis 
Ir žmogžudžius tikruosius. 
Kitiems jie kala pančius, 
įleidžia įstatymus. 
Jie nevaikšto 6a verandoje. 
Grandžių sunkiųjų neneša. 
Teisėtai vagia jie. 
Teisėtai ''"-nuša... 
Jie sėdi valdžioje 
Ir partijų viršūnėse. 
Kariauja, pešas, riejasi 
Pikčiau, nei šunys jie. 
O ant kalėjimo stogo yra 

veranda. 
Ten vaikšto nelaimingos aukos — 
Kas diena tris valandas — 
Aukos negeros tvarkos... 

(Pastaba: Tarybiniuose 
kalėjimuose pasivaikščioti 
teleidžiama tik vieną valandą. 
-Vl.L) (K. Jakubėnas. Run-
danti žemė. Vilnius, 1972). 

Įžūl ia i d u r y s e sukas i 
nadzirateliaus raktas. Paniu
ręs korpusinis su ilgu sąrašu. 
Pavardė, vardas, tėvo var
das? Gimimo metai? Straips
nis? Terminas?.. Pasiruošk su 
daiktais! Skubiai! Etapas! 
Kažin kur važiuojam... Vieš

patie, palaimink šią kelionę! 
Ir vėl pedantiška krata, 

grąžina petnešas, diržus. 
Nuvarę į kitą kamerą, išduo
da kiekvienam kaliniui po 
porą saujų labai sūrių kilkių, 
po porą kepaliukų forminės 
duonos, 20 ar 40 gr. cukraus ir 
liepia pasirašyti už šiuos 
produktus. Sutemus, lydimi 
ginkluotų kareivių su vilki
niais šunimis, buvome nuvež
ti į geležinkelio stotį. Ten 
išlaipino iš voronokų ir suvarė 
vėl į grotuotą traukinį. Čia 
kaliniai buvo vežami ne tik iš 
I^eningrado bei Kaliningrado 
srities, bet ir iš Novgorodo, 
Pskovo ir kitų vietovių. Kali
nių buvo net keli vagonai. 

Vėl naujos pažintys, vėl 
keiksmai, nešvankios kalbos... 
Traukinys pajudėjo Jaroslav-
lio kryptimi. 

Valgant sūrias kilkas labai 
norėjosi gerti. Kaliniai nuolat 
prašė konvojininkus vandens, 
tačiau davė tik prieš rytą. 
Prieš auštant vagonus su kali
niais atkabino nuo traukinio 
ir šilumvežis šiuos vago
nus nuvarė į mišką. Miške 
kaliniai vagonuose išbuvo 
visą dieną ir tik sutemus vago
nus vėl prikabino prie 
traukinio. 

Kaip keista, jog liaudies 
valdžia bijo savo liaudies.. 
Savo piliečius, nusikaltusius 
„liaudžiai" veža tik nakti
mis... 

Mus vežė visą naktį. 
(Bus daugiau) 

Vaičiulaitis - 1986 m. laureatas 
lietuvių rašytojų draugijos 

jury komisija, susidedanti iš 
pirm. prof. dr. Elenos Tumie-
nės, sekr. Bernardo Brazdžio
nio ir narės Alės Rūtos, savo 
posėdyje 1987 m. vasario 21 d., 
apsvarsčiusi praėjusių metų 
grožinės literatūros leidinius, 
1986 m. litieratūros premiją 
paskytė Antanui Vaičiulaičiui 
už novelių ir apsakymų rinki
nį „Vidurnaktis prie Šeime
nos", Premijos (2,000 dol.) 
mecenatas — lietuvių fondas. 

Antanas Vaičiulaitis savo 
poezija ir beletristika žinomas 
nuo 1925 metų. Nepr. Lietu
voje ir Amerikoje išleido 8 
beletristikos knygas (kelios jų 
pakartotos), dvi kelionių 
aprašymų, vieną poezijos rin
kinį, kelias literatūros studi
jas, literatūros chrestomati
jas, į lietuvių kalbą išvertė 
Milašiaus Mauriaco, Maurois, 
de La Brete, De Vian ir kt. 
autorių kūrinių. Jo beletris
tika buvo išversta daugiau 
negu į dešimt svetimų kalbų. 
Parašė daug vertinimų apie 
naujai pasirodančias knygas, 
redagavo „Ateitį". „Dieno
vidį", savaitraštį „Ameriką". 
„Aidus", „Vytį". Vaičiulaičio 
beletristikos. ypač pasakų 
didžiausia vertė jo stiliaus 
turtingumas ir originalumas. 
Apie jį prof. Juozas Brazaitis 
sako: „Vaičiulaitis iŠ kasdie
nio gyvenimo šukelės iškalė ir 
a u k s a k a l i o k ruopš tumu 
o r n a m e n t a v o poe t in ius 
pasakojimus bei vaizdus. 

LRD v a l d y b a b u v o 
paskelbusi ir prašė visų auto
rių arba leidėjų savo 1986 m 
leidinių po tris egz. atsiųsti 
komisijai iki balandžio 1 d., 
bet komisijos nariai per visus 
metus sekė visas išeinančias 
knygas, jas skaitė, susipažino 

ir nenorėjo premijos skyrimo 
nudelsti. Jei kas knygų dar 
neišsiuntė, jų siųsti nereikia. 
Praėjusių metų knygų derlius 
buvo ne mažas — 20 leidinių. 

Kiek vėliau bus paskirta 
premija ir už 1985 metų ge
riausią knygą. Jury komisiją, 
taip pat Amerikos vaka
riniam pakrašty, sudaro Alė 
Rūta, Bernardas Brazdžionis, 
Jurgis Gliaudą, prof. dr. Ele
na Tumienė ir Pranas Visvy
das. 

LRD valdyba 

Prezidento įsakymas 
Gene vos delegacijai 
Nesitarti apsigynimo reikalais 

Šiandien Estijos nepriklausomybės šventė. Čia matome Estijos Tautinį teatrą Taline, kuri 
vykdavo Estijos nepriklausomybės iškilmės jos laisvės metais. ame 

Nauji faktai Irano byloje 

— Varšuvoje lenkų komu
nistų vadas gen. W. Jaruzels-
Iri kreipėsi į Lenkijos komu
nistų partiją, prašydamas būti 
atviriems kritikai ir kad nesu-
g e b a n t i e j i v a d o v a u t i 
pasitrauktų iš savo pozicijų, 
užleisdami jas jaunesniems 
žmonėms. Jo kalba sekma
dienį sukviestiems komunistų 
part i jos nar iams niekuo 
n e s i s k y r ė n u o s o v i e t ų 
Gorbačiovo kalbų. 

Washingtonas . Tower ko
misija, kurią prezidentas 
paskyrė, kad išaiškintų Irano 
ginklų pardavimo reikalą, šią 
savaitę baigia savo darbą ir 
įteiks savo pranešimą. Jame 
rašoma, kaip praneša New 
York Times, kad prezidentas 
jau 1985 m. nutarė duoti 
Amerikos ginklus tiems 
žmonėms, kuriuos jis pats 
vadino teroristais. Ten taip 
pat rašoma, kad prezidentas 
yra susimaišęs savo detalėse, 
kokiu būdu buvo prieita prie 
tokio sprendimo. 

Kai lapkričio mėnesį jis 
sudarė šią komisiją, tikėjo, jog 
ta komisija padės jam visus 
Irano reikalus išaiškinti, kad 
prezidentas nebus visai į tai 
įveltas ir žmonėms bus aiškiai 
pateiktas visas dalykas iš pat 
pagrindų. Bet, kaip gerai 
informuoti šaltiniai teigia, 
iškilo nauji klausimai apie 
prezidento rolę nustatant jo 
Irano politiką ir iškeliant jo 
patikimumą vėliau pasaky
tuose pareiškimuose. 

Komis i jos p r a n e š i m a s 
iškelia taip pat kelių prezi
dento pagrindinių patarėjų 
rolę, kurie bandė pridengti 
savo slaptus veiksmus su 
Iranu ir su Nikaragvos con-
tras. 

Nesu t inka i r prezidento 
pranešimai 

Pranešimą sudaro 300 
puslapių, kurį paruošė trijų 
žmonių komisija, vadovau
jama griežto buvusio senato
riaus John Tower, kuris kritiš
kai žvelgė į Tautinės Saugumo 
tarybos darbus ir jų įtaką į 
užsienio politiką. Pats prezi
dentas sutiko dukart atsakinė
ti į komisijos klausimus ir jo 
a tsakymai Irano ginklų 
pardavimo reikaluose tuos abu 
kar tus skyrėsi, nesutiko. 
Pirmą kartą prezidentas sakė, 
kad jis davė žodinį sutikimą 
Izraeliui siųsti ginklus Iranui 
1985 m. rugsėjį, o antrą kartą 
prezidentą sakė, kad jis neda
vė tokio sutikimo. Ginklai 
buvo pasiųsti Iranui 4 mene 
sius ankstiau prieš tai. 

Pe rduos prokuroro 
žinion 

Tower komisija apklaušinė
jo 61 asmenį ir tikrino 
tūkstanti us dokumentų bei 
kompiu te r ių p r aneš imu . 
Pranešime nėra padaryta 
išvadų, ar pareigūnai prasilen
kė su federaliniai8 įstatymais. 
Tačiau jau žinoma, kad kai 
kuriems pareigūnams gresia 
kriminaliniai kaltinimai. 
Tower komisija perduos savo 
raštus ir faktus teismo sudary
tai Walsh vadovaujamai 

i n v e s t i g a c i j a i . K o m i s i j a 
negalėjo surasti, kiek buvo 
gauta pelno iš parduotų ginklų 
ir kiek buvo duota contras. 

Komisija nustatė, kad pulk 
North viską pranešdavo savo 
tiesioginiam viršininkui adm. 
Poindexteriui. Kompiuteriai 
rodo, kad jie diskutavo, jog 
pinigų pervedimas būtų laiko
mas slaptu reikalu, nieko 
nesakant prezidentui ir Baltų
jų rūmų štabo veršininkui D. 
Regan. Be to, C1A direktorius 
W. Casey daug d tugiau Žinojo, 
negu jis sakė Apklausinėjime. 
Jis dar tebėra ligoninėje po 
smegenų vėžio operacijos ir 
dar negali kalbėti. 

Baltųjų rūmų pareigūnai šią 
krizę stipriai jaučia ir kaip 
vienas iš jų išsireiškė, kad tai 
labai kenkia jų darbui; jie 
nespėja patarnaut i vienai 
komisijai po kitos perduodami 
reikalaujamus dokumentus. 

Europa prieš 
žmogaus teisių 

pažeidimus 
Viena. — Dvylika Europos 

Ekoniminei bendruomenei 
p r i k l a u s a n č i ų v a l s t y b i ų 
pateikė Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferen
cijai Vienoje bendrą pasiūly
mą, kuriuo siekiama labiau 
įpareigoti Helsinkio baigia
mąjį aktą pasirašiusius kraš
tus vykdyti prisiimtus įsiparei
go j imus ž m o g a u s t e i s i ų 
apsaugojimo srityje. Pasiūly
mą parėmė taip pat ir kai 
kurie Bendruomenei nepri
k l a u s a n t y s k r a š t a i , ka ip 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės, Kanada. Islandija ir 
Norvegija. 

Pasiūlyme 36 Helsinkio 
baigiamąjį aktą pasirašiusios 
valstybės yra kviečiamos 
įsipareigoti konkrečiai atsaky
ti į vyriausybių, organizacijų 
a r b a p a v i e n i ų a s m e n ų 
kel iamus žmogaus teisių 
pažeidimo faktus. 

Antra, žmogaus teisių pažei
dimo faktams ištirti ir atski
riem pažeidimų a tvejam 
išspręsti raginama sudaryti 
i n fo rmac i jų t a r p u s a v i o 
pasikeitimo sistemą. Visų 
konferencijoje dalyvaujančių 
kraštų atstov. a turėtų vėliau 
susitikti, kad patikrinus šios 
sistemos veiksmingumą. 

Trečia, kont« rencijoje daly 
vaujantys kraštai yra kviečia
mi ateityje surengti specialų 
susitikimą žm giškųjų proble 
mų aptarimui ir nustatymui 
konkrečių priemonių žmogaus 
teisėm įgyvendinti. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— J A V Atstovų rūmuose 
V a s a r i o 16 - s ios p r o g a 
Lie tuvos nepr ik lausomy
b ė s m i n ė j i m a s į v y k s t a 
r y t o j , t rečiadienį , vasa r io 
25 d., 2 vai . popiet. Minė
jimą praveda kongresmenas 
Frank Annunzio. Maldą minė
jimo pradžioje sukalbės kun. 
Jonas Pakalniškis. 

— Fil ipinų prezidentė Aqui-
no nuskrido į Namuiandayan 
apylinkę, kad pati vietoje 
susipažintų su nužudytų 17 
asmenų ir vieno armijos leite
nanto mirtimis. Tai įvyko 
vasario 10 d. Ji ten praleido 
dvi valandas besiaiškindama 
karių ir komunistinių gaujų 
kovas, kurios privedė prie 
tragiškų įvykių. 

— Maskva pranešė, kad 
Sovietu Sąjunga pradeda 
a tominius bandymus ir 
paprašė amerikiečius uždaryti 
tyrimo stotį Kazakstane. kuri 
ten buvo leista įrengti sekimo 
tikslais. 

— Sovietų ekspedicija su
rado savo prarastą dėl sniego 
pūgos Antarktikoje ant ledo 
pastatytą tyrimų stotį. 

— Wash ing tone pulk. Oli-
ver North, kuris buvo Tauti
nės saugumo tarybos narys, 
sekretorei suteiktas imuni
tetas liudijant Irano byloje. 
Fawn Hali prisipažino, kad ji 
suna ik ino daug Tautinės 
saugumo tarybos dokumentų, 
kaip pranešė jos advokatas 
Plato Cacheris. 

— Paryžiuje pirmadienį 
prasidėjo teroristo Georgės Ib-
r a h i m Abdal lah teismas, 
kuris kaltinamas už 1982 m. 
nužudymą Amerikos atache ir 
Izraelio diplomato Prancūzijo
je. J is yra libanietis ir jo palei
dimo pernai reikalavo kiti 
t e ror i s ta i bombarduodami 
Paryžiaus pastatus, kurių 
metu žuvo 11 asmenų. 

— N i k a r a g v o s laisvės 
kovotojų štabas praneša, kad 
jų jėgos nušovė 277 sandinis-
tų kareivius ir 355 sužeidė 
įvykusiose 67 kovose per 
paskutines penkiolika dienų. 
Buvo kovojama 6 provincijose 
tuo pačiu metu. Paimta labai 
daug šautuvų ir kitos amuni
cijos. 

— Bonoje teismas nuteisė 
du buvusius Ekonomijos 
ministerius Otto Lambsdorff 
ir H a n s Friederichs už 
n e m o k ė j i m ą v a l s t y b i n i ų 
mokesčių. lambsdorff. kuris 
yra Laisvųjų demokratų parti
jos vienas vadų, turės sumokė
ti 100.000 dol pabaudą, o Fri-
derichs 35.000 dol. 

Geneva. — Prezidentas 
Reaganas įsakė Amerikos 
delegacijai Genevoje nesitarti 
ir net nediskutuoti apsigy
nimo programos sistemos su 
sovietais. Tai liečia anti-
branduolinę raketų sutartį. 
Saugumo tarybos patarimu, 
apie šią 1972 metų sutartį bus 
diskutuojama su Vakarų 
sąjungininkais ir Kongresu. 

Amerikos oficialieji asme
nys išvyksta šią savaitę į 
Eruopos ir Azijos tautas, kad 
painformuotų apie Washing-
tono naują sutarties aiškini
mą plačia prasme ir sužinotų 
sąjungininkų nusistatymą. Jie 
visi turi sugrįžti į Washing-
toną ir kovo 2 d padaryti 
pranešimus prezidentui. 

Chicagos miesto 
rinkimai 

C h i c a g o . — Chicagoje 
rinkimai į miesto merus vyks
ta šiandien. Balsavimų būsti
nės atidarytos nuo 6 vai. ryto 
iki 7 vai. v a k Į miesto merus 
kandidatais yra iš demokratų 
partijos Jane M. Byme, Sheila 
A. Jonės ir Harold Wa-
shington, dabartinis meras. 
Respublikonų partijos kandi
datai yra Donald H. Heider, 
Ches t e r R. Hornovvski, 
Kennetb H. Hurst ir Raymond 
G. VVardingley. Illinois soli
d a r u m o k a n d i d a t a s yra 
Edward R Vrodolyak ir įrašy
ti bus galima John Bilski 
pavardę. 

Be to, bus renkami miesto 
pareigūnai įvairioms pozi
cijoms ir visi 50 miesto tary
bos seniūnai (aldermanai). 
Galima balsuoti už bet kokį 
kandidatą, nežiūrint kaip 
buvo praeityje balsuota. Jei 
nenorima balsuoti už merą 
galima balsuoti tik už savo 
srities seniūną arba atvirkš
čiai. Jei rinkimų teisėjai 
būs t inė j e pa re ika l au tų 
registracijos dokumentų, 
reikia turėti du savo asmens 
įrodymo dokumentus, kuriuo
se būtų gyvenamosios vietos 
adresas ir kad ten dabar 
gyvenama. 

Chicagoje yra 1,550,647 
registruoti balsuotojai ir 2,900 
balsavimo būstinių. Kiekvieno 
pareiga balsuoti už savo 
miesto pareigūnus, kuriuos 
norime išrinkti ir kurie mūsų 
reikalus geriausiai supranta. 

Černobylio pasėkos 
Maskva. — Užsienio laik

raščiai praneša, kad apie 
penki šimtai žmonių, kurie 
Černobylio katastrofos metu 
buvo apnuodyti radiacija, 
tebėra ligoninėje ir kad šimtas 
penkiasdešimt tūkstančių 
žmonių. katastrofos metu 
buvusių Černobylio rajone, 
turės visą gyvenimą regulia
riai tikrinti savo sveikatą. Tai 
patvirtino amerikietis ema-
tologas prof. Robert Gale, 
kuris tuoj po Černobylio 
katastrofos buvo pakviestas į 
Maskvą operuoti nuo nelai
mės smarkiausiai nukentė
jusius. J is dabar pastoviai 
seka radiacijų apnuodytųjų 
sveikatą. Prof. Gale pažymė
jo, kad ateinančių penkias
dešimties metų laikotarpyje 
nuo radiacijų sukeltos vėžio 
ligos mirs tarp dešimties ir 150 
tūkstančių žmonių. kurių 
vienas trečdalis Sovietų 
Sąjungoje, kitas trečdalis 
Europoje, o likusieji kituose 
j vairiuose pasaulio kraštuose 

K l a u s i m a s y r a , k a i p 
interpretuoti AB M sutartį, 
kuri liečia ginklų esminį 
klausimą. Administracija 
sako, kad jos naujas aiškini
mas yra legalus ir tai tik 
priklauso nuo to, kaip ją 
formaliai priimti. Administra
cijos aiškinimu, turėtų būti 
galima vesti tyrimus ir daryti 
kai kuriuos bandymus strate
ginio apsigynimo iniciatyvos 
sistemoje, kas dabar pagal 
įsigalėjusį požiūrį būtų negali
ma. 

Sovietų Sąjunga tai ginčija 
ir aiškina sutartį labai siaura 
prasme. Kai kurie buvę oficia
lūs tos sutarties pasitari
muose dalyviai taip pat aiški
n a , kad administracijos 
dabartinis aiškinimas yra 
negalimas. 

Prezidento nurodymai 
Prezidentas savo instrukci

joje liepia sustabdyti tos 
srities pasitarimus Genevoje, 
ištirti sąjungininkų nuomo
nes, įsako Pentagonui paruoš
t i pranešimą iki balandžio 
mėnesio galo, kokie bandy
mai strateginio apsigynimo 
programoje galėtų būti vykdo
mi pagal administracijos nusi
statymą bet kurie būtų negali
mi p a g a l nus i s tovė jus į 
aiškinimą ir įsako Valstybės 
departamentui iki balandžio 1 
d., ištirti teisinę tos sutarties 
esmę ir pranešti prezidentui. 
Valstybės departamentas jau 
reikalauja, kad būtų duota 
tam teisiniam klausimui bent 
šeši mėnesiai laiko pasiruoši
mui. 

Paskutiniu metu Genevoje 
Amerika ir Sovietų Sąjunga 
susitarė sudaryti atskirą komi
siją kuri tik išsiaiškintų, kas 
toje sutartyje leidžiama ir 
kas negal ima. Valstybės 
departamente manoma, kad ši 
komisija suras abiem pusėm 
priimtiną kompromisą kaip 
aiškinti ABM sutartį. 

Naujos ios prez idento 
instrukcijos nieko nesako apie 
kompromisus. 

Pas i t a r imų vadovai 
Pasitarimai su sąjunginin

kais Europoje bus vedami 
Paul H. Nitze, kuris yra 
vyresnysis sekr. Shultzo 
patarėjas ginklavimosi reika
lams, ir Richard N. Perle, 
Gynybos sekretoriaus asisten
to. Edvvard L. Rowny, prezi
dento patarėjas ginklavimosi 
reikalams, išvyksta į Azijos 
valstybes. 

A p s i g i n k l a v i m o ir 
nusiginklavimo komentato
riai sako. kad Amerikai reikia 
būtinai priimti plačiąją ABM 
sutarties aiškinimo koncepci
ją todėl, kad jau yra padarv-
tas didelis progresas strate
ginio apsigynimo programoje 
ir tik reikia įvykdyti naujus 
tos sistemos išbandymus. 

KALENDORIUS 
Vasario 24 d.: Estijos ne

p r i k l a u s o m y b ė s š v e n t ė , 
Iiucijus, Virgaudas. Demetri 
ja, Gaudrimas. Motiejus. 

Vasario 25 d: Viktoras, 
Terezijus, Se rap i jonas , 
Valburga, Rasa Margiris. 
Regimantas. Vygintas. 

O r a s 
teka 6:35, Saulė 

5.33. 
Temperatūra 

naktį 22 L 

leidžiasi 

dieną 37 1 . 



KELIAS I SVEIKATA 
NESHIGTI IR SVEIKU PAJEGCMO l'GDSMAS 

KELIAS I SVEIKATA teis So. Calitonna Ave.. Chicago. 1U « « 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D 

KOL ŠLAPIMO TAKUOSE 
UPELIO NEPADARYSI -

NEPAGYSI 
K l a u s i m a s . P a g a r b u s 

Daktare, visa eilė paklausimų 
ir į juos atsakymų ėjo Tams
tos skyriuje dėl šlapimo takų, 
prie kurių noriu prisijungti ir 
aš 65 metų pensininkas. Jau 
metai laiko kai turiu nepa
togumų, nes reikia keltis 
naktyje bent 4-5 kartus. Bu
vau pas urologą, patarė neger
ti daug skysčių ir sumažinti 
vaisių valgymą, nes esą tai tik 
vanduo. Paėmė šlapimo tyri
mui. Po savaitės vėl atėjau, 
sako yra bakterijų, prirašė 
Keflex 500 mg po 3 į dieną. Po 
dviejų savaičių vėl pas jį apsi
lankiau. Vėl patikrino ir už
tvirtino, kad nėra jokio pavo
jaus, o aš sakau, kad jaučiu 
pūslės kana le skausmus. 
Patarė imti šiltas vonias. Kiek 
pagelbėjo, bet laikinai. 

Kaip čia jūs patarimų pasis
kaičiau, nuėjau pas kitą urolo
gą. Jis pasiuntė į ligoninės 
laboratoriją. Ten padarė 
kokius tai tyrimus, kurių nuo
rašą pridedu, nes nesuprantu 
tų rezultatų. J i s prirašė Ditro-
pan 5 mg. Juos pavartojus, 
burna pasidarė sausa ir lyg 
galvos svaigimas. Aš jam 
paskambinau kaip man tie 
vais ta i veikia. J i s liepė 
nutraukti ir už savaites ateiti. 
Patikrino prostatą ir prirašė 
vaistų Minipres 1 mg prieš 
einant gulti. O laboratorijoje 
man aiškino, kad esą duos 
gydytojas vaistų ir būsi visai 
sveikas. Ką aš ir pasakiau 
šiam antram urologui. Jis 
man pasakė, kad tai yra chro
niškas uždegimas ir aš vis 
vien turėsiu nepatogumus. 

Tada aš grįžau pas pirmą 
urologą ir jis man prirašė Dit-
ropan 5 mg. Aš jam pasakiau, 
kad man šitie vaistai netinka, 
nurodydamas dėlko. Jis vis 
tiek liepė juos vartoti. Pradė
jau vėl vartoti ir vėl tas pats: 
sausa burna ir galvos svai
gimas. 

Dabar neimu jokių vaistų, 
išskyrus Xanax 0.5 mg tris 
kartus per dieną, kuriuos 
prirašė jau ne urologas gydy
tojas. Atrodo, kad jie kaip ir 
gelbsti, tik vis liepė daugiau 
vaisių naudoti ir kaip jūs 
nurodėte, nemažai geros rūšies 
skysčių vartoti. Be sriubos ir 
kavos puoduko, išgeriu į dieną 
daugiau kaip dvi kvortas 
spanguolinės sunkos. Vis jau
čiu kanale skausmus, bet tik 
retkarčiais. 

Aš pasitikėdamas Jūsų ge
rais patarimais, kurie ir ki
tiems laikraščio skaitytojmas 
bus naudingi, manau kad pa
sveiksiu Bet man vis neaiš-
KU, kodėl urologai vis buvo pri
rašę Ditropan vaistų, kada aš 
primygtinai paaiškinau, kad 
jie man netinka.lš anksto gili 
padėka. 

P.S. Tikrai būsiu dėkingas 
už patarimą, nes jaučiuosi taip 
prislėgtas, tokia bloga nuotai 

nų kopiją. Tai geras tyrimas 
ir jo duomenys sekantieji: 1. 
Nėra šlapimo susilaikymo. 2. 
Šlapimo pūslė pergreit susi
traukianti — nepastovi (un-
stable). 3. Normali šlapi
nimosi jėga — spaudimas. 4. 
Sulėtėjęs tekėjimas. 5. Nor
malus uždarymas (sfinkteris). 
Laboratorija patarė Tamstą 
gydančiam gydytojui Tams
tos nepastovios šlapimo pūs
lės tvarkymui Ditropan. 5 mg 
tris kart į dieną, perspėdama, 
kad dozė turės būti pritaiko
ma pagal paciento reagavi
mą. Už ta i tie du urologai, 
turėdami virš minėtus duo
menis, primygtinai liepdavo 
Ditropan vartoti. Dozės nepri
taikius, gavai nemalonumus, 
kurių nepakentei ir vaistus nu
traukei. Ir neblogai padarei; 
vis vien tų vaistų ilgai nega
lima vartoti. Reikia surasti 
priežastį, kodėl ta pūslė įsi
jautrino. 

Nieko čia baisaus nėra ir 
rūpintis Tamstai dėl to never
ta. Tas vaistas geras — jis 
mažina šlapimo pūslės rau
menų jautrumą susitraukimui 
ir Šlapimo išvarymui. Bet jis 
turi daug nepageidaujamų blo
gybių: džiovina burną, mažina 
prakaitavimą (veikia kaip iš 
durnaropių gautas vaistas 
atropinas), sukelia gaivos 
sukimąsi ir daugybę kitokiu 
negerumų, ypač senesniems 
asmenims. 

Jei būtų uždegimas šlapimo 
pūslės, reiktų imti kartu su 
Ditropan ir antibiotikus. Jo 
neturi, tai ir antibiotikų nerei
kia naudoti. Dabar abiejų 
nenaudoji ir nesijaudink, o 
kreipk dėmesį į šalinimą 
šlapimo pūsles įsijautrinimo 
kaltininkų. Viynas jų toks 
galėtų būti Tamstos naudoji
mas spanguolinės sunkos po 
dvi kvortas kasdien. Ta sun
ka daro šlapimą rūgštų. Dabar 
daryk jį šarminį, gerdamas po 
dvi ar daugiau kvortas kas
dien citrininių sunkų (apel
sinų, greifrūtų) ir valgydamas 
tokius vaisius. Burnoje tos 
sunkos yra rūgščios, o kūne 
jos pasikeičia šarmais ir šiapi-
mo reakciją pakeičia šarmine. 

Apsieik be kavos per visą 
savo gyvenimą — visai nenau
dok. Pamažu liaukis ėmęs 
Xanax tabletes. Kas keturios 
dienos nustok ėmęs po vieną 
tabletę ir taip per tuziną dienu, 
visai paliausi jas naudojęs. 
Staiga sustojus jas vartoti yra 
pavojus — gali gauti kūno 
traukulius. Tas vaistas 
mėginamas duoti baimin
giems, įsitempusiems. Jo vei
kimo būdas į smegenis dar 
nežinomas. J i s Kliniškai žmo
gų prislegia. Jis gali sukelti 
kelis tuzinus blogybių, įskai
tant snaudulingumą, nusi
minimą, mieguistumą, silpnu
mą... 

Ivanai gerai, kad lietuviško 

Alvudo pažmonyje Lietuvio sodyboje Sofijai Ofelienei m a t u * krau
jospūdį gaii.sesuo Ona Ankiene. Nuotr. M. Nagio 

Bronė Lukienė, Jonas Šiugždinis ir tikroji žemaitė Stasė Rurnšienė 
klausosi gydytojo patarimų apie sveikatą Alvudo pažmonyje lietuvio 
sodyboje. 

Negalėdami mūsiškiais 
urologais pasinaudoti, vykite į 
universitetines urologines kli
nikas, turėdami šioje srityje -
negerumus. Tik taip elg
damiesi pajėgsite išvengti to- .: 
kių kaivarijų, kurias nešė ant 
savo pečių šis lietuvis. 

GAIL. SESERS ELENOS 
PERZINSK1ENES 

PASKAITOS \ 
SANTRAUKA 

Esu tikra, kad visi žinojot 
kaip maitintis senovišku, lie
tuvišku papročiu, ir todėl 
sulaukėt pensininko amžiaus. : 
Bet laikai keičiasi. Visokiais 
tyrimais pasiremdama medi
cina surado, jog riebus mais
tas yra labai nesveikas ir 
sukelia tylųjį Žudiką — padi
dintą kraujospūdį, širdies ir 
kepenų ligas ir daugelio kitų 
organų negales. 

Aš pasidalinsiu Žiniomis, 
patirtomis skaitant visokius 
straipsnius apie mitybą, maty
dama, kaip kenčia mano 
kaimynai baisiai pavojingų 
ligų kankinami ir vien dėl to, 
kad labai riebiai ir saldžiai 
valgė, kad gėrė svaigalus, 
rūkė ir mažai judėjo — net 
dviejų biokų nevaikščiojo, o 
važiavo automobiliu. Plaukai 
šiaušiasi pamačius, kaip jie 
kenčia nuo širdies ligų, 
paralyžių, aukšto krauiospū-
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nesiunčiami. Ant DRAL'GO pne kiekvieno skaitytojo adrese, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO p r e n u m e r a t a m o k a m a iš a n k s t o 

metams 
U.S.A $60.00 
Kanadoje (U.S.A.> dol. . . $60 00 
Užsienyje $60.00 
Savaitinis (šešt. pned.) . $35.00 

vi metų 
$35 00 
$35.00 
$35.00 
$20 00 

6 mėn. 
$20.00 
$20.00 
$20 00 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:304:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsr us tai3o savo 
nuožiūra. Nesunauuotų straips
nių nesaugo Juos grąžina tik iš 
anksto nusitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašyme. 

džiau. Tada daktarai nerašė, 
kad riebūs valgiai kenkia svei
katai. 0 dabar, kokią knygą 
išsirašau, kokį seminarą ligo
ninėje išklausau — visi ir 
visada ragina valgyti liesai, 
mažai ir atsisakyti nuo cuk
raus, kavos, tikros arbatos, 

druskos, aštr ių paralyžių, auKsto urtiujusjju-
kakavos, 

džio, cukraligės ir podagros, prieskonių ir visokių gazuotų 
— ' Jie nenori atsisakyti blogos gėrimų — papsų, raudonos 

Nuotr. M. Nagio mitybos ir blogų papročių — mėsos, gyvulio vidaus organų 
Halių kaip smegenų, kepenų, 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKiC LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 Yi. 71st Street 
Priima treCiai nuo 2 iki 5 v v 
Ketvirtad nua !0 v r ik: t> v v. 
Susitarimui skambint 436-556* 

jingus vaistus duotus <Xanax) 
naudodamas. Pas pirmą uro
logą be uždegimo susekimo \ oe 
padarymo šlapimo kultūros ir 
bakterijų jautrumo antibio
tikams nustatymo) nerei
kalingą gydymą antibiotikais 
<Keflex), gavai dargi pros
tatos nepatikrinus! Tik antru 
kartu apsilankius buvo taip 
bū t inas tyrimas a t l ik tas . 
Uždraudimą daug skysčių 
naudoti tokiu atveju tik ne 
gydytojas galėtų patarti. Tik 
ne urologas šruo reikalu buvo 
tinkamesnis. Bet ir jis nenu
rodė vaistų (Xarex) nei
giamumų ir Tamstą vargai dėl 
vaistų sukelto nuotaikos blo
gumo, kada Jums tokių v; r 
naudojimas nebuvo reika
lingas. Prirašyti Minipres 
vaistai naudojami pakelto 

gėrimo ir rūkymo 
kraujospūdžio tvarkymui, Medicina sako: esi tas, ką 
kurio neturi. Nepadarius cys- įdėjai į skrandį iki 20 metų 
toskopijos negalima kalbėti savo amžiaus. Yra rašoma, 
apie uždegimą. 

Šiame krašte visi skuba kiek 
daigiau žaliukų į banką padė
ti, visai mažai kreipdami 
dėmesį į savo nusiteikimų, 
savos asmenybės pageri
nimą ir tuomi savo artimui 
tinkamesnį pa šitam a"1 imą. 

lietuvis gydytojas vis dar 
išliko gydytojiŠkas ir mes visi 
pensininkai ;-* -nkimės jų 
paslaugomis pasinaudoti. 
Turime visą eilį lietuviškųjų 
urologų: Leoną Seibutį čia 
Chicagoje. Leoną Šulą netoli 
Chicagos di/bantį ir per 
Chicagoje gyvenančius tėvus 
pasiekiamą tel. 254-7965), 
Kazį Bobelį Floridoje ir Bruno 

aladką irgi Chicagoje. 

Yra rašoma 
kad moterys pradeda senti 
nuo 30 metų, o vyrai nuo 40 
metų savo amžiaus. Dažnos 
ligos nepasireiškia staiga, bet 
nuo tos dienos, kada pradedi 
riebiai valgyti ir krauti choles
terolį į savo kraujagysles. 
Vėžys storoje žarnoje irgi pra
sideda pamažu, nevalgant pil
nų grūdų duonos, daug vaisių 
bei daržovių. O kai jau jis ima 
kraujuoti, jau jis yra toli 
pažengęs ir pagalba tada jau 
labai sunki ir dažnai nesėk
minga. 

Aš pati mėgau riebiai valgy
ti. Taip mane mamytė mai
tino. Ne geriau ir aš savo vai
kus maitinau, nežinodama, 
kad aš juos palaipsniui žu-

dalių kaip smegenų, kepenų, 
inkstų, rūkytų ir šviežių dešrų, 
kumpių, dešrelių, trynių, 
vėžiukų, kenuotų mėsų sriubų, 
mirkvtų silkių — jos sūrios ir 
riebios. Kitą kartą perduo
sime paskaitos tąsą ir suži
nosime ką reikia valgyti. 

DR. VUAYBAJAJ 
GYDYTOJAS Ifl CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami ofise) 
2434 W. 71 Strvst, CM090 
T«L 434-SS49 (veikia 24 vai.) 

3irm , antr,, ketv., penkt nuo 12 ik: 6 v.v. 

DR. 2I8UTĖ ZAPARACKAS 
DR PAUL KNEPPER 

AKIV LIGOS - CHIRURGIJA 
16*> Ėast'Superior, Suit~ 'C2 

VaUndos pagal susitarimą 
Tel. - 337-1285 

Or. Tumasonio ofisą perėmė 
DR. S. LAI 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Suee t 

434-2123 
Pirm. 2-7. Antr ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067: arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MED1CAL BUILD1NG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. IX! 5-C348; Re*. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
|Va! pagal susitanma; pirm ir ketv. 12-4,1 
I .6-9; antr 12-6; penkt 10-12; 1-6. ' 

Tel . 436-7700 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

F.A.C.C 
KARDIOLOGAS 

Širdies ligos 
6132 S. Kadzie Ave., Chicago 

Valandos pagal susitarimą 

MOSU KOLOHIiOSE 
Sioux City, Ioiva 

ĮSPŪDINGAS 
VASARIO 16 
MINĖJIMAS 

15 d., 
>spii-

Sekmadienj. vasario 
Sioux City lietuviai 
dingai paminėjo Vasario ifr 
tąją. 

Vietos klebonas paskelbė 
bažnyčioje minėjimo progra
mą, kviesdamas visus lietu
vius ir kitataučius, lankan
čius meniskai išpuoštą šv. 
Kazimiero bažnyčią, mesltis ir 
priimti šv. Komuniją už 
kenčiančius lietuvius ir jų 
bičiulius, nenuilstamai kovo
jančius už pavergtos Lietuvos 
ir visu pavergtųjų laisvę. 

Vasario 8 ir 15 parapijos 
biuletenis buvo skirtas žinioms 
apie pavergtą Lietuva. 

Vasario 15 proga kun. S. 
Morkūno pastangomis, asme-

1 * V 

rinko aukas. Minėjimo daly
viai pasveikino kleboną jo 85 
metų gimimo proga Gis gimęs 
1902 m. vasario 16 d.). 

Minėjimas praėjo nepapras
tai jaukiai. Lietuvos laisvini
mui aukojo kun. S. Morkūnas 
500 dol. 85 m. gimimo, 35 m. 
klebonavimo, Sv. Kazimiero 

,tmuc y o j ' v ^ parapijoje Sioux City, Iowa, 
paaiškindamas p r 0 ga , be to jis už 50 pakvies-

religinę būklę t ų j ų bilietus apmokėjo; 100 
dol. M. Kuncienė, S. Meškaus
kas 40 dol., po 25 dol. — M. 
Luneckas, S. Ručinskas. K. 
Čolpys. A. Žvirgzdinas ir R. 
Žvirgzdinas, po 20 dol. — J. 
Cicėnas, J. Ulanskas, po 15 
dol. — A. Laudanskas, L. 
Skuodas, 10 dol. A Bujokienė, 
po 5 dol. — M. Berlin, M. 
Kerdikes, J. Kaušpėdas, T. 
Lemek, P. Skuodas, J . 
Schmitz, A. Yorkus. Iš viso 
surinkta iš mažytės kolonijos 
880 dol. ir pasiųsta po lygiai 
Altai, L Bendruomenei ir 
Vlikui. 

Vietinis 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. I03rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

u*, |KIUU'U'H< *-~~ •> : T a\)o\ gerai Kaa uevu""»» rtiškai prašant vieto. 
prislėgtas, tokia bloga nuotai- 8

 n e p r a r a d a i - tiki t i s . Sioux City Journai 
ka. Kai tik nuotaika geresnė g j ^ besielgdamas susi- diecezijos savaitinis laikrašti* 
aš visai kitoks. Bijau, kad is 
tokio chroniško uždegimo neiš-
sivystytų vėžys. Su pagarba 

A t s a k y m a s . Tamstos atve
jis yra taip susipynęs, kad 
nežinia nuo ko pradėti. Dieve 
padėk šitam geram lietuviui 
kuo geriau, aiškiau pasitar
nauti. Tamsta nesiklausi svar
biu reikalu, o domiesi, kodėl 
abu urologai prirašė Ditropan 
vaistus. Visai paprastai: labo
ratorija ištyrė, kodėl Tamsta 
jau metai laiko kaip dažnai 
šia pirties — ji tyrė šlapimo 
mechaniką — tekėjimą ^uro-
dynamic tests), kūno Tamsta 
nesupratai ir atsiuntei duome-

žmoniškai besielgdamas susi
tvarkyti. Nesijaudink dėl nak
tinių n ugi šlapini m ų. kurie 
eina be skausmų. Neklausai, 
kas čia jau buvo anksčiau 
minėta, pensininkas turi turė
ti prie lovos plastikini indą 
>'ar nuo sunkos pusgalioninį 
butelį) ir į JĮ naktį Šlapintis 
neatsikeldamas. su popierių 
apsišluostydarnas. Tada net ir 
dažnas šlapinimasis nesu
darys jokių sunkumų. 

Visi kiti pensininkai pasi-

diecezijos savaitinis bakrafttia 
..The Globė" įsidėjo kun. S. 
M o r k ū n o s t r a i p s n i u s , 
nušviečiant Lietuvos neteisė
tą pavergimą, sulaužant visas 
nepuolimo sutartis, nusikals-
tant prieš tarptautinę teisę, ir 
istorijoje negirdėtus Rusijos 
kolonializmo žiaurumus, 
sunaikinant šimtus tūkstan
čių Iietuvos geriausių patrijo-
tų arkivyskupų, vyskupų, 
kunigų, vienuolių, misųV 
nierių, broliukų, seselių ir 

Lietuvą aukojo pats klebonas, 
o trečiąsias — kun. V. F. 
Ramaeser, katalikų aukš
tesnės mokyklos direktorius 

Kun. S V.orkūnp.3 pasakė 
keturis patriotinius pamoks
lus, gyvai 
apverktiną _ _ 
lietuvėje ir rusų okupantų 
labai žiauriai vedamą ne tik 
religinę, bet ir tautinę, kultū
r i n ę , e k o n o m i n ę k o v ą 
s u n a i k i n t i l i e t u v i a m s , 
verčiant jaunimą vykti j Sibi
rą vergų darbams, šaukti 
jaunus Tyras į kariuomenę, 
siųsti į Afganistaną žudyti 
nekaltus žmones ir patiems 
žūti Su dideliu dėmesiu 
klausėsi pamokslų amerikie
čiai, atvykę net iš trijų valsti
jų: So. Dakctos, Nebraskos ir 
lowos. 

Kun. S. Morkūno pamokslai 
buvo įdomūs, nes jis pats 
asmeniškai pergyveno pirmą
ją rusų okupaciją ir penkis 
mėnesius nuolat buvo tardo-

o daugelis jo giminių 

Ofiso tel. - 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKŠA 
VAIKŲ L I G O S 

6 4 4 1 S. Pu la sk i Rd. 
Valandos pagal susi tar imą 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDlNtS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S Kedzie, Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1TS5 Dundee Ave., Elgin, 11'. 6O120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
Valandos pagal susitarimą 

Tei. 477-2020 
DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

2025 N. Uncoln Ave. 
Chicago. ILL. 60614 

Valandos pagai susitarimą 

mas, u unu^cuo .,- „ „ 
mirė kankinių mirtimi Lietu- / . r i / g f e c t s 
vos kalėjimuose ir Sibiro 
taigose. Maloniai prašau Jūsų 

Parapijos salėj minėjimas laikraštyje patalpinti šį mano 
buvo pradėtas Marija, Marija pareiškimą: 
ir Lietuvos ir Amerikos bim- Okupuotoje Lietuvoje 
nais. Kun. S. Morkūnas skaitė leidžiamame „Gimtajame 
pritaikytą minėjimui paskai- krašte" šių metų Nr. 5 buvo 
tą. patalpintas laiškas vardu 

Daugiausiai prisidėjo prie „Juozas Gruzdąs". 
* — u . . T, 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specalybė vidaus k kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road . Tai. 586-2802 

Valandos pagal susitarimą: 
Pirmad.. antr., ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 
Tai. RE-Ilance 5-1*11 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3*25 We«t SSth Straat 
Vai : pirm., antr, ketv. ir penkt. 

nuo 12-3 vai. popiet ir 4-6 vai vak. 
Treč. ir šešt . uždaryta 

i • • ' l l I » 

Tel. ofi*o ir buto: Olympic 2-4159 
0R. P. KISIELIUS 

GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai. vak. 
išskyrus treč £ešt. M ik>4 vai popiet 

DR. L D. PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTO] A 
8104 S. Roberts Road 

1 mvha i vakarus nuo Hariem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pasai susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuv-škai; 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pntaiko akinius ir 

..Contact lerses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

Dr. Tumasonio otisa perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialybė — ChirurRiia 
2454 VVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-088° 
Vai.: pirm,, antr., ketv ir penkt. 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidau* ir pUu<Su ligos 

2336 V*. 71 st St., Chteaao. IN. 
Tai.: 436-0100 

11600 Southw*st Hl9»t«*y 
Palos Halohts, III. 604*3 

|(312) N H H (312) 361-0222 

bank-to paruosimo A raštu kategoriškai paruošimo A. Yor- šiuo raštu Rategonsnai 
Bulotienė, A. Bujokie- pareiškiu, kad aš „Gimtajam 

—/»«;>' įrtirin laiško niekados 
VlSl K1T.1 p''Ti*m.i.i\<». K „ . 

mokykime iš šio lietuvio medi- pasauliečių" iietuvos 
ciniškų kalvanjų. Ir ko jis m u o a e i r S ib i ro vergų 
nepemešė. Ne urologo jam vi- str>vyklose. 
aai nereikalingus, dargi pavo- Dvejag Mišias už pavergte, 

k u s, A 
nė ir kitos. 

Aatorius, Baiėj? stalus meniš
kai p a p u o s M. Končienė su 
M I^unecku. Atsargos kapi
tonas S Meškauskas uoliai 

p i * i t:i"tvi ix, «»*»— -> -
kraštui'* jokio laiško niekados 
nesu rašęs ir jokio ryšio su tuo 
laikraštuku nesu turėjęs 

Su pagarba. 
Juozas Gruzdąs 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika 

265» W. 59 St. Ch icago 
T»l. 47S-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKC LIGOS 

SPECIAUSTf. 
MEDICAL BUII.DING 

3200 V\. 81st Street 
Ofiso tel. Rt 7-1168; 

Re/id. 385-4811 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai : antr 1-4 p.p. ir ketv 2-5 p p. 
5e<t pagal susitarime 

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

; Edmundas Vižinas. M.D., S.cJ 
Specialvbė — Vidaus 'IRU Rvdytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. <pne Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 6 8 5 - 7 7 5 5 



' 

Su vilkais 

VIENAME NARVE 
KELIONĖ PER JAPONIJĄ 

„Tautinė rusų misija skirta 
veržtis j vakarus ir stiprinti 
išeities baze. Taip darė senieji 
r i u r i ka i č i a i , t a i p d a r o 
Romanovai. Dievas parinko 
rusus vadovauti didelei im
perijai, kurioje daug tautų, 
genčių, rasių. Ta visa masė 
turi būti sulydyta į vienetą. 
Tikėjimas, aišku, turi būti vie
nas. Unitai ateina j stačiati
kybę. Po unitų eilė kata
likams, Žemaičių vyskupijos 
katalikams jau laikas rūpin
tis susipravoslavinimu... Net 
pats Al. Hercenas (carinis ru
sų emigrantas liberalas) turi 
pripažinti, kad imperijai būti
na turėti rusiškus pakraščius. 
Tai buvo ir bus amžinas ruso 
valstybininko siekis. Nerusiš-
ki pakraščiai yra imperijos 
Aehilio kulnis". 

„Šiandien, kai sparčiai au
ga nacionalinė visų nacijų ir 
tautybių savimonė, gilėja 
internacionalizacijos pro-

damais pasakojimais, labai 
vykusiu būdu pateikė Žemai
čių vyskupo M. Valančiaus be 
gale sunkaus vyskupavimo 
aprašymą, pradedant 1863 m. 
sukilimu ir baigiant netrukus 
po to įvykusiu Žemaičių vys
kupijos centro perkėlimu į 
Kauną, kad carinės valdžios 
gubernatoriai galėtų vyskupą 
geriau „prižiūrėti", jį sekti ir 
kontroliuoti jo darbus. 

Antrosios pastraipos citatą 
mes paėmėme iš dar tik labai 
neseniai (1987.1.27) M. Gorba
čiovo pasakytos kalbos Mask
voje, komunistų partijos cent
ro komiteto plenume. Iš 
minėtų eilučių, nors jas skiria 
daugiau kaip šimto metų tar
pas, nesunku suvokti, kad tiek 
carinių, tiek komunistinių 
rusų tikslai pavergtos Lie
tuvos atžvilgiu yra tie patys: 
surusinti pagrobtą kraštą, ly-

cesai, ypač svarbu laiku ir giai kaip ir kitas „pakraščių 
teisingai išspręsti iškylančius sritis". Skirtumas gal tik 
klausimus, vieninteliu galimu 
pagrindu — kiekvienos naci
jos ir tautybės klestėjimo 
labui, tolesnio jų suartėjimo 
labui.... Bet žiūrėk, ir ima 
reikštis vietininkiškumas, 
nacionalinio uždarumo ten
dencijos, nacionalinio pasipū
timo nuotaikos ir net būna 
incidentų, panašių j tuos, ku
rie visiškai neseniai įvyko Al
ma Atoje... Reikia tad atsi
gręžti į tolesnės nacionalinių 
santykių raidos problemas, 
sustiprinti internacionalinį 
auklėjimą. Ypač svarbu 
apsaugoti nuo demoralizuo
jančios nacionalizmo įtakos 
jaunąją kartą. V. Leninas mo
kė 'mokėti būti tikru inter
nacionalistu' ir mūsų pareiga 
— nenutraukti šio mokymosi. 
Bolševizmo tradicija — prin
cipingai kovoti prieš visokias 
nacionalinio ribotumo ir pasi
pūtimo, nacionalizmo, ir šovi
nizmo apraiškas. Mes turime 
nuolat prisiminti, kad nacio
nalizmas ir proletarinis inter
nacionalizmas — tai dvi prie
š i n g o s p o l i t i k o s , dvi 
priešingos pasaulėžiūros.... Te
gul ir tie, kurie norėtų pasi
naudoti nacionalistiniais ar 
šovinistiniais prietarais, netu
ri šiuo klausimu jokių iliuzijų 
ir nelaukia nuolaidų... Darbas 
ideologiniam fronte turės būti 
dar kaip reikiant išplėstas 
daugeliu krypčių, tarp jų ir už
sienio politikos propagandos, 
ateistinio auklėjimo ir kitomis 
linijomis. Mes esame įsitikinę, 
kad tarybiniai čekistai ir atei
tyje laiku atskleis ir ryžtingai 
nutrauks priešo intrigas prieš 
mūsų Šalį". 

* 
Cia pacitavome dvi ilgesnes 

pastraipas. Pirmoji yra iš 
mūsų rašytojo Jurgio Gliau-
dos knygos „Ganytojas ir vil
kai", kuri neseniai pasirodė 
mūsų knygų rinkoje kaip Lon
dono „Nidos" knygų leidyklos 
leidinys, 242 psl. Autorius 
mums žinomas iš 27 jo parašy
tų svarių romanų ir kitų 
premijuotų ir nepremijuotų 
knygų. 1970 m. į mūsų lite
ratūrą jis įėjo su labai gerai 
paruoštu dokumentiniu veika
lu „Agonija", kur romano for
ma pavaizdavo paskutines ne
p r ik l ausomos L ie tuvos 
gyvenimo dienas ir mūsų 
valstybininkus. Rašant šią 
knygą vertingų žinių bei atsi
minimų tada jam pateikė dar 
gyvi buvę šios tragedijos liudi
ninkai: gen. Stasys Raštikis, 
gen. K a z y s Mus te ik i s , 
diplomatas ar. Petras Mačiu
lis, Julius Smetona. Marija 
Smetonaitė-Valiušienė ir kt. 
1984 m. Lietuvų Šaulių sąjun
ga išleido šios knygos angliš
ką vertimą „The Agony". 
paruoštą Jono Zdanio. 

Ir štai dabar Jurgis Gliaudą 
pas mus vėl atėjo su minėta 
knyga „Ganytojas ir vilkai", 
kurioje, pasiremdamas įvairia 
literatūra, archyvine medžia
ga ir iš kartos į kartą perduo 

toks, kad. vietoje caro laikais 
brukamos pravoslavijos, 
dabar taip pat prievartos būdu 
brukama kita — kovojančio 
ateizmo religija. 

„Represijų ir teroro fone 
generolas Muravjovas statė 
sau milžinišką obeliską: iš 
imperijos pakraščių padaryti 
tikrai rusišką kraštą. Rusijoje 
turi būti monolitiška tautybė, 
tikėjimas, kalba ir galvoji
mas. Kitaip — byrėjimas, 
chaosas, gaili imperijos pabai
ga!" (38 psl.). Šių motyvų ve
dami, cariniai rusai uždari
nėjo vyskupo Valančiaus 
sukurtus Blaivybės draugijos 
skyrius, parapines mokyklas, 
kišosi į pamaldų tvarką, už
draudė kunigams lankyti 
kitas parapijas, neleido proce
sijų eisenų, uždraudė bažny
čių statybą, jų remonto dar
bus, ribojo vaikų katekizaciją, 
neleido kunigams lankyti 
parapiečių, siuntinėjo šnipus į 
pamaldas, palaikydavo gir
tuoklystę ir kitais būdais tero
rizavo katalikus ir jų dvasi
ninkus. 

Kunigų martirologijos bei 
tremtinių sąrašas labai ilgas. 
Gal penktadalis jų buvo 
ištremti į Sibirą a r kitas Rusi
jos sritis. „Daug bažnyčių tuš
čių, žmonės paliko be dvasiš
kos pagalbos, daugelis turi 
mirti be išpažinties, be šven
tųjų sakramentų, žmonės nete
ko pamaldų sekmadieniais ir 
š v e n t a d i e n i a i s , n e b e t u r i 
pamokslų". (87 psl.). 

Tokiose tai sąlygose teko 
dirbti didžiulės Žemaičių vys
kupijos, tada turėjusios mili- | 
joną tikinčiųjų, vyskupui Mo
tiejui Valančiui . Reikėjo 
padėti žmonėms, rasti modus 
vivendi (sugyvenimo būdą). O 
tai buvo labai sunku: sukilėlių 
revoliucinė taryba iš Varšu
vos reikalavo, kad vyskupas 
viešai remtų sukilėlius, o 
gubernatorius M. Muravjovas 
reikalavo, kad vyskupas tie
siai ir aiškiai pasmerktų suki
lėlius ir pataikautų rusams. 

M. Valančius darė viską, 
kad kuo mažiausia nukentėtų 
jo tikintieji. Teko daryti ir kai 
ku r i a s n u o l a i d a s rusų 
administraci jai , b e t jos 
nebuvo esminės. Visa tai gra
žiai savo istoriniame romane 
aprašo Jurgis Gliaudą. Skai
tydami jo „vilkus", matome 
vyskupą Motiejų, kaip ir bib
linį pranašą Danielių „liūtų 
narve". Rašytojo sugebėjimas 
atkurti ano laiko gyvenimą, 
vietovių, bažnyčių, rusų valdi
ninkų ir pačių žemaičių bei 
lietuvių vaizdus padeda 
suprasti ano meto, be galo 
skaudaus lietuviams laikotar
pio, baisumus. Taigi „Gany
tojas ir vilkai" yra labai sva
rus indėlis į lietuvių tautos 
kovų dėl tautinių ir religinių 
teisių istoriją. Knyga padės 
geriau suprasti ir dabar okup. 
Iietuvoje vykdomus religijos 
persekiojimus. , , 
F b. kv. 

Lapkričio mėnesį praleidau 
Japonijoje. Buvau ten pakvies
tas 30 metų sukaktuvių proga 
nuo to laiko, kai įsikūrė 
Japonijos Tarptautinių šokių 
federacija. Minėjimas vyko 
Tokyjo Olimpijos rūmuose. 
Nors tas minėjimas truko tris 
dienas, Japonijoje praleidau I 
17 dienų ir mokiau aštuoniuo
se miestuose. Teko būti Morio-
ka, Sendai, Tokyjo, Kojoto, 
Nara,Nagoja, Isė, Jokaiči ir Hi
rosima 

Tie, kurie lankėsi klasėse, 
j buvo mokytojai ir grupių 

vadovai. Atsilankė iš Šiau
rinės Hokaido salos ir iš toli
mosios pietinės Okinavvos 
salos. Išskiriant Tokyjo, kur 
šventė sukaktuves ir kur atsi
lankė tūkstančiai šokėjų, visur 
kitur buvo arti 200 dalyvių. 
Mokiau šokių Valįjos (\Vales), 
Vokietijos, Portugalijos, Kata-
lonijos, amerikiečių ir penkis 
lietuviškus tautinius šokius: 
malūną , jonkelį, žiogelį, 
sukčių ir kubilą. Jiems visi šie 
šokiai labai patiko. 

Visą laiką praleidau su japo-
• nais ir jie mane vaišino, lyg 
Į būčiau koks karalaitis. Taip 

pat prikrovė man daug do-
. vanų. Nuskridau su vienu 
I lagaminu ir vienu nešiojamu 
j lagaminėliu, o sugrįžau su 

keturiais ryšuliais, pilnais vi-
', šokių visokiausių dovanų... 
I 

Japonija labai įdomi šalis. 
' Iš visur galima matyti kal-
j nus arba jūras. Visi miestai ir 
j kitos vietos turi labai įdomių 
į budistinių maldyklų ir šinto 
i šventovių. Šinto tikėjimas tai 
i tautinis tikėjimas ir senesnis 
! Japonijoje už budistų, bet atro-
| do, kad japonai nedaro jokių 
I skirtumų tarp tų dviejų tiky-
j bų. Jie meldžiasi vienam ir 
i antram. Praeidami pro budis-
' tų ar šinto šventovę, žmonės 
į suploja rankomis du kartus, 
i palenkia galvą du kartus ir 
i suploja rankomis dar vieną 
I kartą. Kai kurie patraukia vir-
| vę, kur suskamba varpas, ir 
I tuo praneša dvasioms apie 

asmens buvimą prie šventyk
los. 

Budistų maldyklos turi tūks
tančius statulų, atvaizduojan
čių visokias dievybes ar 
š v e n t u o s i u s . K iekv iena 
maldykla turi ką nors, kas ski
riasi nuo kitos , ir kiekviena 
labai įdomi vieta. Vienoje 
maldykloje stovėjo 1001 Budų 
jų tarpe didžiulis Buda — 
milžiniško didumo. Be tų, dar 
yra visokių kitokių statulų, 
pašvęstų visokiems dievams: 
perkūno, vėjo ir 1.1. Gal 
įdomiausia maldykla yra 
Hirosimoje ant aukšto kalno, 
„Trijų krioklių maldykla". 

VYTAUTAS BELIAJUS reikalingas 
tarnų. 

tik tarpe pažįs-

Vanduo krinta nuo kalno vir
šūnės, takas praeina pro tūks
tančius visokio didumo statu
lų, pavieniai ar grupėmis iš 
medžio išdrožtų ar iš akmens 
iškaltų pakelėje yra visokių 
koplytėlių, tvenkinių ir gėlių 
darželių. 

Palyginti su budistinėmis 
maldyklomis, šintų šventyk
los neturi jokių statulų, tik du 
drožtus milžinus, kurie ran
dami įžangos vartuose. Jie yra 
„sargai". Šintoistai, kaip ir 
seni prieš krikščionybę lietu
viai, tiki tik į šventą dvasią ir 
gamtą. Kiemai apie šventoves 
paprastai gražiai sutvarkyti, 
baltame smėlyje su grėbliais 
padarytos vagelės, skoningai 
akmenų ir akmenėlių priso
dintos, medeliai šen ir ten, vis
kas akims pasigrožėti. Viena 
šventa pušis turi labai ilgus 
spyglius, kuri t- auga poro
mis, o tas reiškia, kad vedy
binis gyvenimas amžinas ir 
ilgas. 

Nors japonai ne krikš
čionys, bet miestai buvo 
gražiau papuošti su kalėdi
niais papuošalais, negu kur 
nors Amerikoje. Tai jų dovanų 
davimo šventė. Atrodo, kad 
japonai mėgsta duoti do
vanas. Man davė dovanų kur 
tik mokiau. Viename bute 
nuėmė piešinių nuo sienos 
man padovanoti... Maniau, 
kad, jeigu ten būsiu ilgiau, tai 
pradės duoti ir baldus... 

Namų grindys apklotos 
šiaudiniais patiesalais, vadi
namais ta tam i. Tokių patie
salų nebūtų įmanoma iššluoti, 
dėlto batus reikia nusiauti 
prieš įžengiant į namus. 
Nepripratęs basas vaikščioti 
ant šaltos aslos, jaučiau šaltį-
Nors jaunystėje sėdėdavau 
ant kelių ir kulnų, bet dabar 
atpratau. Po trejetos valandų 
tokio sėdėjimo bevalgant, vos 
galėjau atsikelti ir maniau, 
kad tikrai praradau kojas. 
Nusiauti batus reikėjo salėse 
ir taip pat viešose japoniškose 
valgyklose. 

Įeinant į namus ir net 
japoniškose valgyklose reikia 
pulti ant kelių bei delnų ir 
nulenkti galvą ligi pat grindų 
sveikinant šeimininkus. Aš 
buvau manęs, kad tokie papro
čiai dingo, bet dar labai gyvi 
namuose. Jeigu gatvėje susi
tinki su pažįstamu, visi pasi
lenkia iki juosmens, bent apie 
šešis kartus. Krautuvėse ir 
viešbučiuose tarnaitės turi 
nusilenkti prieš kiekvieną sve
čią, nors pirkėjai ar viešbučio 
sveč ia i n e g r ą ž i n a nusi
lenkimo, nes lankstymasis 

Prieš valgį, ar tai būtų na
muose ar japoniškuose vieš
bučiuose, kuriuos vieni japonai 
lanko, gauni karštą šlapią 
rankšluostėlį ir turi nusišluos
tyti rankas. Valgis beveik vien 
iš žuvų. Per 17 dienų valgant 
Japonijoje, tik du kartus ga
vau „paragauti" truputį mė
sos. Kiekvienas gauna atskirą 
„geldelę", kur skoningai išdė
ta apie 12-14 visokio didumo ir 
spalvų indelių, lyg tai būtų 
dailės paroda. Kiekvienam 
valgiui — atskiras indelis. 
Pirmiausia reikia gerti puto
tą, karčią žalią arbatą, o tik po 
to įneša geldeles su valgiu. 
Daugiausia žuvys nevirtos. Be 
žuvies, gauni varlienos, rupū
žėlių, ungurių, krabų, vėžių, 
šrimpsų, ikrų ir visokių vande
nyno gyvūnų, kuriems stinga 
lietuviškų vardų... Visi val
giai su „čepstikais". Sriuboje 
esančius gabalėlius suvalgai 
pirmiausia su šepstikais, o po 
to išgeri pačią sriubą. Jokios 
duonos nevartojama, vieton 
duonos valgo virtus ryžius. 

Per balių Tokyjo impera
toriaus brolis princas Taka-
hito Mikasa pavaišino mus 
..lunch". Patarnavimas buvo 
labai įspūdingas, bet ir ten nė 
kąsnelio mėsos negavome, tik 
žuvienos — kai kurias buvo 
sunku nuryt i . Garb ingas 
priimtuves turėjau ir Isė mies
te, kur Švietimo departamentas 
vaišino puotoj, padovanojo 
sidabrinį segtuką su perlais. 
Ten ir visur, kur tik mokiau, 
vis buvo pranešta per televizi
ją. Moriokos ir Tokyjo laikraš
čiai stebėjosi, kad 78 metų 
senelis dar tebešoka lyg būtų 
jaunuolis. įsės didžiūnai parū
pino limuziną ir šoferį, kuris 
apvežtojo mus iki kalnų viršū
nių, į palocius bei maldyklas, 
taip pat į Tabo miestą, kur yra 
auginami perlai. Perlų muzie
jus ypatingai įdomus. 

H i r o s i m o j e m o k i a u 
Hidžiyama moterų kole
gijoje. Ten buvo mano pasku
tinė pamokos diena. Po pamo
kų turėjau viešnagę, kuri buvo 
tikras šeimos pobūvis, retai 
rodomas europiečiams. Tikrai 
linksmas vakaras, svečiai dai
navo, šoko japoniškus šokius, 
parodė „skitų" ir t.t. Hirosi
moje nuvedė mane į tą vietą, 
kur krito pirmoji atominė bom
ba. Dabar ta vieta yra pava
dinta Taikos paminkline. Žiū
rovai ateina, atneša gėlių prie 
amžinosios ugnies a r prie vai
kelių paminklo . Gražiai 
paruošta vieta, bet labai skau
di ir liūdna. 

*$&,. 

Vytautas Beliajus — „Vilties"" redaktorius ir leidėjas, tautinių šokių 
specialistas. 

Per Japoniją važinėjau jų 
garsiuoju Kulkos (Bullet) 
traukiniu. Traukiniai ten eina 
kaip laikrodis. Jeigu parašy
ta, kad traukinys pasirodys 
tris sekundes, septyniolika 
minučių po trečios valandos, 
tai taip ir bus, tai garantija! 
Visi naudojasi traukiniais. 
Man buvojant Tokyjo, laik
raštis paskelbė, kad per vieną 
stotį važinėja trys milijonai 
žmonių kiekvieną dieną — 
pamanykit tiek. kiek gyven
tojų visoje Lietuvoje! 

Miestai labai švarūs. Tokyjo 

švarumo nematyti Amerikoje. 
Atskridus j Berkeley, kur 
man teko būti garbės svečiu 
Californijos universiteto 
„Kolo" (Jugoslavų Tautinių 
šokių) parengime, gatvės arti 
universiteto atrodė kaip kiau
lių tvartai, palyginant su 
Japonijos miestų švarumu. 

Kas būtų tikėjęs, kad aš 
senatvėje susilaukčiau tokios 
įdomios patirties Non sum 
dingnus. Domine — nesu ver
tas, Viešpatie, bet esu labai dė
kingas už tas visas malo
nes. 

EKUMENINIS 
PROGRESAS 

Katalikų ekumeninė veikla 
yra padariusi daugiausia 
progreso su vadinamom visuo
tinėm bažnyčiom, o mažiau
sia su pentekostalų bažny
čiom, pareiškė kun. John 
Hotchkin, JAV Katalikų 
vyskupų konferencijos ekume
ninės bei tarpreliginės veiklos 
komisijos vykdomasis direkto
rius. Didžiausias pasisekimas 
buvo bendroje socialinėje 
veikloje, ką labai paskatino 
JAV vyskupų laiškai apie 
karą bei taiką ir ekonomiją. 

Katalikų ekumeniniai santy
kiai yra toliausiai pažengę su 
anglikonais, su kuriais dialo
gas jau vyksta 20 metų. Po jų 
labiausiai pažengę santykiai 

yra su liuteronais, su kuriais 
diskutuojamos Eucharistijos 
bei tarnystės sąvokos. Trečioj 
vietoj yra santykiai su 
ortodoksų bažnyčiomis, su 
kuriomis dialogas jau eina 
maždaug du su puse metų 
tarptautinėje plotmėje, o 20 
metų JAV-ėse. 

Mažiausia progreso pa
daryta su pentakostalinė-
mis. arba sekminininkų bažny
čiomis. Šios bažnyčios defi-
nuojamos kaip tos. kurios 

džiaugiasi Šv. Dvasios 
dovanomis, k.t.. kalbėjimas 
kalbomis, gydymas ir pan.". 
Kun. Ho tchk in , t a č i a u 
pripažįsta, kad jų būkšta-
vimas eiti į bet kokius 
kompromisus yra supran 
tarnas. 

„AUŠROS" REIKŠMĖ 
ISTORIJOJE 

ANDRIUS MIRONAS 

Tik iš vakarų fcuropos pasklidus Kėzos ir Rugio 
lietuviškos tautosakos rinkiniams ir sudominus 
žymiuosius mokslininkus bei rašytojus (Herder. I>es-
sing ir Goethe) ir lenkų mokslininkai suskato 
susipažinti su Lietuvos praeitimi. Tam reikėjo ir 
lietuviškai kalbančių žmonių. Kunigas Ksaveras 
Bauža 1806 m. padarė Krokuvoje Mokslo Mėgėjų 
draugijai pranešimą „Apie lietuvių tautos ir kalbos 
kilmę", regindamas atgaivinti lietuvybę. 

Toks pranešimas labai sudomino pačius lietuvius 
veikėjus ir mokslininkus, ypatingai Dionizą Pošką. 
Tik Vilniaus universiteto garsusis profesorius I>ele-
velis neigė Baužos įrodymus, kad lietuviai esą kilę iš 
romėnų. To pasekmėje 1822 m. Vilniaus universitete 
buvo įsteigta lietuvių kalbos katedra, nors dėl rusų 
reakcijos prieš lenkiškumą praktiškai nebuvo 
išlaikyta. 

Vilniaus universitetas turėjo didelės reikšmės 
Lietuvai, nes buvo pačioje jos širdyje. Lietuviai 
profesoriai ir studentai pagal tradiciją ir iš meilės 
savo kraštui jautė pareigą susipažinti su Lietuvos 
praeitimi. Beveik kiekvienas studentas ėmė knaisio
tis senojoje universiteto bibliotekoje ir tyrinėti ten 
užsigulėjusius dokumentus. Buvo išleista ir išspaus
dinta nemaža praeities tyrinėjimo knygų. Universi
tetą uždarius, apie jį susispietė krašto mylėtojų būre
lis ir tęsė tyrinėjimus iki generalgubern;^1 riaus 
Muravjovo laikų. Jie rinko senovės daiktus steigė 
muziejus ir žymėjosi archeologines vietoves. 

Universiteto įtakojamas Lydos bajoras Teodo 
ras Narbutas parašė ir išleido devynių tomų pirmąją 
Lietuvos istoriją. Tuo pat metu iškilo lenkų romantiš
koji literatūra, sėmusi temų iš gausių Lietuvos praei
ties šaltinių. Žymiausi jų — Adomas Mickevičius, 
Liudvikas Kondratavičius (\Vladyslaw Syrokomla). 
Juozas Kraševskis ir Julius Slovackis. 

Adomas Mickevičius (1799-1855) rašė lenku 
kalba, bet apie Lietuvą, jos senovę ir didvyrius, kas 
labai imponavo lietuviams. Meilė Lietuvos kraštui 
ypatingai juntama jo poemose „Gražinoj", „Konra
de Valenrode", „Vėlinėse" ir „Pone Tade". Jis naudo
jo personažams ir grynai lietuviškus vardus, kaip 
Rimvydas. Liutauras. Aldona. Gražina ir kt. Temas 
sėmėsi iš Lietuvos garbingos praeities. 

Štai. „Pono Tado"" žinomas posmas, kuriame A. 
Mickevičius pasakoja savo prisirišimą prie Lietuvos: 

Lietuva, mano žeme, šalele gimtoji! 
Tas tik supras, kad tu jam sveikatą atstoji. 
Kas jau tavęs neteko. Pasilgęs šiandieną 
Tavo regiu aš grožį ir kampą kiekvieną. 
K. Aakenio vertime tai nuskamba lyg ir jautriau, 

kaip lenkiškajame tekste. 
Juozas Kraševskis (1812-1887) buvo pagarsėjęs 

savo raštų gausybe, parašęs daugiau, kaip 300 
knygų, daugiausia romanų. Jo kūryboje gausu lietu
viškos tematikos, o ypač vaizdžiau už A. Mickevičių 
aprašė lietuvių tautos tragediją. Garsiausias jo 
veikalas yra ..Anafielis (Anapilis). Tai trijų poemų 
ciklas, kurios išleistos atskirai: „Vytolio rauda". 
„Mindaugas" ir „Vytauto kovos". 

Kraševskio poemos „Vytolio rauda" trumpa 
ištrauka (Fausto Kiršos vertimas): 

Paprastu žodžiu senas giesmes giedu. 
Lietuva! Jos, tavo žemėj užgimę. 
Kėlė tvirtybės, tikėjimo žiedą 

Ir bočių slaugymo nešasi žyme 
Tos giesmės su motinos pienu įgautos 
Ir ašarų srovėms ir krauju nuplautos. 
Lietuviu save laikęs Liudvikas Kondratavičius 

(1K23-1862) niekad neišmoko lietuviškai kalbėti ir tai 
labai pergyveno. Bet politinės jo pažiūros, kaip ir A. 
Mickevičiaus, buvo unijinės, atseit, be Lenkijos 
negali būti ir Lietuvos. Stipriausios jo poemos — 
..Margiris" ir ..Piastai". 

Kaip L. Kondratavičius jautė, galima spėti ir iš 
kelių eilučių, A. Valaičio išverstų iš ..Margirio" poe
mos: 

O. kai suduosiu į stygas, sutelkęs dvasią. 
Užtraukdamas daina apie ta Margirį drąsų. 
Ar ims rusėt degėsiai kraujuose pasruvę. 
Ar stygomis pradės aidėt Perkūno šūviai. 
Ar stengsiu Algirdo sričių vardus minėti. 
Ar ims mergelė verkti, o širdis drebėti. 
Vaidilų kanklės, arfa Lietuvos senovės." 
Tautinio atgimimo laikotarpiu buvo populiari ir 

Juliaus Slovackio (1809-1849) kūryba, kurios žy
miausia tragedija buvo ..Mindaugas" Vincas Kudir
ka buvo ja išvertęs į lietuvių kalbą 

Taigi lenkai nejučiomis kėlė lietuvių tarpe 
pasididžiavimą savo tautos senove, tuo pačiu 
atskiriant lietuvius nuo lenkų masės ir kultūros. 
Visų Šių rašytojų raštai veikė ir auklėjo Lietuvos 
bajorus, kurie ėmė save kildinti iš Lietuvių, nors 
jautėsi esą lankai 'gente lituanus. natione polonusi. 
Idealizavo senovę ir lietuviškoji inteligentija. Vincas 
Kudirka savo eilėraštin, kuris vėliau tapo Lietuvos 
himnu. įrašė: ,.Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę 
semia". 

(Bus daugiau* 
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D R A U G A S , antradienis , 1987 m. vasar io mėn. 24 d. 

T H F. V H I T E H O l ' S E 

* \ S H I N G T O N 

F e b r u a r y 1 1 , 1987 

Dear Mr. S t r a u k a s : 

I am h a p p y to s e n d y o u my h e a r t i e s t c o n g r a t u l a t i o n s 
on y o u r lOOth b i r t h d a y . Y o u r long a n d r i ch life 
r e m i n d s u s of t h e s t r e n g t h a n d f o r t i t u d e of t h e 
L i t h u a n i a n p e o p l e , who have m a i n t a i n e d a na t iona l 
i d e n t i t y vrith c o u r a g e a n d c r e a t i v i t y d e s p i t e long 
p e r i o d s of o c c u p a t i o n . I t is deep ly symbolic t h a t 
y o u r b i r t h d a y fal ls u p o n F e b r u a r y 1 6 , which in 1918 
became t h e day of i n d e p e n d e n c e for L i t h u a n i a . I 
know t h a t y o u r h o p e s a n d p r a y e r s fo r t h e freedom 
a n d i n d e p e n d e n c e of y o u r homeland will one day b e 
a n s w e r e d . 

N a n c y j o i n s me i n w i s h i n g y o u a v e r y h a p p y 
b i r t h d a y . God b l e s s y o u . 

S i n c e r e l y , 

numojęs ranką atsisako auko
ti, išsisukinėjimui suranda 
įvairiausių priežasčių, teatsi
mena, kad tuo elgesiu padidi
na kančią nelaimingajam. 

Po pranešimų buvo diskusi
jos, klausimai, papildymai, 
nutarimai, o taip pa t apybrai-

i \ <rvsjJ*k ^ J g o -

Mr. I z i d o r i u s S t r a u k a s 
11 S 549 C a r p e n t e r S t r e e t 
L e m o n t , I l l inois 

Iz idor ius S t r a u k a s vasario 16 d. artimųjų tarpe atsvenė savo 
amžiaus 100 metų- sukaktį. Ta proga jį pasveikino prezidentas R. 
Reaganas ir žmona. 

GERA IR RAMU, 
KAI LŪPOS IR 
ŠIRDYS KALBA 

SUTARTINAI 
Viena meilės diena 

, Juno Beach, Florida 
Balfo direktorių pirminin

kui Vladui Pažiūrai iš Los 
Angeles nea tvykus , praneši
mą p a d a r ė Balfo p i rmininkė ir 
reikalų vedėja Marija Rudie
nė. P i rmin inkės pa re igoms ji 
yra i š r i nk t a direktorių tary
bos, o reikalų vedėjos parei
gas ji pa t i apsiėmė. Nuo Balfo 
įs is teigimo. reikalų vedėjas 
buvo a p m o k a m a s ta rnauto
jas . T a u p y d a m a iš la idas , tas 
pa re igas i r d a b a r be atlygini
mo at l ieka. 

P i rmin inkės Marijos Rudie
nės p r a n e š i m a s buvo ilgas, 
i š samus , pal iečiant n e tik 
praėjusių metų veiklą, bet ir 
praeityje a t l ik tus tos didžio
sios l a b d a r o s organizacijos 
darbus . Šiuo metu aktyviai 
veikia 52 skyr ia i ir y r a per 
4000 nar ių , kurie pagal statu
tą y ra sumokėję nario mokes
čius. Aukotojų skaičius žymiai 
didesnis . Be to. keliose koloni
jose yra Balfo įgaliot iniai . 

Ilgiau kalbėjo apie Vasar io 
16 g i m n a z i j ą Vokie t i jo je . 
Balfo cent ro įs taigos vedėja 
y ra I^aima Aleksienė. J i yra 
v ieninte lė tarnautoja , d i rbant i 
pi lną laiką. E s a n t reikalui, 
į s ta igoje ta lk ina Irena Polikai-
tienė. Darbo daug. darbo 
v a l a n d o s neribotos. I^aima yra 
lyg gyvoji Balfo enciklope
dija. Pas ižymi darbštumu, 
pa re ig ingumu. sumanumu. 
Balfo įstaigoje taip p a t kas
dien d i rba be a t lyg in imo cen
t r o v a l d y b o s i ž d i n i n k a s 
Kos tas Čepaitis. J i s yra 
i l g a m e t i s d i r e k t o r i u s . J o 
pas iauko j imas ir a t l iekamas 
d a r b a s neįkainojama vertybė. 
Ka ip ekonomis tas suman ia i 
t va rko iždo reikalus. J i s kas
dien a t l ieka d a u g įvairių dar
bų, s u n š t ų su Balfo veikla. 

Balfo vicepirmininkas Albi
n a s Dzirvonas , buvęs ilgame
t i s genera l in i s sekretorius, 
t a i p p a t daug valandų pralei
džia centro įstaigoje. Jo 
s u m a n u m o dėka į užjūrio kraš
t u s l i e tuv iams pas iunčiama 
ve r t ingų aprangos dalykų. 
Didelių prekyviečių vedėjai jį 
p a ž į s t a i r v a d i n a Balfo 
džen te lmenu, o mums jis yra 
Balfo p rekybos konsulas. 

Balfo pirmininkės Marijos 
Rudienės žodžiuose jautei 
išgyvenimą už taip planingai 
suruoštą suvažiavimą, už 
p i l n u t i n i a i s a v o t i k s l ą 
pasiekusį suvažiavimą. 

Sekmadienį b u v o Bal fo 
u ž p r a š y t o s i š k i l m i n g o s 

įteikė M. ir A. Rudžiams savo " 
meniškai padary tą kriauklių 
vazą. Vytautas Kasniūnas - CLASSiFIED GUIDE 

V i c e p i r m i n i n k ė I r e n a 
Kriaučeliūnienė visa energija 
i r sumanumu įsijungė į Balfo 
darbą. J i taip pa t praleidžia 
daug valandų centro įstai
goje. Į Balfo rašt inę kasdien 
a te ina d a u g prašymų bei laiš
kų, p ra šan t pagalbos. Ji talki
n a Albinui Dzirvonui tvarkyti 
pagalbos reikalingų asmenų 
kartoteką. Taip pat talkina 
Balfo centro archyvo tvarky
m o darbuose. J i rado daug 
labai įdomios medžiagos apie 
Balfo teikiamą pagalbą Vasa
rio 16-tos gimnazijai, o taip 
pa t apie pačią gimnaziją. Iš 
rastos medžiagos aiškėjo ir 
tikrieji gimnazijos kūrėjai." 

Po to buvo pranešimai gen. 
sekretorės Onos Jokūbaiti e-
nės, vicepirmininkų Albino 
D z i r v o n o ( raš tu ) . I r enos 
Kriaučeliūnienės, iždininko 
Kosto Čepaičio ir informaci
jos t a rnybos atstovo. 

Į užjūrio kraštus per metus 
pas iųs ta per 1000 didelių 
siuntinių ir daug mažesnių. 
Reikia pasidžiaugti būriu 
idealistų — moterų ir vyrų. 
kurie tuos siuntinius surūšiuo
ja, sudaro ir pasiunčia. Tai 
didelis darbas ir jį atlikdami 
žmonės paaukoja daug darbo 
valandų. Pagalbos prašančių 
daug ir jiems reikia aprangos, 
maisto, pinigų, vaistų, akinių, 
klausos aparatų, spaudos, 
įvairių smulkių daiktų apran
gai, higienai. Pirmiausiai 
i šs iunčiama skubiai reikalin
ga pagalba, po to iš eilės 
kitiems. Atkreipiamas dėme
sys į ligonius, vaikus, gausias 
šeimas, nukentėjusius dėl savo 
įsitikinimų. Reikalingiems 
pagalbos sudaryta kartoteka 
kruopščiai patikrinta, patiki
ma. 

Iždininko Kosto Čepaičio 
praneftimas kruopščiai paruoš
tas. Š ia is metais aukų buvo 
gauta daugiau. Kiekvienas 
paauko tas doleris pagalbos 
reikalingajam atneša džiaugs
mą, paguodą, nusiraminimą ir 
viltį. Atėjusi pagalba jam 
kartu yra ir nerašytas laiš
kas, kad jis nelaimėje nėra 
užmirštas, jį myli i r juo 
rūpinasi . Kas lengvabūdiškai 

žos apie skyrių veiklą, ryšiai Mišios, kurias a tnašavo kun. 
tarp skyrių valdybų ir direkto- An tanas Baltrushūnas ir kun. 
rių. Vytautas Pikturna. Mišių 

Spauda, radijo valandėlės skaitymus atliko Vytautas 
r e m i a B a l f o v e i k l ą . Kasniūnas, patarnavo jauna-
„Draugas", „Darbininkas" sis Jemeikis, aukas atnešė 
kasmet prieš rudens aukų vajų Marija Rudienė, Halina Žitkie 
s k i r i a g e r a i p a r u o š t u s nė ir dr. Pranas Budininkas, 
vedamuosius. Skyriai turi giedojo Dainos choras, diri-
pasirūpinti savo korespon- guojamas Irenos Manomaitie-
dentais. Redaktoriai mielai nės, pamokslą pasakė kun. 
spausdina jų rašinius. Vytautas Pikturna. 

Kalbos apie Balfą. Oku- Po pamaldų susirinkome 
puotoje lietuvoje jis šmeižia- pasisvečiuoti Marijos ir Anta-
mas. 0 6 a apie jį k a s nors ima no Rudžių palociuje prie jūros, 
ir pasako vaikiškai išgalvotas Pasiklausėme Dalės Bobelie-
kalbas. Reiškiant padėką ir nes, Onos ir Vytauto Jokū-
pagarbą su mei le Balfo baičių pasakojimų apie Vienos 
pirmininkei Marijai Rudienei ir Londono konferencijas, 
du kartus po sveikinimo ir jos Atsisveikinant Aldona Biliū-
pranešimo visi atsistojo ir nienė su skyriaus valdyba 
plojo rankomis. Be jos mes 
nebū tumėme pas iekę , ką 
pasiekėme. Dėkojome centro 
valdybai už pasiaukojimą ir 
atliktus didelius darbus, prie 
jų jungdami ir centro raštinės 
vedėją La imą Aleksienę. 
Dėkojome skyrių valdyboms ir 
visiems, visiems balfinin-
kams . K a s p a d a r y t a ir 
pasiekta, tai rodomos tėvynės 
meilės ir idealizmo dėka. 

Vietoje a.a. vyskupo Anso 
Trakio, direktorium išrinktas 
kun. Jonas Juozupaitis. Ziono 
Lietuvių evangelikų liuteronų 
parapijos klebonas. Balfo cen
t r o v a l d y b o s p i r m u o j u 
vicepirmininku išrinktas dr. 
Pranas Budininkas, ilgametis 
direktorius ir veikėjas, Cicero 
skyriaus pirmininkas. Dr. 
Česlovas Masaitis, direkto
rius iš Thompson, Ct., pakvie
tė direktorius kitą suvažia
vimą rengti Putnam, Ct., 
Nekalto Prasidėjimo seselių 
vienuolyno patalpose. Direkto
riai kvietimą priėmė. 

Pagal i lgametę tradiciją 
suvažiavimo rengėjai suruošė 
vakaronę gražioje Holiday 
salėje. Žmonių buvo daug — 
susirinko visas Juno Beach 
aktyvas. Kun. Antanui Baltru-
shūnui sukalbėjus maldą, 
prasidėjo graži vakaronė. 
Programos vietoje dvi trumpos 
k a l b o s . Ta i b u v o lyg 
a p v a i n i k a v i m a s planingo, 
puikiai suorganizuoto, našaus 
suvažiavimo. Suvažiavimo 
rengimo pirmininkės Halinos 
Žitkienės sveikinimo kalboje 
įstrigo poetės Emily Dickin-
son eilėraščio žodžių sulygini
m a s su Balfu. „Je i aš išsaugo
čiau iŠ pražūties nors vieną 
širdį, mano gyvenimas nebus 
praėjęs veltui..." Balfo tikslas 
— apsaugoti širdis nuo pražū
ties. Lietuviams yra reikalin
gas Balfas. Balfui — lietuviai. 
Tai ryšys tarp meilės i r dar
bų, dviejų neišskiriamų jėgų. 
Tai žodžiai, lyg Šūkis mūsų 
ateities užsimojimams i r dar
bams. Negalima praleisti 
nepaminėjus ir tų sujungtų 
rankų, nepasakius ačiū už 
įvairiopą pagalbą ruošiant Šį 
suvažiavimą, tęsė Halina 
Zitkienė. Dir. V. Biliūnas teikė 
patarimus, jo žmona prisidėjo 
prie pr iešpieč ių ruošimo. 
Mildažienė, Pažėrienė, Solie-
nė ir Staškūnienė paruošė 
priešpiečius. J. Manomaitienė 
ir R. Zotovienė vakaronėje 
pasitiko svečius. Nuostabus 
„Dainos" choras. Pirmininkė 
dėkojo vadovei muzikei Irenai 
Manomaitienei ir gražiabal
siams c h o r i s t a m s . Kun. 
Vytautui Piktumai dėkojo už 
globojimą. Vicepirmininkas 
yra Jonas Mildažis, sekretorė 
Gražina Stankūnienė, iždinin
kas Algis Augūnas ir narė 
Albina Pilipavičienė. Taip pat 
dėkojo Pampano Beach lietu
vių bendruomenės pirminin
kui I .eonui Bajorūnui už dides
nę auką Balfui. Dėkojo salėje 
buvusiems duosniems Balfo 
rėmėjams, prisidėjusiems prie 
p?.v <*ario gegužinės ruošimo. 
Ijucija Petrikonienė padova
nojo a.a. vyro dail. Antano 
paveikslą, o Trečiokas 8 savo 
sukurtus medžio inkrustacijos 
darbus. 

S E N I A U S I Ž E M E S 
R O P L I A I 

Centrinėje Pennsilvanijoje 
buvo rast i seniausių a n t 
Žemės, ne vandenyje, gyvenu
sių s u t v ė r i m ų , p ė d s a k a i . 
Oregono universiteto geolo
gas Gregory Retallack ir 
Harvardo universiteto studen
tė C a r o l y n F e a k e s r a d o 
požeminius išraustus takus 
t a r p 2 i r 21 mi l imet rų 
skersmens, kurie, jų suprati
mu, buvo palikt i gyvio, pan
ašaus į šimtakojį, bet turinčio 
kietą lukštą. Nors jie nerado 
pačių gyvių suakmenėjusių 
liekanų, jų palikti takai y ra 
tarp 438 i r 448 milijonų metų 
senumo. Pr ieš šį radinį seniau
si gyvių pėdsakai buvo 414 
milijonų metų senumo, palikti 
panšių sutvėrimų ir rasti 
Škotijoje ir Valijoje. 

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI LEIDINAI 

MISCELLANEOUS į REAL ESTATE 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
— - _ " ~^ 

10% — 20°/c — 30% pigiau mokėsit už 
aporauoą nuo ugnies fr automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ucenseti, Bonded, lnsur«d 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

S E R A P I N A S — T e l . 6 3 6 * 2 9 6 0 

ra mis. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste >r priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BACC REALTORS 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

ATMINK MANE, RŪPINTOJĖLI, poezija. Rinkinio „Saulė 
kryžiuose", antroji versija. Leonardas Andriekus. 134 
psl. Brooklyn $6.00 

DOMUKO JOTYNĖ, pas i ska i tymai j a u n i m u i . Bale 
Vaivorytė. 47 psl. 1986. Roma $6.00 

EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. Paruošė RamunėRač-
kauskienė ir Nijolė Mackevičienė. Iliustravo Diana 
Kizlauskienė. Išl. JAV LB švietimo taryba,40 psl. 1986. 
Chicago $3.00 

EILĖRAŠČIAI, iš „Dievas ir Tėvynė" Lietuvos pogr. spauda. 
Nr. 15. Bičiulis. Išleido Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. 
85 psl. 1987. Chicago $6.00 

IŠĖJĖS NEGRĮŽTI, Marius Katiliškis gyvenime ir kūryboje. 
Redagavo Viol. Kelertienė. Išl. Alg. Mackaus kn. leid. 
fondas. 271 psl. 1986. Chicago $10 00 

ĮSIBROVĖLĖ, novelės. Marija Tūbelytė Kuhlmanienė. Išl. 
Liet. knygos klubas. 171 psl. 1986. Chicago $7.50 

JŪRATĖ ER KASTYTIS, poema lietuvių-anglų kalboje. 
Maironis. Iliustravo Elena Zdane. 14 psl $5.00 

GANYTOJAS IR VILKAI, istorinis romanas. Jurgis Gliaudą. 
Išl. Nidos kn. klubas. 241 psl. 1986. Londonas m.virš $9.00 

k.virš. $10.50 
LIETUVOS VALSTIEČIAI LIAUDININKAI. Juozas 

Audėnas Spausdino Pranciškonų spaustuvė. 307 psl. 
1986r Brooklyn $18.00 

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 600 METŲ JUBILIEJAUS 
GIESMĖS bendram giedojimui. Išl. Liet. Krikšč. Jub. 
Kom. 33 psl. 1986. Chicago $1.00 

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 600 METU -JUBILIEJAUS 
GIESMĖS chorams. Išl. Liet. Krikšč. Jub . Kom. 45 psl. 
1986. Chicago $5.00 

LIETUVIU SENUJU ASMENVARDŽIU ETIMOLOGIJOS. 
K. A. Girvilas. 126 psl. 1986. Chicago $5.00 

LIETUVIŲ ŽEMDIRBYSTĖS PAPROČIAI IR TIKĖJIMAI, 
lietuvių liaudies tradicijos. J. Balys. Išleido Liet. 
Tautosakos leidykla. 242 psl. 1986. Silver Spring . . $12.00 

KRIKŠČIONIS PSICHOLOGINĖJE KULTŪROJE. Antanas 
Paškus. Išl. Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, 215 
psl. 1986. Chicago $6.00 

KETURI, jaunųjų poezijos rinkinys. Jol. Malerytė. S. 
Kubilius, V. Aleksa, G. Remeikytė. Išleido Ateities 
literatūros fondas. 99 psl. 1986. Chicago $7.00 

LITUANISTIKOS DARBAI, 5 tomas. Redagavo St. 
Vaškelienė. Išl. Lituanistikos institutas. 262 psl. 1986. 
Chicago $10.00 

PASAKOS IR PADAVIMAI IŠ LIETUVOS. Išl. Nek. Pras. 
Švč. M. Marijos seserys. 159 psl. 1986. Putnam . . . . $5.00 

RAŠTAI, III tomas. įvairūs straipsniai. Ant. Salys. Išl. Liet. 
Kat. Mokslo Akademija. 545 psl. 1985. Roma $36.00 

RINKTINIAI RAŠTAI, II tomas. Zenonas Ivinskis. Išl. Liet. 
Kat. Mokslo Akademija. 723 psl. 1986. Roma $45.00 

SĄMONINGUMO TRAJEKTORIJOS, lietuvių kultūros 
modernėjimo aspektai. Vytautas Kavolis. Išl. Alg. 
Mackaus kn. leid. fondas. 237 psl. 1986. Chicago . . . $10.00 

ŠEIMINĖ IR PREZIDENTINĖ LIETUVA. Jonas Švoba. Išl. 
Vilties draugija. 422 psl. 1985. Cleveland $10.00 

TAVE MYLĖTI TEGALIMA IŠ TOLO, radijo prakalbos i 
Lietuvą 1983-1985. Br. Raila. Spausdino „Draugo" 
spaust. 442 psl. 1986. Chicago ? $8.00 

TEKSTAI APIE TEKSTUS. Tomas Venclova. Išl. Alg. 
Mackaus kn. leid. fondas. 240 psl. 1985. Chicago . . . $10.00 

TĖVŲ ŠALIS, vadovėlis lit. mok. septintam skyr. Antrasis 
pataisytas leidimas. Sof. Jonynienė. Išl. JAV LB Šviet. 
Taryba. 370 psl. 1986. Chicago $11.00 

VArVOS JUOSTA, eilėraščiai ir dialogai. Jonas Rūtenis. 134 
psl. 1986. Brooklyn $6.00 

VIDURDIENIS PRIE ŠEIMENOS, novelės ir apsakymai. 
Ant. Vaičiulaitis, Išl. Liet. knyg. klubas. 131 psl. 1986. 
Chicago $7.50 

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA, II dalis. Redagavo Br. 
Kviklys. Išl. Amerikos liet. bibl. leid. 432 psl. 1986. 
Chicago $2000 

LITHUANIAN AND THE UNITED STATE: The establish-
ment of statė relations. C. R. Jurgel, Ph. D. 264 psl. 1985. 
Chicago $15.00 

VVHEN THE SOVIETS COME... A Factual report by Robert 
Raid. (Estas) 279 psl. 1986 $17.00 

ATGIMUSI DAINA, ispanu poezijos antologija. Sud. Pov. 
Gaučys. Išleido „Rūta" 312 psl. 1986. Chicago $8 00 

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

Pastaba: Užsisakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, užsimokėsite gavc 
sąskaita, kurioje bus pridėta ir persiuntimo išlaidos. 

RE/MAX GREIT 
REALTORS 1 PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

BOSTONO LIETUVIŲ 
BALSO 

MINKŲ RADIO PROGRAMA 

per radijo stotį 
WLYN, 1360 AM bangos 

sekm. nuo 8 iki 8:45 vai. ryto 
Veda S. ir V. Minkai 

71 Parragut Road 
S. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-2515 

Pas Minkus gaunamas 
dienraštis „Draugas' 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

SALE 
3900 + Acres Pnce Negotiable, cther 
Acres Also Ava-lable Price Negotiable 

Call Charles VVhitley 502-465-3675 
2020 HodgensviMe Road 

Campbellsville, KY. 42718 

n o 3 
KASYRA IR KUR? 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
37 TOMAS — PAPILDYMAI 

Vyr. redaktoriai; Simas Sužiedėlis ir Jurgis Gimbutas. 
Redaktoriai: Stasys Bačkaitis ir Antanas Mažiulis. 

689 psl. Kieti viršeliai. 

Biografinės žinios apie lietuvių 
išeivijos kultūrininkus ir visuomenininkus. 

Naujieji lietuvių talentai. 

Naujai sukurtos organizacijos ir ^ 
institucijos išeivijoje ir okupuotoje Lietuvoje. 

O 
n Nauji lietuviški leidiniai. 

Ok. Lietuvos naujieji rezistentai-disidentai. 

Nauji atradimai. 

Pastarosios mirtys. 

Būtina kiekvienai lietuvio išeivio bibliotekai. 

3 
Leidėjas Juozas Kapočius. Talkina Lietuvių Fondas per JAV 

LB Kultūros Tarybą. 1985. 

4 ^ Kaina 35.00 dol. ^ ^ 

^^J U^saKy-vjs siųsti i J> 

• D R A U G Ą ^ 

4545 W. 63rd St., Chicago,IL 60629 , USA 

A L G I R D O G U S T A I Č I O 

KELIONĖS NEŽINOMUOSE 
K R A Š T U O S 

Nuotaikingai aprašyti atsiminimai 

iš kelionių po: 

MEKSIKĄ J T s x 

MALAZIJĄ \ X
 a 

SINGAPORĄ mf**' 
JAPONIJA 
HONG KONGĄ * 
KINIJA 
THAI 

Autorius su dail. J 
Pautieniumi Meksikoje 1963 m 

Gaunama Drauge 4545 W. 63rd St Chicago. IL 60629 USA 

ItO'na S10.75SU persiuntimu iHinois gyventojai dar pridedi .7? . -.-.t'jos mokesčio 
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Susitikę po ilgo laiko du studijų draug; 
J. Petrošius ir dr. A. Razma. 

ingeno. Iš kairės: kun. 

A.A. VACLOVO POVILAIČIO 
PALIKIMAS 

Lietuvių Fondo vadovybė 
niekada nėra neigiamai 
pasisakiusi apie Tautos Fondo 
reikšmę ir jo veiklą, bet visa
da kreipė lietuvių visuomenės, 
ypač aukotojų ir testamentų 
sudarytojų dėmesį j šių dviejų 
fondų s k i r t i n g u m ą i r 
pavadinimo panašumą. Lietu
vių Fondo vadovybė ir šian
dien prašo aukotojus a r 
testamentų surašytoj us savo 
norus a i š k i a i i š d ė s t y t i 
testamente. Lietuvių Fondas 
gerbia aukotojo ar testato-
riaus valią ir jo nurodymus 
sąžiningai pildo. 

lietuvių Fondo vadovybė, 
nenorėdama kompromituoti 
Tautos Fondo ir jo įgaliotinio 
Geelonge, Australijoje, veiks
mo, neatsiliepė į Tautos Fondo 
p a r e i š k i m ą , p a s k e l b t ą 
1987.1.24 „Draugo" dienrašty
je, o ta ip pat i r kituose laikraš
čiuose. Įsiskaičius į Tautos 
Fondo pareiškimą aiškėja, kad 
dar 1984.VIL25 laišku Tautos 
Fondo įgaliotinis painfor
mavo Tautos Fondo būstinę 
Brooklyne, N.Y., apie aa . V. 
Povilaičio palikimą Tautos 
Fondui. Tautos Fondo įgalio
tinis Geelonge pr is is ta tė 
advokatų Bell & Falconer fir
mai, vedančiai V. Povilaičio 
palikimo bylą kaip Tautos 
Fondo įgaliotinis. Testamento 
kopiją pats a.a. V. Povilaitis 
atsiuntė Lietuvių Fondui 
1975.111.17, kuriame buvo 
tikslus įrašas. Pasakos apie 
žodinį V. Povilaičio pasaky
mą Tautos Fondo įgaliotiniui 
neturi reikšmės. 

Tautos Fondo įgaliotinis, 
turėdamas testamento kopiją, 
turėjo matyti padarytą aiškų 
irašą — „(b) — Ii thuanian 
Foundat ion (Foundation) 
2422 West Marąuette Road 
Chicago Dlinois in the United 
States of America" ir nemaišy
ti fondų. 

Tautos Fondo viešam 
pranešime pasiteisinimas apie 
a.a. V. Povilaičio žodinį 
pasakymą Tautos Fondo 
įgaliotiniui, kad savo paliki
mą užrašė Tautos Fondui, 
turint testamentą ir teisinio 
patarėjo susirašinėjimą yra 
daugiau negu naivus. 

Bell & Falconer firma 
Geelonge 1984.VIII.2 raštu 
painformavo lietuvių Fondą 
apie a a V. Povilaičio paliki
mą ir prisiuntė 1983.VI.30 
testamento kopiją. Perrašy
damas testamentą, a.a. 
Povilaitis palikęs tą patį 
palikimą ir įrašą Lietuvių 
Fondui, kaip ir 1975 m. 
testamente lietuvių Fondas 
1984.VIIL28 raštu padėkojo 
Bell & Falconer firmai, 
paprašė daugiau informacijų 
ir pranešė naująjį adresą. 3001 
W. 59th St., Chicago, IL 60629 
USA, kuriuo toliau vedė 
susirašinėjimą Bell & Fal
coner 1984. IX. 11 raštu painfor
mavo Lietuvių Fondą apie 
numatomo palikimo dydį ir 
bylos eigą 

Viskas vyko tvarkingai ir 
legaliai, iki į šį reikalą 
neįsikišo Tautos Fondo įgalio
tinis Geelonge. Bell & Falco

ner. matyt, neatkreipė reikia
mo dėmesio į skirtingą fondų 
pavadinimą a rba įtikinti 
įgaliotinio, kad čia yra tas 
pats fondas, 14,000 dol. čekį 
įteikė Tauto3 Fondo įgalio
tiniui, o šis persiuntė Tautos 
Fondo raštinėn Brooklyne, NY 
(1986.Y1II.26). 

Tautos Fondo vadovybė 
gavusi Lietuvių Fondo vardu 
išrašytą čekį 14,000 dol. 
(austrai.), pradėjo susirašinė
jimą su Bell & Falconer iper 
savo teisinį patarėją 1986.IX.8 
ir savo įgaliotinį 1986.IX.4 ir 
IX.30). prašydami čekį išrašy
t i L i t h u a n i a n N a t i o n a l 
Foundation, Ina vardu. 

Nieko -elaimėjęs, Tautos 
Fondas ~«86.X.3 čekį per
siuntė . etuvių Fondui ir 
pareikalavo padengti „kai 
kiek susidariusių išlaidų 390 
dol."., smulkiau nenurodyda
mas, u; ką tos išlaidos atsi
rado. Tautos Fondui įsivėlus į 
ne savo reikalą, nuostolius 
turėjo Lietuvių Fondas, 
nustojęs už tą laikotarpį 
pa lūkanų i r v e s d a m a s 
susirašinėjimą. 

Bell & Falconer atsiprašė už 
įvykusį n e s u s i p r a t i m ą 
(1986.X.6 raštas), o lietuvių 
Fondas padėkojo jiems už a.a. 
V. Povilaičio palikimo tvarky
mą ir pakvitavo 14,000 dol. 
>austral.) čekio gavimą gautą 
iš Tautos Fondo būstinės 
Brooklyne, N.Y. (1986.X.14). 
• Tautos Fonde vadovams 

pasidarė aišku tik gavus V. 
Povilaičio testamento kopiją, 
bet iki tol darė viską kad 
palikimas atitektų Tautos 
Fondui. Kas ir ką turi 
atsiprašyti, ir kam už ką dėko
ti? Tautos Fondo vadovybė 
tiksliau turėtų informuoti savo 
įgaliotinius, kad žinotų savo 
paskirti ir nesikištų i kitų 
reikalus. 

lietuvių Fondui nebuvo 
reikalo susirašinėti su Tautos 
Fondu, nes visą laiką ryšis 
buvo palaikomas su Bell & 
Falconer įs ta iga Tautos Fon
das nenurodė kur, kada ir 
kokie buvo iškraipyti faktai. 

Šiuc atveju Tautos Fondo 
noras palikimą nukreipti; savo 
būstinę Brooklyne neturi 
pateisinimo, nes įgaliotinis 
veikė Tautos Fondo vardu. 

lietuvių Fondas, nenorė
damas atskleisti Tautos Fon
do intencijas a.a. V. Povilai
čio palikimo reikalu, buvo 
nutaręs neatsiliepti, o tik 

visuomenei išaiškinti tikslaus 
įrašo svarbą bet grubiai 
įsikišus Horizontų autoriui, 
teko V. Povilaičio palikimo 
eigą plačiau paaiškinti. 

Horizontų autorius, nepilnai 
susipažinęs su reikalu ir 
nežinodamas tikros padėties, 
pradėjo svaidytis užgauliais ir 
į ž e i d ž i a n č i a i s žodžiais , 
pareikšdamas, „kad L Fondas 
nebeturi tekio sąžiningo 
asmens, kaip a a Kazys 
Barzdukas. Želvys ir iš parei
gų pasitraukęs lietuvių fondo 
pradininkas ir idealistas dr. 
Antanas Razma. Jiems bū
nant pareigose tokie dalykai 
neįvykdavo ir vieši laiškai 

spaudoje Lietuvių fondo 
nekompromituodavo". 

Pirma — mestas Horizontų 
autoriaus užgaulus nesąžinin
g u m a s Lie tuv ių F o n d o 
vadovybei, skaudžiai užgau
na esančius valdybos ir tary
bos narius, nes jie visi dirba 
be atlyginimo ir savo laiką bei 
sumanumą aukoja visuo
menės naudai ir Lietuvių 
Fondo gerovei. Už raštinės 
vedimą reikalų vedėja yra 
atlyginamą bet kaip valdy
bos sekretorė atlieka darbus, 
kaip ir kiti valdybos nariai, be 
atlyginimo. 

Antra a a V. Povilaičio 
palikimo bylos metu valdybos 
pirmininku tebebuvo dr. Anta
nas Razma i r naujajai 
pirmininkei pareigas perdavė 
tik 1987 m. sausio 29 d., 
tarybai patvirtinus naują 
valdybą kurios narių tarpe 
pasilieka ir dr. A. Razma. 

Trečia, Horizontų autoriaus 
lengvapėdiškai pr imestas 
nesąžiningumas. nesiderina 
su žurnalistine etika klaidina 
visuomenę ir šmeižia lietuvių 
Fondo darbuotojus. 

Išsiaiškinus reikalą Lietu 
vių Fondas mano, kad Hori
zontų autorius turėtų atšaukti 
lietuvių Fondui primestą 
užgaulų nesąžiningumą. 

lietuvių Fondo vadovybė 
stropiai informuoja lietu
viškąją visuomenę apie Lietu
vių Fondo augimą, investa
vimus, teikiamą paramą. V. 
Povilaičio palikimas buvo 
aiškus, testamente tiksliai 
į r a šy t a s Lietuvių Fondo 
pavadinimas bei adresas. 
Buvo laukiama teismo patvir
tinimo bei priklausomai sumai 
čekio, tik įsikišus Tautos Fon
do įgaliotiniui, viskas susi
jaukė. 

Apie tai painformuodami 
bet u vių visuomenę, prašome ir 
toliau remti lietuvių Fondą 
aukomis ir palikimais. 

MOSU KOLONIJOSE DRAUGAS, antradienis, 1987 m. vasario mėn. 24 d. 

Buffalo, N.Y. 
ŠVIESA IŠ 

ROCHESTERIO 

Šių metų vasario 16 d. meti
nių paminėjimas Buffalo lietu
vių bendruomenėje, įvykęs 
vasario 15 d., buvo paspalvin-
tas keliom maloniom staig
menom. 

Minėjimą atidarė Bendruo
menės pirm. Milda Norkūnai-
tė-Newman. Himnus pianinu 
palydėjo svečias iš Roches-
terio muz. Raimundas Obalis. 
Mokytoja Aurelija Gnkytė-
Dalata, sekretorė perskaitė 
rezoliuciją ginančią Lietuvos 
reikalus pavergtoje tėvynėje ir 
išeivijoje. Vytautas Žmuidzi-
nas, dviejų -niestų 'Buffalo ir 
Rochesterio) piliet \ pristatė 
Rochesterio lietuviu Bendruo
menės jaunuosius veikėjus bei 
menininkus, kurių mintys, 
deklamacijos ir dainos įtikino 
klausytojus, kad gal nieko 
nepaprasto, kai vyresniosios 
kartos atstovai, vadinami pur-
žais, pasitraukia iš rikiuotės. 
Jų vietą užima nemažiau 
talentingi jaunųjų kartų atsto
vai. 

Akademikai grupės nariai 

Lietuvių fondas 

Lietuviai Floridoje 

Sunny Hills, FL 

MIRĖ ŠIMTAM ETĖ 
TAUTIETE 

Sunny Hills gyventojas 
Balys Cepukas vasario 13 
gavo telegramą su liūdna 
žinia kad šių 1987 metų vasa
rio 11 Vilniuje mirė jo moti
nėlė a a . Emilija Cepukienė. 
Ji girnė 1886 m. kovo mėnesį, 
t ik neišsiaiškinta , kurią 
dieną Taigi, velionė išgyveno 
beveik 101 metus. 

Velionė su vyru prieš 1 
pasaulinį karą apie devyne
rius metus gyveno Ameri
koje, Clevelande. Ten gimė ir 
pirmasis sūnus Baliukas. 
Susitaupė pinigų, grįžę į 
Lietuvą Čepukai nusipirko 
Slavėnų dvaro centrą netoli 
Anykščių, tik už vieno kilo
metro nuo Puntuko kaimo ir 
išgarsėjusio akmens. 

Balio pasakojimu pirmųjų 
vežimų į Sibirą metu jų šeimą 
nuo pražūties išgelbėjusi 
degtinė. Puntuko gyventojas 
rusas, didelis girtuoklis, 1940-
41 metais ėjęs seniūno parei
gas. Vežimams artėjant, jis 
t u r ė j ę s p r i s t a t y t i t r i jų 
pasmerktų šeimų sąrašą: 
Brazauskų, Cepukų ir Vaišvi
lų. Su sąrašu kišenėj taip 
pasigėręs, kad išsiblaivęs tik 
t a d a kai jau buvo per vėlu. 
Visa tai paaiškėję bolše
vikams išsidanginus. Frontui 
artėjant. Balys iš Lietuvos 
pasitraukė ir po daugelio 
nuotykių pasiekė savo gimtą
ją Ameriką Kiti šeimos 
nariai, taigi ir motina Emili
j a pasiliko, bet po karo 
apsigyveno Vilniuje. Ten 
mirusios dukters vaikų globo
jama ji gyveno iki ilgo 
amžiaus pabaigos. 

Velionei amžiną atilsį! 
Baliui ir Julijai Čepukams 
reiškiu užuojautą. 

Alfonsas Nakas 

— Laura Pierce patraukliai 
pravedė programą; Laurynas 
Vismanas pasidalino savo 
mintimis su auditorija apie 
savo skausmą tautiškumo 
sankryžoje ir kūrybingus 
būdus kovoje prieš smurtą ir 
už teisingumą anglų kalba; 
Rūta KirŠteinaitė, baigusi 
Vasario 16 d. gimnaziją, 
gilinosi į tautos sąvoką, 
pasiremdama pagaulia savo 
patirtimi, lietuvių kalba; Lina 
Alvarado drauge su aukščiau 
minėtom Laura ir Rūta ir su 
L a u r y n u , p a g e l b s t i m i 
dek lamac i jų m e n i n i n k ė s 
I zabe lės Ž m u i d z i n i e n ė s , 
inscenizavo žodžio bei melo
dijų pynę pagal V. Mykolaitį-
Putiną ir Vytauto Cėsnos 
„Kalinio motiną" ir iŠ klausy
tojų akių ištraukė ne vieną 
ašarą, l iaudies da inas palydė
jo Raimundas. Ir Rochesteris, 
kuris yra į rytus nuo Buffalo, 
sušvito lyg ryto aušra. 

Ir jei kitos mažos lietuvių 
bendruomenės p a s i g e n d a 
naujoviškos iškilmingų šven
čių p rogramos , t epa ieško 
jaunimo šviesos iš Roches
terio. 

A. Musteikis 

A.tA. 
JURGIS BAUŽA 

Gyveno Detroit. Michigan. 
Mirė 1987 rr. vasario 20 d. 8:35 vai. vakare, sulaukęs 88 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Slavikuose. 
Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukra Nijolė Feeman, jos 

vyras Carl; anūkai: Gina Chaffer, jos vyras Terry, Edmun
das, Rasa, Auara O'Brien, jos vyras James,; Nikutė ir Lia
na; proanūkas Steven ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo a a Vytauto ir Valentino tėvas. 
Priklausė Balfui ir buvo Lietuvių fondo narys. 
Kūnas buvo pašarvotas Vai S. Bauža, Detroit. Michi

gan, koplyčioje. 
Laidotuvės įvyko pirmadienį, vasario 23 d. Šv. Antano 

parapijos bažnyčioje įvyko gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų buvo nulydėtas į Holy Sepulchre 
kapines. 

Nuoširdžiai prašome visus gimines, draugus ir pažįsta
mus prisiminti velionį savo maldose. 

Nuliūdę duktė su šeima ir anūkai. 

Laidotuvių direkt. Yolanda Zaparackienė. Tel. 313-554-1275. 

A.tA. 
BRONEI DIKINIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai DALIAI, sū
nums: ALGIMANTUI, DAUMANTUI. ARVYDUI, jų 
šeimoms ir kitiems giminėms. 

Aleksandra Gylienė 
Aldona ir Antanas Minelgai 

Olympia, VYash. Birutė ir Paullus Gyliai 

A.tA. 
MYKOLUI PAKŠČIUI 

mirus, jo žmonai ALISAI, dukrai RENATAI ŠPAKE-
VIČIENE1 ir sūnui MIKUI su šeimomis ir visiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Anelė Dragunevičienė 
Algimantas Dragunevičius 
Gražina ir Vitolis Dragunevičiai su dukrom 
Darija ir Gediminas Dragūnai ir sūnūs 
Rimvydas Dragunevičius su dukrom 

A.tA. 
MYKOLUI PAKSCIUI 

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo našlei 
ALYSAI PAKŠTIENEI, dukrai RENATAI ŠPAKE-
VIČIENEI ir sūnui MIKUI su šeimomis. 

Stasė ir Jurgis Gimbutai 
Laima ir Česlovas Kiliuliai 
Ina ir Kostas Nenortai 
Saulė ir Donatas Šatai 
Dalia ir Algis Zikai 

A.tA. 
ALBINA ŠVAGZDIENĖ 

(VISČINCTĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. vasario 20 d. 3 vai. p.p., sulaukusi 89 m. 

amžiaus 
Gimė Iietuvoje. Amerikoje išgyveno 70 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Izabelė Suravich. 

jos sūnūs Albertas ir Peter Suravich, jos dukra Betsy Sura
vich; mirusios sesers vaikai: Vytautas ir Aldona šoliūnas. 
Jonas ir Francine Šoliūnas,, Vladas ir Lydia Šoliūnas, Jane 
ir Raimundas Matulionis ir Regina Butkevičienė su šeimo
mis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami Amerikoje ir Lietu
voje. 

Velionė buvo a a Petro Švagzdžio žmona, a a Anelės 
Šoliūnienės sesuo ir a. a Florijono šoliūno švogerka 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette, 2533 W. 71 St, 
koplyčioje, antradienį nuo 3 iki 9 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks t-ečiadienį. vasario 25 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę sesuo su šeima. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

Vienam iš žymiausių lietuvių tautos filosofų, Lietuvių 
Fronto ideologui 

A.tA. 
Prof. dr. ANTANUI MACEINAI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo giminėms, 
artimiesiems ir visai lietuvių visuomenei. Giliai 
liūdėdami, visų LF Bičiulių vardu 

JAV ir Kanados L.F. Bičiulių 
centro valdyba ir taryba 

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 ir 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 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 Southvvest Hwy., Pa los Hills. Illinois 
Tel. — 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

\ 



DRAUGAS, antradienis. 198'.' m. vasario mėn. 24 d. 

x „ D a i n a v o s " ansambl is 
p r adeda naują savo veik
los sezoną. Pirmoji repeticija 
bus vasario 24 d., antradieni 
T::U) vai. vakare Jaunimo cent
re. Prašomi yra visi dainavie-
čiai ir nauji visų balsų dai
n i n i n k a i d a l y v a u t i 
repeticijoje, kur bus išsamiai 
painformuoti apie naujo sce
ninio veikalo ruošimą bei 
pastatymą ir apie ansamblio 
giedojimą Sv. Vardo kated
roje Chicagoje, Lietuvos Krikš
to 600 metų sukakties iškil
mingam minėjime. Repeticijos 
bus kiekvienos savaitės antra
dieniais nuo 7:30 vai. iki 9::<0 
vai. vakarais. 

x P a k e l i a u s i m e po Ro
mą, Italiją ir Jugoslaviją 
vasario 27 d. 7 vai. vak. Jau
nimo cmtro kavinėje. Skaid
res rodys ir aiškins B. Zalato
rienė, kuri turi savo kelionių 
agentūrą Vakaronę ruošia 
Ijet. Mot. fed. Chicagos klu
bas. Visuomenė maloniai kvie
čiama atsilankyti. 

x Maria i r inž. An tanas 
Rudžiai , mūsų visuomenės 
veikėjai bei lietuviško darbo ir 
šalpos nuolatiniai rėmėjai, 
parėmė šį dienraštį su visa 
šimtine, paimdami viso pus
lapio sveikinimą ..Draugo"' 
koncerto leidžiamoje prog
ramoje. M. ir A. Rudžiai kas
met remia ,. Draugą'* savo 
sveikinimais ar paimdami 
visą stalą į banketą. 

x P a s i r u o š i m a s Lietuvos 
k r i k š č i o n y b ė s 60'̂  metų 
sukakčiai bus kovo 14 d., 
šeštadienį. Nekalto Prasidė
jimo parapijos salėje, o kovo 
15 d., sekmadienį, bu? S v t M. 
Marijos G'mimo parapijos 
bažnyčioje ir salėje. Bus įvai
rūs pasikalbėjimai ir prar.e 
Šimai lietuvių ir angių kal
bomis. Galės klausyti pagal 
tai. kaip kam bus geriau ir aiš
kiau. 

x Nuo Aids l igos ap
s i s augo j imas — gydytojo 
pranešimas, kur.. Juozo Juoze 
vįčiaus kilnios mintys, mal
dos ir palaiminimas Alvudo 
pažmonyje lietuvio sodyboje 
šį sekmadienį, nuo 2 v. p.p. 
Kraujospūdžio matavimas. 
Video filmas - baletas. Alvudo 
gėrybėmis pasi vaišinimas. 
Visi laukiami. 

x Arkivyskupo J u r g i o 
Matulaičio, kuris šių metų 
birželio 28 d. Romoje bus 
paskelbtas palaimintuoju, 
gyvenimas ir darbai bus paro
dyti skaidrėse, kurias atsiveš 
iš Put namo ses. Onutė Mikai -
laitė ir ses. Dolores. Apie būsi
mo palaimintojo gyvenimą 
paskaitą skaitys kun. V. Rim
šelis vakaronėje kovo 0 d., 
penktadienį. Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Visi kviečia
mi dalyvauti ir su palaimin
tuoju susipažinti. 

x Pu tnamo seserų rėmė
jų vakar ienė rengiama Jau
nimo centre kovo 22 d. Sv. 
Mišios bus 2 vai. p.p. Jėzuitų 
koplyčioje, o paskui Jaunimo 
centro salėje pietūs ir meninė 
programa, kurioje bus paro
dytas filmas iŠ Nekalto Prasi
dėjimo Marijos seserų 50 metų 
gyvenimo ir darbų Amerikoje. 
Kvietimus jau galima įsigyti 
iš anksto. 

x Sol. Vilija Mozurai-
tytė, praėjusių metų pabai
goje susilaukusi išskirtino 
dėmesio Richard Strauss kon
kurse kuris buvo surengtas 
Muencheno mieste, priėmė Ri
chard Strauss draugijos kvie
timą dalyvauti koncerte, kuris 
rengiamas š.m. birželio 20 d. 
Sol. Vilija Mozūraitytė. altas, 
akompanuojant dr. Ramintai 
I.ampsatytei-Kollars, kovo 15 
d. atliks programą M argu-" K 
rengiamame koncerte Jau
nimo centre. 

x Premijų šven tę rengia 
JAV LB Kultūros taryba 
Chicagoje balandžio A d., 
šeštadienį. 6:30 vai. vak. Jau
nimo centre. Tai lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tary
bos tradicinė pavasario šven
tė, į kurią kviečiami visi Chi
cagos lietuviai. Jau dabar 
kviečiami rezervuotis vietas ir 
pagerbti mūsų kūrėjus. 

x Jung t in i s Pabal t ieč ių 
komi te tas ieško vasaros in-
ternų dirbti dešimt savaičių 
VV'ashingtone. D.C. Internams 
reikės palaikyti ryšius su kon-
gresmanų įstaigomis. Baltai
siais rūmais. Valstybės depar
tamentu ir kt. lietuviai su 
trumpais gyvenimo ir darbų 
aprašymais turi kreiptis į 
Amerikos lietuviu Tarybą. 
2606 W. 63rd St. Chicago. 111. 
60629. 

x Su kaukėmis i r be k a u 
kių visi dalyvaukime Mardi 
Gras karnavale, kuris bus 
vasario 28 d. Jaunimo centre. 
Karnavalą rengia lietuvių jau
nimo organizacijos ir Jau
nimo centras. Gros du orkest
rai, o prie geresnės nuotaikos 
sudarymo prisidės ir .,Antro 
kaimo'' aktoriai. Už geriau
sius kostiumus numatytos 
piniginės premijos. 

x 1 . .Draugo" koncer tą , 
kuris bus kovo 2h d., šeštadie
nį. Marijos aukštesniosios 
m o k y k l o s a u d i t o r i j o j e 
Chicagoje. bilietus galima 
įsigyti Gifts International — 
N.J. Vaznelių prekvboje. 2501 
W. 71 St.. Chicagos 111. 60629. 
Tel. 471-142'.. 

(pr.) 
x Ruošiame ekskurs i ją j 

Sunny Hills. Ra. kovo 19-23 d. 
Skambinkite Mariui Kielai 
434-9655. 

(pr.) 

x Grožės i tės Maggiore 
ežeru, žydinčiu I,ocarno. Bo-
romeo s a l o m i s . L u g a n o 
pakrante jei keliausite su 
„Draugo' " ekskursija į Jubi
liejaus Žventę Romoje, š.m. 
birželio 11 d. Smulkesnė infor
macija. American Travel Ser
vice Bureau, 9727 So. Vvestern 
Ave., Chicago, 111. 6<>M3. 'Iel. 
1—312—23H-9787. 

(sk.) 

x Dažna i p r i t a r i a m e ren
giniui ir tik paskutinę minutę 
nutariame jame dalyvauti. 
Tačiau rengėjams žymiai leng
viau viską sklandžiai praves- vos spaudos palaikymui 

x Sv. Kazimiero seserų 
vienuoli ja savo globėjo šv. 
Kazimiero dieną švęs sek
madienį, kovo 1 d. Bus mal 
dos koplyčioje, o tuo metu 
generalinė vyresnioji ses. 
Joanella išdalins naujas ir jau 
atspausdintas konstitucijos 
knygas . Dalyvaus visos 
seselės iŠ Chicagos apylinkės. 

x J a u n i m o centro valdyba 
praneša, kad organizacijos, 
kurios turi savo posėdžius, 
susirinkimus ar pasitarimus 
Jaunimo centre bet kurioje 
patalpoje, ar tai būtų PLB 
būstinė, institutas, viena ar ki
t a mokykla ar kuris kitas 
kambarys, prašomos pranešti 
Jaunimo centro valdybai, kad 
atvykusiems į tokius posė-
džius žmonėms būtų galima 
suteikti reikalingas infor
macijas. 

x Upytės draugiško klu
bo susirinkimas bus penkta
dienį, kovo 6 d., Anelės Kojak 
salėje, 4500 So. Talman Ave. 
Pradžia 1 vai. p.p. Pc susirin
kimo bus vaišės. Klubo nariai 
kviečiami susirinkime daly
vauti. 

x Elzbieta Samienė , 94 
metų amžiaus, buvusi ilga
metė Marijonų bendradarbių 
Chicagos apskrities pirminin
kė, jau kuris laikas gyvenanti 
pas vaikus Kalifornijoje, yra 
susižeidusi, dabar mažai ma
to ir girdi ir guii beveik visą 
laiką lovoje. Ji sveikina visus 
Chicagoje gyvenančius pažįs
tamus ir prašo ją prisiminti 
maldose. 

x Brighton P a r k o Lietu
vių Moterų klubo metinis 
susirinkimas bus kovo 5 d.. 
ketvirtadien;, 1 vai. p.p. 
Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Ave. Narės prašomos 
atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalu pasvarstyti. Po 
susirinkimo bus vaišės. 

x Elena ir d r . An tanas 
Razmai, Elgin, 111.. ..Draugo" 
garbės prenumeratoriai ir nuo
širdūs rėmėjai, atsiliepė į 
..Draugo" renginių komisijos 
išsiuntinėtus laiškus dėl 
..Draugo" koncerto ruošiamos 
programos leidinio su visa 
šimtine. Nuoširdus ir didelis 
ačiū. 

x Lietuvių Moterų klubų 
federacija Hartfordo sky
rius per Mildą Starėnienę 
atsiuntė 100 dol. ..Draugo" 
p a r a m a i . Visoms klubo 
narėms tariame nuoširdų ir 
dideli ačiū už realią auką sa-

Pagerbiant ambasadorių R. Schifter, Valstybės departamento žmogaus teisių skyriaus vedėją, 
vasario 15 d. Unicn League klubo patalpose. Iš kairės: M. Rudienė, amb. k. Schifter ir inž. A. Ru
dis. Nuotr. K. A. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

ti. jeigu užsiregistruoja daly
viai iš anksto. ..Krikščionybė 
ir mes" savaitgaliui, kuris bus 
kovo 14-15 dienomis, prašome 
reg i s t ruo t i s lietuviškose 
parapijose arba skambinant į 
Nekalto Prasidėjimo parapiją 
Mary Kinčius tel. 523-1402. 

x S t a n d a r d F e d e r a l 
S a v i n g s a n d Loan, 4192 S. 
Archer Ave.. globos Vyresnių 
įmonių unijos policijos depar
tamento bendruomenės tarny
bos atstovus antradienį ir ket
vir tadienį , kovo 3 ir o 
lienomis, nuo 9 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų. Policijos tarny
ba vyresn iems žmonėms 
atsakinės j klausimus, liečian
čius jų padėtį ir teises pagal 
vyresniųjų žmonių įstatymą. 

x J o h n Y e r k e s and Sons , 
Inc., Plumbing and Sevverage 
Contractors. 6832 S. Western 
Ave.. Chicago, 111.. firma vado
vaujama lietuvių. „Draugo" 
ruošiamama koncerto leidiniui 
atsiuntė 25 dol. Dėkojame. 

x O. J u o d i š i u s . A n t a n a s 
K r i š č i ū n a s , Bronius Mudė-
nas, Vytautas E Orentas, Jo
nas Čerekavičius. S. Karalė-
nas, P. Jurjonas. Antanina garbės prenumeratorium, o už 
Cejauskas. Antanas Petrulis, paramą labai dėkojame. 
Elena Pagirys, Joseph Jur
kus. J oa na Svobienė, kiek- x Jonas Rauha , Wood-
vienas atsiuntė už kalėdines haven. N.Y., su prenumeratos 
korteles, kalendorių po 10 dol. pratęsimo mokesftu atsiuntė ir 
arba. pratęsdami prenumera 22 dol. auką. J. Raubą įrašo-
tą, pridėjo kaip auka dienraš- me į garbės prenumeratorių 
čio stiprinimui. Labai dėko- sąrašą, o už mielą auką labai 
jame. dėkojame. 

x M u t u a l F e d e r a l 
Savings, 2212 West Cermak 
Road. Chicago, 111., kurios pre
zidentas yra lietuvis P^ter 
Kazan. ir dažnai skelbiasi 
. Drauge ". ..Draugo" koncerto 
ruošiamam leidiniui atsiuntė 
50 dol. čekį. Nuoširdus ačiū. 
Mutual Federal yra rimta ir 
patikima bendrovė, už su
taupąs moka gerus dividen
dus, o paskolas duoda gero
mis sąlygomis. 

x Patricia Bandža , Carle-
ton. Mich., mums rašo: ..Siun
čiu 15 dol. mažytę auką. Jeigu 
sulauksiu balandžio mėn. 1987 
m., tai būsiu jau 94 metų. bet 
su .Draugu' dar skirtis neno
riu, nes interesuojuosi pasau
linėm ir politinėm žiniom. 
,Draugą' skaitau jau daug 

metų. Linkiu visiems Drau
go' darbuotojams Dievo palai
mos ir kantrybės jūsų darbuo 
se". Nuoširdus ačiū už auką. 
Linkime sveikatos ir laimin
gai sulaukti gimtadienio. 

x Bronius Čiurenąs, Hay-
vvard. Wise., pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo ir 20 dol. 
auką, Br. Gurėna skelbi.im*-

LIETUVIAI PAGERBĖ 
AMBASADORIŲ 

Jau nuo seniai yra plačiai 
žinomas Marijos ir Antano 
Rudžių dosnumas lietuviš
kiems reikalams ir pastangos 
surasti daugiau draugų Iie-
tuvos laisvės bylai tarptauti
niame forume. Vasario 16 
šventė vėl buvo proga supa
žindinti šio krašto politikus ir 
visuomenininkus su okupaci
jos žiaurumais ir paprašyti 
talkinti pavergtai tautai išsi
la isvint i . 69-jai Lietuvos 
Nepirklausomybės atstatymo 
sukakties šventei paminėti 
Chicagoje Rudžių pastan
gomis buvo gautas amba
sadorius Richard Schifter. 
kuris šiuo metu vra valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas 
(deputy) ir Valstybės depar
tamento žmogaus teisių ir 
humanitarinių reikalų direk
torius. Anksčiau R. Schifter 
buvo ambasadoriaus titulu 
Jungtinių Tautų žmogaus tei
sių komitete ir JT saugumo 
taryboje ir artimai dirbo su 
Max M. Kempei man u. 

Po pagrindinio Vasario 16 
Šventės minėjimo Marijos 
mokykloje Marija ir Antanas 
Rudžiai privačiai suruošė 
ambasadoriui pagerbimą 
Union League klube Chica
goje. Į šį uždarą pagerbimą 
sukvietė 50 svečių, kurių tarpe 
buvo žymių miesto, apskrities 
ir Illinois politikų, industrialų 
bei profesionalų, taip pat ir 
lietuviškos visuomenės dar
buotojų ir veikėjų. Buvo 
pakviestas ir ukrainiečių 
žymus veikėjas. 

Po pabendravimo ir puikios 
vakarienės Marija Rudienė 
supažindino su savo svečiais, 
keletas jų tarė trumpą žodį, 
išreikšdami draugiškumą l i e 
tuvos reikalams arba nukreip
tą į Valstybės departamentą. 

Altos Chicagos pirm. V. Soliū-
nas įteikė ambasadoriui 
žymenį, kaip padėką už rūpes
tį ir pagalbą lietuvių sąžinės 
kaliniams. Reikė menišką 
lėkštę su vargo mokyklos dro 
žlniu. M. Rudienės teigimu 
ambasadorius Schifter dau
gelį metų padeda Balfui, pabė
gėliams ir tarpininkauja Vals
t y b ė s d e p a r t a m e n t e 
l ietuviškiems reikalams. 
Ambasadorius yra daug pade 
jęs ir Vytauto Skuodžio rei
kalu ir pranešė, kad Skuodis 
paleivstas į laisvę ir atvyko į 
JAV ambasadą Maskvoje. V. 
Šoliūnas įteikė dovaną ir prof. 
F. Palubinskui, kuris kalbėjo 
Nepriklausomybės šventės 
minėjime. R. Schifter savo 
žodyje privačiai paminėjo kai 
kuriuos principus žmogaus tei
sių darbo srityje ir davė ver
tingų patarimų. 

Nors ši privati iniciatyva ir 
surišta su didelėmis išlai
domis, tačiau Lietuvos reika
lams atneš gerų rezultatų. 

K. Ambrozaitis 

VASARIO 16 
KRIAUCELILNU 
VARDO VAIKU 
NAMELIUOSE 

Vasario 17 d vaikai atvyko 
į mokyklą apsirengę tauti
niais drabužėliais. Mokinukai 
jautėsi gražiai pasipuošę. Mer
gytės švaistėsi sijonėliais ir 
kasp ina i s , berniukai vis 
tampė ir taisėsi juostas. Kiek
vienas vaikas taip pat iš 
namų atsinešė ką nors lie
tuviško. Buvo juostų, deko
ratyvinių lėkščių, knygų, lė
lių, gintaro ir t.t. — iš tiesų 
maža tautodailės parodėlė. 
Mokiniams susėdus rateliu vy
ko pokalbis. Iš eilės L. Ger-
manienė su vaikais aptarė 
kiekvieną atneštą daiktą. Po 
to buvo eilėraščių deklamavi

mas, dainos ir šokiai. L. Ger-
manienė apdovanojo kiek
vieną mokinį vėliavėle ir prie 
paltuko prisegė trispalvį 
kaspinėlį. 

D ž i a u g i a m ė s turėdami 
mokyklėlę, kurioje ugdoma 
tautinė sąmonė ir puoselė
jamos lietuviškos tradicijos. 

vv 

MUS APLANKE 
LIETUVOS GEN. 

KONSULAS 

Sausio 31 d. Kr. I)». ai čio 
aukštesniosios moKyklos 
mokinius aplankė lietuvos 
generalinis konsulas Vac
lovas Kleiza. Susirinkę į salę 
šnekamosios lietuvių k ibos 
pamokos metu, turėjome pro
gos su juo susipažinti. Konsu-
larines pareigas V. Kleiza Der-
ėmė iš J. Daužvardienės 1985 
m. gruodžio 3 d. Jis atlieka 
šias svarbias pareigas, dirb
damas pilną laiką Depart
ment of Human Services Su 
V. Kleizos biografija mus 
trumpai supažindino Bend
ruomenės mokslo mokyt. J. 
PoliKaitis. pažymėdamas, kad 
naujasis konsulas yra baigęs 
psichologiją Urbanoje ir mokę
sis I»yolos universitete. Jo sū
nūs. Vydas ir Rytas, yra bai
gę Kr. Donelaičio aukštesniąją 
mokyklą, o pats V. Kleiza 
buvo mokykios Tėvų komitete 
net ketverius metus. Jis yra 
šeštasis lietuvos konsulas 
Chicagoje. Iš viso Chicagos 
mieste yra net 64 tautų konsu
latai, nes miestas labai svar
bus pramonės ir prekybos 
centras. 

Konsulas Kleiza mums įdo
miai kalbėjo ir aiškino apie 
savo pareigas. Konsului yra 
pavesta globoti ir ginti savo 
krašto piliečių teises ir intere
sus. Jo pareigas galima 
suskirstyti į tris dalis: praktiš-
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IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Montrealio A u š r o s 
Vartų naujasis parapijos 
komitetas pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas Antanas 
Čepulis, vicepirm. Edmundas 
Augūnas, sekr. Izidorius 
Mališka, ižd. Elvyra Krasovvs-
ky, renginių vadovė M. 
Vaupšienė ir par. turto prižiū
rėtojas VI. Žitkus. 

— Liet. ka ta l ik ių mote rų 
draugijos Montrealio skv-
rius turėjo susirinkamą vasa
rio 8 d. Paskaitą skaitė fizio
terapijos specialistė Kristina 
Mališkaitė. 

— A.a. Ona P u k t e r y t ė -
Jac ienė , 64 metų amžiaus, 
mirė sausio 15 d. Montrealyje. 
Palaidota St. Agathe kapinė
se. NuliMime liko jos vyras, 
sūnus, b. 'iai ir kiti giminės. 

— A.a. J o a n a I n t i e n ė , 35 
metų amžiaus, sausio 21 d. 
mirė E dm on ton e. Jos liūdi vy
ras ir uošviai Montrealyje. 

— T o r o n t o P r i s i k ė l i m o 
lietuvių parapijoje kovo 22 d. 
bus metinė vakar ienė ir 
paminės Lietuvos kr ikš to 
sukaktį. Kalbės kun. dr. Pranas 
Gaida.Meninę dalį atliks op. 
solistė Marytė Bizinkauskaitė. 

— A.a. S tasys Kv iec ins -
kas , 86 metų amžiaus, širdies 
priepuoliu mirė sausio 27 d. 
Calgaryje. Palaidotas Šv. 
Jono lietuvių kapinėse Mis-
sissauga, Ont. Velionis buvo 
Lietuvos kariuomenės k ū r ė 
jas-savanoris. Gimęs 1900 m. 
rugpjūčio 1 d. Mosėdyje, Kre
tingos apskr. Kanadoje gy
veno nuo 1949 m. 

— Hamil tono l ietuvių 
Aušros Var tų parapija inten
syviai rengiasi Lietuvos krikš
to 600 metų sukakties m i n ė 
jimui kovo 1 d., sekmadienį. Į 
šventę prižadėjo atvykti vysk. 
Paulius Baltakis, OFM., ir kiti 
svečiai. Vyskupas atnašaus 
šv. Mišias ir pasakys pamoks
lą. Per pamaldas giedos solis
t a i ir p a r a p i j o s c h o r a s 
v a d o v a u j a m a s D a r i j o s 
Deksnytės-Povvell. Vyskupas 
ta proga teiks Sutvirtinimo 
sakramentą. Po pietų salėje 
bus religinis koncertas, kurį 
atliks jungtinis choras, vado 
vaujamas V. Verikaičio ir 
solistai. 

ki patarnavimai, atnaujinant 
Lietuvos pasus, tvarkant pali
kimus, patvirtinant gimimo 
metrikus ir pan; informacijos 
apie lietuvą ir lietuvius — 
atsakyti į įvairius klausimus, 
su kuriais žmonės kreipiasi 
į lietuvos konsulatą ir repre
zentacija. Jis yra kviečiamas į 
subuvimus su kitų valstybių 
konsulais. į parodas, universi
tetus su paskaitomis, į lietu
viškus renginius ne tik Chi
cagoje , bet i r k i t u o s e 
miestuose, kur gyvena lietu
viai. 

V. Kleiza su žmona Asta ir 
šeima gyvena netoli Mar-
ąuette Parko. Jų namas iš kitų 
kaimyninių namų išsiskiria 
Vyčiu, kuriuo pažymėtas na
mo priekis. Naujasis Lietuvos 
gen. konsulas yra ramaus 
būdo. nuoširdus žmogus, sten
giasi visiems padėti. Aš ži
nau, nes jį gerai pažįstu — V. 
Kleiza yra mano krikšto tė
vas. 

Mums buvo malonu ir įdo
mu praleisti pamoką su gar
bingu svečiu. Esame dėkingi 
mokyt. J. Polikaičiui už jo 
pakvietimą o konsului — už 
savo brangaus laiko paauko 
jimą. 
Linda Mikučauskaitė. VIII kl. 
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