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(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Kalinių laiškai 
„Pranešu, kco jūsų laišką, 

rašytą 1987.02.19., adresuotą 
Lietuvos TSR Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumui, Respubli
kinė prokuratūra gavo ir aš jį 
peržiūrėjau. Laiške išdėstyti 
argumentai neatitinka bylos 
medžiagai ir įrodymams ir 
neduoda juridinio pagrindo im
tis priemonių jus paliuosuoti 
nuo tolimesnės bausmės 
atlikimo, teismo nuosprendžiu 
paskirtos 1980 m. gruodžio 28 d. 
Dėl to jūsų laiškas lieka be 
pasekmių. Lietuvos TSR pro
kuroras A.A. Novikov". 

Komentarai, kaip sakoma 
tokiais atvejais, nereikalingi. 
Nebent būtų galima pridurti 
tai, kad pats atsakymas atsklei
džia seną, naftalinu trenkiantį 
mąstymo pobūdį, prieštarau
jantį persitvarkymui net savo 
biurokratiniu stiliumi. Bet ko ir 
tikėtis iš novikovų!... Jie gi yra 
ryškūs P. Griškevičiaus „nacio
nalinės'' politikos vaisiai. Ar 
skaitėte jo pranešimą LKP CK 
Plenume (Tiesa, kovo 14)? Jei 
ne, paskaitykite. Ten atsklei
džiama tikroji visuomenės gyve
nimo internacionalizavimo 
esmė. Laikraščiuose taip pat 
kalbama ir apie persitvarkymo 
priešus. Televizijos komenta
torius Bovinas juos vadina 

„konservatoriais", kiti — „biu
rokratais", R. Vanagas „Lite
ratūroj ir mene" juos pavadina 
apibendrintai „Fedka". Kaip 
matome ne „fedkos" svarbiau 
sia kliūtis, tai konkretūs aukšti 
pareigūnai ir įstaigos. Bet aš jau 
nukrypau nuo temos. Norėjau 
tik paprasčiausiai informuoti, 
o įsileidau į nepageidautinus 
samprotavimus. Dar užpyks 
mūsų viešpačiai. 

Mano padangėje jau irgi pava
sarėja. Pučia pietų vėjas, šian
dien prasidėjo atlydys, matyt, 
reiškiantis pavasario pradžią. 
Tiesa, visas kovas buvo gražus, 
saulėtas, be vėjo. Dienomis 
saulutė, kuri čia labai kaitri, jau 
ėmė nors ir nežymiai, tik ato
kaitose, tirpinti sniegą. Sus
kambėjo zylės giesmelė. Ką 
atneš šis pavasaris? Kol kas 
nieko nesitikiu. 

Kaip rodo p rokura tū rų 
atsakymai, nėra ko ir tikėtis. 
Bet... ką čia ir kalbėti. Pagaliau, 
gyvename ne tam, kad ko nors 
tikėtumėmės. Malonių lauki
mas mums yra svetimas. Dėl to 
ir einame tokiais erškėčiuotais 
keliais. Sunku, bet gera, kai 
žinai, kad gyveni teisingai. Tada 
visuomet širdyje ir sieloje 
pavasaris". 

1987.03.29. 

Gorbačiovo imperija ir vizitas 
Amerikoje 

New Yorkas. — Nors lapkri
čio 2 d. Gorbačiovas pasmerkė 
Staliną už jo „didžiulius ir neat
leistinus nusikaltimus", jo ilga 
kalba apvylė daugelį, kurie 
tikėjosi daug atviresnio sovie
tinės istorijos nušvietimo. Jis nė 
žodžiu neužsiminė apie Lietu
vos, Latvijos ir Estijos okupaciją 
ir teisino Hitlerio — Stalino 
paktą. „Vakarų valdantys 
sluoksniai", kalbėjo Gorba
čiovas, „mėgindami nuslėpti 
savo nuodėmes, mėgina įtikinti 
žmones, kad 1939 m. rugpjūčio 
23 d. sovietų — vokiečių 
nepuolimo paktas įžiebė nacių 
ataką prieš Lenkiją ir antra 
pasaulinį karą". 

Klastoja istoriją 

Kalbėdamas apie kolekty
vizaciją, Gorbačiovas apgailes
tavo „pertempimus" prieš 
„vidutiniokus", bet tvirtino, jog 
kova prieš „buožes" buvu?i 
„teisinga". Jis taip pat priminė 
Stalino „nepaneigiamą įnašą j 
kovą už socializmą"". (Kokia 
būtų reakcija, jei Vakarų Vokie
tijos vyriausybė paskelbtų, kad 
Hitleris padarė „didžiulių 
nusikaltimų", bet jo įnašas į 
Vokietijos modernizaciją buvo 
teigiamas?). Gorbačiovo tvir
t inimas, jog „daugelis 
tūkstančių partiečių ir nepar-
tiečių buvo represuoti" yra 
grubus istorijos klastojimas ir 
milijonų sovietinės santvarkos 
aukų įžeidimas. 

Gorbačiovo netiesa 

New York Times — citavo 
rlarvardo istoriką Adam B. 
Jlamą, kuris pareiškė, kad Gor-
jačiovo mėginimas „aiškinti 
Hitlerio — Stalino paktą rėmėsi 
,ryškia netiesa", nes jame 
nebuvo nė žodžio apie slaptą 
protokolą tarp vokiečių ir 
sovietu. Kiti specialistai pa 

Popiežius šaltai sutiko 
Nikaragvos Ortegą 

Išklausė kalbos apie laisvę 

• - • • • 
Nikaragvos sandinistų pre2identas Daniel Ortega laiko paveikslą, kurį jis įteikė popiežiui Jonui 
Pauliui II, kai jis buvo priimtas jo Vatikane Audiencijos metu popiežius jam kalbėjo apie pilnos 
demokratinės laisvės reikalą Centro Amerikos kraštuose ir apie priespaudos panaikinimą 
Nikaragvoje. 

Įsakė peržiūrėti FBI veiklą 

reiškė, kad Hitlerio — Stalino 
paktas „padėjo pamatus Sovietų 
ekspansijai j Pabaltijo vasltybes 
ir todėl Gorbačiovas negalėjo jo 
tiesiai pasmerkti". Jie teigė, jog 
tą paktą pasmerkus, „nebebūtų 
įmanoma pateisinti vėlesnio 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
aneksavimo". Pabaltijo vals-
bės buvo paminėtos daugelyje 
Amerikos ir Europos laikraščių 
komentavusių šią Grobačiovo 
kalbą. 

Savo nusivylimą Gorbačiovo 
kalba išreiškė ir Andriejus D. 
Sacharovas, kur i s pasigedo 
prisipažinimo, kad Stal ino 
valymai pareikalavo milijonų 
aukų. ir Stalino veiksmų II 
pasaulinio karo metu, įskaitant 
ir anksčiau prieš sovietų — vo
kiečių karą pasirašyto slapto 
pakto, kritikos. 

Sovietų imper i ja 
neliečiama.. . 

Gorbačiovo kalba su savo 
pusinėmis tiesomis ir stambiais 
nutylėjimais derinasi su jo 
ankstesniais tvirtinimais, jog 
sovietinė imperija yra neliečia
ma ir jog Maksva turi teisę 
amžinai va ldyt i Lietuvą, 
Latviją, Estiją bei kitas nerusų 
tautas. Jam gruodžio pradžioje 
lankantis JAV-ijose, išeivija 
atsakė į jo kalbą ir į jo impe
rialistinę politiką visuotinu 
sovietinio imperializmo pa-
smerikimu: demonstracijomis 
Washingtone ir kituose Ameri
kos miestuose, memorandumais 
valdžios ir Kongreso atstovams, 
laiškais spaudai, radijui ir 
televizijai. Gorbačiovui būtina 
visada priminti, kad tikras 
„persitvarkymas" ir „demo
kra t i j a" ne sude r inami su 
pastangomis išlaikyti prievarta 
sudarytą ir priespauda išlai
komą imperija. 

Washingtonas. — Preziden
tas Reaganas įsakė peržiūrėti ir 
patikrinti Federalinio Investi-
gacijos biuro vestus įvairių 
organizacijų stebėjimus, kurios 
yra priešingos prieš prezidento 
vedomą politiką Centro Ameri
koje, pranešė Baltieji rūmą? 

Prezidentas yra tuo susirūpi
nęs, kadangi neturėtų būti pa
našių investigacijų, nes ameri
kiečiai už savo įsitikinimus 
politiniu atžvilgiu neturėtų būti 
sekami, sako Marlin Fitzwater, 
Baltųjų rūmų sekretorius. Fitz-
watęr sako, jog niekas Baltųjų 
rūmų štabe, įskaitant ir Saugu
mo tarybą, nežinojo apie pen

kerius metus vedamą stebėji
mą, kurį buvęs FBI direktorius 
VVilliam Webster buvo įsakęs. 
Agentūros agentai rinko slaptai 
žinias apie tas organizacijas, ku
rios buvo ypač priešingos prieš 
Centro Amerikos politiką, 
Tačiau FBI sako, kad jų žinių 
rinkimas buvo legalus. 

Sur inko daug žinių 

Ši veikla iškilo aikštėn tada, 
kai, pagal Informacijos Laisvės 
aktą, liberalūs New Yorko 
advokata i paskleidė 1,200 
puslapių surinktų informacijų 
apie šimtą įvairių grupių, 
bažnytinių organizacijų ir unijų 
pradedant 1981 metais. Jos 
visos kritikavo Administracijos 
vedamą užsienio politiką. 

Baltieji rūmai praneša, jog 
prezidentas paprašė naująjį FBI 
direktorių patikrinti to laiko
tarpio faktus ir pranešti jam. 
Teisėjas Se.«sions patikrins visą 
veiklą ir savo pranešimą įteiks 
Generaliniam prokurorui ir 
prezidentui. 

Rėmė Salvadoro komunistus 

Buvęs FBI direktorius Wil-
liam Webster, pranešama, leido 
šiuos stebėjimus atlikti ir su
rinkti žinias codėl. jog buvo 
įrodymų, kad yra daromi 
kr iminal inia i nusikaltimai. 
Daugiau apie tai nebuvo galima 
sužinoti, nes tai yra slaptos in
formacijos, kurios dar turi būti 
laikomos paslaptyje. Tik vienas 
Administracijos atsakingas 
pareigūnas sako, kad biuras 
turėjo žinių, jog kai kurie 
Amerikos piliečiai padeda EI 

Salvadoro komunistų sukilė
liams, kurie nori nuversti • 
teisėtą Salvadoro vyriausybę ir 
įvesti komunistinę. Tuo reikalu 
įvyko pasitaria.; ~. kuriame 
dalyvavo Baltųjų rūmų šabo 
viršininkas Hfward Baker, 
Generalinis pro^- roras Edwin 
Meese ir FBI direktorius Ses-
sions. Prez. Reaganas yra labai 
susirūpinęs skleidžiamomis ži
niomis. Kongresiniai komitetai 
sakosi pradėsią tyrinėti tą FBI 
veiklą. 

FBI betgi praneša, jog netu
rėdama įrodymų, nebūtų 
dariusi bet kokių tyrinėjimų ir 
nėra prasižengta su įstatymais. 
Kai kurios civilinių laisvių 
grupės skleidžia neteisingas ži
nias. FBI agentai sekė Cispes 
grupę ir Bažnyčių tarybos grupę 
New Yorke, Automobilių uniją 
Clevelande, Maryknoll seseris 
Chicagoje ir Pietų Krikščionių 
konferenciją Atlantos mieste. 

PLB seimas Toronte 
C h i c a g o . Praėjusi 

šeštadienį įvyko LB vadovau
jančių asmenų informacinis 
susirinkimas ap;e šią vasarą 
būsimų Kultūros kongresą 
Toronte, Tautiniu Šokių šventę 
Hamiltone ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ^tirną Toronte. 

Prisimintina, kad pirmasis 
Pasaulio lietuvių kongresas 
įvyko Kaune 1935 m., o Pasaulio 
Lietuvių Bendru* menės pirma
sis seimas buv<- New Yorke 
1958 m. Antrasi? įvyko 1963 m. 
Toronte, trečiasis 1968 m. 
Toronte ir šešta?'* 1983 m. Chi
cagoje. Septini sis Pasaulio 
Lietuvių Bendru .menės seimas 
įvyks šiais metai- birželio 28-30 
dienomis Toronte. Jame turi 
teisę dalyvauti '40 atstovų iš 
visų pasaulio kraštų. 

PLB seimo programa rūpinasi 
PLB valdyba Ii sudaro Seimo 
programa, p r aeda atskirų 
sesijų dienotvarkes, kviečia 
pranešėjus ir prelegentus, at
siklausia LB kaštų valdybų 
nuomonės Seimo dienotvarkės 
klausimu. Už PLB seimo prave-
dimą yra atsakingas dabartinis 
PLB valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamnntas. Australi
jos lietuviai yra pirmieji išrinkę 
savo atstovus i šj seimą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Contras ir Sandinistų pa
sitarimai Costa Ricoje pasibai
gė. Delegatai išsiskirstė iki 
vasario 10 d., kada vėl susirinks 
Gvatemaloje tęsti toliau derybų. 
Kardinolo atstovas vysk. Bosco 
Vivas, kuris kaip tarpininkas 
dalyvavo šiuose pasitarimuose, 
sako, kad šio pasitarimo rezul
tatai yra „labai teigiami". 

— Prez. Ronald Reagan šį 
vakarą kalbės televizijoje, pra
šydamas Amerikos gyventojų 
paramos, kad Kongresas pa
skirtų jo prašomą sumą pinigų 
Nikaragvos laisvės kovotojams. 
Cable televizijos vadovybė 
pranešė, kad jų stotys transliuos 
prezidento kalbą, tačiau didžių
jų stočių nusistatymas dar 
nebuvo žinomas. Prezidentas 
sako, kad reikalas yra labai 
svarbus, todėl ir nutarta kreip
tis į tautą. Jo kalba bus 
tranliuojama 7 vai. vak. 

— Chicagoje dvi valandas 
miesto centre demonstravo apie 
2.000 paslestiniečių ir tiek pat 
jiems pritariančių žmonių, 
nešdami plakatus su šūkiais, 
kad Izraelis turi tuoj pat pasi
traukti iš užimtų Gazos ir 
Vakarų Kranto teritorijų. Kal
bėtojai reikalavo, kad būtų 
įsteigta Palestinos valstybė. 
Izraelio policija ir kareiviai vėl 
žiauriai malšino protestuojan
čius palestiniečius okupuotose 
srityse. Daug vėl suimtu pales
tiniečių. 

— VVashington Post praneša, 
jog Teisingumo departamento 
sekretorius Edwin Meese yra 
labai sunkioje situacijoje, nes 
yra medžiagos specialaus įnves-
tigatoriaus bylose, jog jis norėjo 
papirkti Izraelio vyriausybės 
ministerį, kad jis padarytų 
įtakos Irako vyriausybei ir 
išgautų vieno bilijono vertės 
kontraktą pravesti alyvos vamz
džiams. Amerikiečiams yra 
įstatymu uždrausta mokėti 
kyšius už norimą gauti kont
raktą iš užsienio. 

— VVashingtone Senato Tei
sės komitetas vienbalsiai pasi
sakė už teisėjo Anthony M. Ken-
nedy nominaciją į Vyriausiojo 
Teismo teisėjus. Senatas turi 
patvirtinti jo kandidatūrą, 
kuriai nenumatoma jokių 
kliūčių. 

Vatikano miestas. Popiežius 
Jonas Paulius II penktadienį 
priėmė Nikaragvos prezidentą 
Dąniel Ortegą kitaip negu pap
rastai jis priima valstybės pre
zidentus. Vatikano pareigūnas, 
kuris neleido skelbti jo pavar
dės, sakė, kad niekada nėra 
matęs taip šaltai laikantis šį 
popiežių, kai jis sutinka už
sienio dignitorių. Popiežius visa
da pasitikdavo savo svečią 
puškelyje ant raudono kilimo, 
tačiau šį kartą jis tik trečdalį 
teatėjo link savo svečio ir dešim
ties kitų delegacijos narių, 
trumpai pasisveikino su prez. 
Ortega ir apsisukęs pradėjo eiti 
į savo biblioteką, o Ortega 
turėjo jį sekti iš paskos. Popie
žius paparastai savo svečią 
apkabindavo, paimdavo už 
rankos ir nuvesdavo į savo stu
diją pasikalbėjimui. „Atmosfera 
buvo labai šalta", praneša Vic-
tor Simpson, Associates Press 
reporteris. 

Pr ivat i audiencija 

Popiežius su Ortega kalbėjosi 
privačiai 30 minučių, mažiau 
negu paprasta i yra skirta 
valstybės galvoms. Abu kalbė-

Parlamentas 
uždraudė prezidentui 

kalbėti 
Viena. — Reuterio žinių agen

tūra praneša, jog Austrijos par
lamentas nutarė neleisti savo 
prezidentui Kurt YValdheimui 
pasakyti kalbą 50 m. 
paminėjime, kai Hitleris užėmė 
Austriją. 

Yra priimta, kad prezidentas 
kalbėtų specialiose parlamento 
sesijose, bet Žaliųjų partija ir 
daugelis Socialistų partijos 
narių, kurie sudaro koaliciją 
vyriausybėje, pasipriešino, 
sakydami, kad Kurt Waldheim 
nebeturi moralinio autoriteto 
sakyti tokiai kalbai tokia proga. 

Vyriausybė yra sudariusi 
istorikų komisiją, kuri tiria 
įvairius dokumentus ir turi kitą 
mėnesį baigti darbą ir padaryti 
savo išvadas, ar Kurt Waldheim 
tikrai yra kaltas už karo meto 
nacių nusikaltimus, kai jis buvo 
vokiečių kariuomenės leitenan
tu II Pasaulinio karo metu. 

Eilės prie maisto 

Buchareš tas . — Rumunija 
šiuo metu pergyvena bene rim
čiausią ekonominę krizę po 
Antrojo pasaulinio karo pabai
gos. Krašte trūksta visų maisto 
produktų ir plataus vartojimo 
prekių, elektros energija yra 
normuota, benzinas gaunamas 
tiktai su kortelėmis kaip karo 
laikais, kūrenimo medžiagos 
yra taip pat smarkiai apribotos, 
taip, kad dauguma įstaigų ir 
gyvenamųjų butų yra visai 
neapšildyti. Prie parduotuvių, 
kuriose dar yra prekių, stovi il
gos eilės žmonių. Yra smarkiai 
jaučiamas gyventojų nepasiten
kinimas. Žmonės atvirai nusis
kundžia užsienio koresponden
tam dėl režimo nesugebėjimo iš
spręsti ekonominių problemų. 
Lapkričio mėnesį, kaip žinoma, 
Brašov pramonės centre įvyko 
masinės darbininkų protesto 
manifestacijos. Demonstrantam 
išvaikyti buvo atsiųsti specialūs 
kariuomenės daliniai. 

josi ispaniškai ir nebuvo prie jų 
jokio vertėjo. Vėliau popiežius 
dar 15 min. praleido su Ortega, 
kai jis jam įteikė dovaną, o jo 
žmona Murillo paprašė popiežių 
palaiminti krepšį rožančių, 
kuriuos ji turėjo pasiėmusi į šią 
audienciją. ••,_. 

Vatikano spaudos sekretorius 
Joaąuin Navarro pranešė 
spaudai, jog popiežius labai 
šaltai kalbėjo Ortegai, kad būtų 
atsteigtos demokratinės laisvės 
Nikaragvoje. Jis pabrėžė, kad 
yra būtina pradėti dialogą su 
opozicija ir su Contras. Ortega 
buvo priverstas klausyti popie
žiaus kalbos ir tik retkarčiais 
tegalėjo ką nors pasakyti. San
dinistų vadui buvo tarta, jog 
žmonių teisės turi būti res
pektuojamos be atidėliojimų, 
nes kitaip nebus taikos visame 
Centro Amerikos regione. 
Popiežius jam pasakęs, kad jis 
remias penkių prezidentų 
pasirašytą taikos planą ir liepė 
jį tuoj pat įgyvendinti. Ortega 
susikaupęs išklausė popiežiaus 
kalbos. 

Romoje šalčiau... 

Kai audiencija buvo baigta, 
popiežius palydėjo Ortegą iki 
durų ir dar kartą tarė: „Baž
nyčia nori visiems Nikaragvos 
gyventojams ramybės ir tai
kos". Ortega atsakė: „Taip. aš 
manau, kad mes turime pada
ryti, kad būtų taika". 

Vėliau spaudos konferencijoje 
Ortega pasakė, kai jį klausė žur
nalistai apie audienciją: „Jei 
buvo šalta, tai todėl, kad Romoje 
yra šalčiau negu Nikaragvoje". 
Tada sandinistų vadas pakar
totinai pasisakė prieš prez. Rea-
gano prašomą paramą 36,25 
mil. dol. sumoje. Ir Vatikano 
atstovas ir Ortega iškėlė kardi
nolo Bravo įnašą , kuris tarpi
ninkauja tarp Contras vadų ir 
vyriausybės. 

Nėra Vatikano komentarų 

Nikaragvos delegacijos 
atstovas prieš audienciją buvo 
pasakęs, kad Ortega prašys 
popiežių pareikšti savo žodį 
prieš paramos skyrimą, bet po 
audiencijos apie tai jau nebuvo 
užsiminta. Spauda pastebi, kad 
audiencijoje nedalyvavo delega
cijos narys kun. Miguel Brock-
man, kuris lydi Ortegą jo kelio
nėse. Jis yra vienas iš trijų ku
nigų, kurie dalyvauja sandinis
tų vyriausybėje, suspenduoti, 
nes nepaklausė Vatikano įsa
kymo pasitraukti iš komunis
tinės vyriausybės sąstato. 
Dešimt kunigų ir du vyskupai 
yra išvaryti iš Nikaragvos ir tuo 
reikalu Ortega dar nėra nieko 
padaręs. Tuo reikalu buvo atsi
sakyta komentuoti iš abiejų pu
sių. Vatikano atstovas pasakė, 
jogsandinistai pažadėjo vykdyti 
taikos planą, ..bet mes turime 
būti realistai ir žiūrėti vėliau, 
kokie bus iš to rezultatai". 

KALENDORIUS 

Vasario 2 d.: Kornelijus. Kot
ryna. Vandene. Rytis. 

Vasario 3 d.: Blažiejus, Oska
ras. Asta. Radvilas. 

ORAS 

Saulė teka 7:03. leidžiasi 5:06. 
Temperatūra dieną 21 L. 

naktį 211 . 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IK SVEIKU. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS | SVEIKATA, 6515 So. Calilornia Ave., Chicago, IU 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

BOKSAS APSILEIDĖLIO 
PAŠONĖN (17) 

Atsikvošėkime iš mediciniško 
snaudulio kad ir bokso pa
galba — tada džiaugsimės ge
resne širdies ir viso kūno 
sveikata. 

Sportiškai mediciniškas 
raginimas 

Kai protas pasilpsta ir kitokia 
pagalba neveiksminga, elektri
nio šoko pagalba tokio paciento 
smegenys yra sekundei apma
rinamos ir ligonis pasitaiso: 
norėjęs negyventi — mirti 
ligonis atsigauna. Mat jo sme
genims buvus „numarintoms", 
nėra ko daugiau apie mirtį gal
voti. Tai smegenims ,,boksas". 

Pats laikas panašų smūgį, tik 
pašonėn. kiekvienam mūsiškiui 
apsileidėliui gauti, ypač savo 
širdies nuo atakos apsaugoje. 

ALVUDAS pateikia sekantį 
„boksą" lietuvio mitybon, elge-
siuosna ir gydymasin, trokš
damas išjudinti, išbudint i 
mūsiškius savos sveikatos ge-
resnėn priežiūron, pasigaunant 
trejopos veiklos: 1. pagerinant 
mitybą, 2. aptvarkant elgesius 
ir 3. naudojant reikiamas prie
mones gydymuisi. Štai tas alvu-
diškas „boksas" lietuvio pašo
nėn, kad lietuvis pajėgtų nesu
laukti sklerozės ir tuo pačiu šir
dies atakos. 

Dažnam tas „boksas" pasi
rodys per stiprus, nepakelia
mas. Bet jis būtinas norint savo 
kraujuje cholesterolį sumažinti 
iki 150 ar net iki 130 mg9c. Toks 
sumažinimas ne tik padės atsi
kratyt i viso tuzino širdies 
atakos sklerozės prišaukėjų, bet 
bus ir tikriausia apsauga nuo 
stipriausios šio krašto žmonių 
giltinės dalgio, kuris sklerozės 
pavidale sukelia širdies atakas. 
Tokios apsaugos atsiekimui 
jokios pastangos negali būti per 
didelės, nes mirti ar gyventi — 
didžiausias skirtumas. 

Tik prisiartinę prie minėto 
siekio, mes galėsime atleisti va
deles: pasivelyti paukštienos be 
odos, 19c ar 2°k pieno bei kiek 
margarino. O dabar visi lie
tuviai imkime dengtis ALVU-
DO pateikiamu „šalmu" nuo 
tikros anksti mus aplankančios 
sklerozės sujos pasekmėmis — 
širdies atakos. Visi žinokime, 
kad be didelių pastangų neat
sieksime didžiausio gėrio — ap
saugos nuo ankstybos pražūties. 
Todėl visi be išimties ryžkimės 
atsisakyti nesveikų įpročių ir 
pradėti siekti didžiausio gėrio — 
pilnos sveikatos: kūno, proto ir 
nusiteikimų darnos. Tad visi be 
išimties griebkimės visų pirma 
už sunkiausios veiklos: pildymo 
ALVUDO dietos. 

ALVUDO DIETA 
Sklerozės atitolinimui — jos 

pirmyn eigos pristabdymui. 

Nevalgoma: 

1. Gyvulio riebalų: sviesto, 
grietinės, taukų, trynių, lašinių, 
bekono, paukščio odos, riebaus 
sūrio, saldaus pieno, įskaitant 
1% ar 29c riebumo pieną, be 
grietinės kavos baltintojo, koko
so ir palmių aliejų, „hydroge-
nated" žemės riešutų sviesto. 

2. Gyvulio vidaus organų: 
kepenų, kepeninių dešrų, inks
tų, smegenų, kaulo smegenų ir 
visų iš jų gaminių: pvz. dešrų, 
sriubų. 

3. Gyvulių raumenų: kumpio, 
dešrų, dešrelių, kotletų, kukulių 
ir kitokių mėsiškų gaminių. 

4. Pikliavotų (smulkiai maltų) 
kvietinių miltų gaminių (be 
sėlenų): baltos duonos, tokių py
ragų, pyragaičių ir javainių 
(„cereals"). 

5. Jei uric acid kraujuje viršija 
6 mg%, nevalgoma žuvis. 

6. Šokolado, sūraus valgio, 
saldumynų ar saldainių, ledų ar 
pyragaičių. 

7. Valdžios duodamo veltui sū
rio, nors jis tirptų burnoje. 

Negeriama: 

1. Tikros kavos 'net ir „ge
riausiai maltos", „kalnuose au
gintos", „gardžiausiai kve
piančios"*, tikros arbatos ir 
kakavos. 

2. Visokių visokiausių pepsų. 

Lietuvio sodybos ambulatorijoje gail. sesuo Ona Ankienė matuoja k rau jospū
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per parą, ne svarais, bet „cent
neriais". Ypač kasdien morkų 
ar kopūstų įvairiausiais pavi
dalais. Susitvarkykime dantis, 
kad pajėgtume vaisiais ir daržo
vėmis naudotis. 

9. Tris kartus per dieną pie
niškas (su nugriebtu pienu), vai
sių, daržovių sriubas įvairiau
siame pavidale (rytais kleckie-
nę ar javainius; pietums kopūs-
tinę ar burokinę, vakare — 
bulvienę su pupelėmis ar 
morkom). 

10. Medus su saiku, jei 
neturima cukraligės. Dirbtiniai 

3. Pieno: saldaus. 17c ar 2+ ir j saldumynai mažais kiekiais. 
jo gaminių: jvairių jo mišinių — 
„shakes". 

4. Visokių alkoholinių gė
rimų, įskaitant alų. vyną. deg
tinę, o mūsiškius alkoholikus 
nuo jų per mylią laikykime — nė 
lašų svaigalų jų nevaišinkime 
per visą savo gyvenimą. 

5. Čionykščio vandens. 

Valgoma: 

1. Kiaušinio — tik baltymas — 
iki tuzino jų per parą įvairiau
siame pavidale: aliejuje keptų, 
virtų, į įvairius gaminius 
sudėtų: vietoje nurodyto kiauši
nio su tryniu, kepimo re
ceptuose naudoti du baltymus. 

2. Rudi ryžiai. Su aliejumi jie 
atstoja visokias mėsas. 

3. Žuvis visokiausias ir viso
kioje formoje, su virš minėta iš
imtimi. 

4. Rupiai maltų tik ruginių — 
ne kvietinių — miltų (su sėle
nomis — „fiber") duoną (plytą), 
tokį vasarinių kviečių ar miežių 
ragaišį, tokius javainius bei ki
tokius kepsnius („all bran rye 
cereals"). 

5. Avižinių dribsnių «'„oat 
meal") kasdien bent po pusę 
puoduko su nugriebtu („skim") 
pienu, uogiene, medumi, 
razinkomis... 

6. Kukurūzų aliejaus (pigus) 
alyvų aliejaus (brangus) 
— juodu sveikiausi. Ir visi 
kiti geri, išskyrus augalinius 
kakavos ir palmių —jų vengti. 
Taip pat vengti „hydrogenated" 
žemės riešutų sviesto. 

7. Iš nugriebto pieno, be 
priedų, gamintas be druskos sū
ris, tokia varškė, toks rūgusis 
pienas, „plain" jogurtas — ,,low 
fat", sojos pupelių varškė, 
„tofu" paskaninta uogiene. 

8. Vaisių ir daržovių, ypač svo
gūninių, žalios-geltonos spalvos 
ir ankštinių — pupų, žirnių — 
mažiausiai po keturis kartus 

Želė, šaltiena be riebalų, įvai
riausios salotos su aliejumi, 
pasukos („butter milk"), ar visai 
vienas be priedų. 

Geriama: 

1. Vaisių-daržovių sultys 
pirktos ar pačių pasigamintos. 

2. Nugriebtas pienas iki 
keturių puodelių per parą. 

3. Švarus vanduo. 
4. Liepos žiedų, čiobrų, aviečių 

arbata. Uogienių arbata. 
5. Cikorijos kava. 

Elgiamasi: 

1. Pakaitomis vaikščioti, dar
buotis, ilsėtis: tik jokiu būdu 
neužsisėdėti. Palengva didinti 
vaikščiojimą, iki pasiekiant su-
vaikščiojimo 12 blokų per 24 
minutes. 

Užsisėdėjimas: TV žiūrėjimas, 
prie stalo rašymas, važiavimas 
automobilyje, naudojimasis 
keltuvu, valgymas. 

Minimalus judėjimas: kasdien 
po 15-30 minučių kūno palanks-
tymas ir raumenų lengvas su-
traukimas. Tai atsiekiama 
atliekant normalią namų ruošą. 
Tai nuo labai lengvos iki 
pakankamai lengvos mankštos 
įsitempimas. Tas atsiekiama 
vaikštant, kartais laiptais pa
lipant, lengvai sode padirbant. 
Lengvai po namus sukinėjantis 
ir lengvus namų pataisymus 
atliekant. 

Lengvas judėjimas. Viso per 
dieną judesių per 30-60 minu
čių. Kasdien gana lengvas iki 
kiek sunkaus judėjimo. Kūnas 
lankstomas ir vidutiniai stipriai 
sutraukiami raumenys. Tai at
siekiama vaikštant, dažnai laip
tais lipant, plastiniais judesiais, 
kūno kultūra, sunkumų kilno
jimu, sunkiai darže dirbant, 
sunkią namu ruošą atliekant, 
didesnį namų remontą 
atliekant. 
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Vidutinis judėjimas. Po 15 
minučių vienam kartui , nuo 
vieno iki trijų kartų savaitėje. 
Vienas ar daugiau dinamiškų 
užsiėmimų naudojant didžiąsias 
raumenų grupes. Gana sunkiai 
pajuntama mankš t a . Pa
siekiama 50% iki 659c didžiau
sio pulso greičio. Tai atsiekiama 
bėgant ar tik ristele krutant , 
greitai einant, plaukiojant, dvi
račiu važiuojant, g imnas
tikuojantis, nuolat laiptais li
pant, svorius kilnojant, šokant, 
sportuojant: tenisas, krepšinis, 
beisbolas, pakalnėn slidinė
jimas. 

Stiprus judėjimas. Po 20 mi
nučių vienam kartui, tris kar
tus ar dažniau per savaitę. 
Vienas ar daugiau dinamiškų 
užsiėmimų naudojant didžiųjų 
raumenų grupes. Labai sunkiai 
pajuntama mankšta. Pasiekia
ma 65% ar daugiau širdies pul
so didžiausio greičio. Tai at
siekiama gerokai ar t ik ristele 
bėgant. Greitai einant, plau
kiant , dviračiu važiuojant, 
įtemptai gimnastikuojantis, šo
kant, sportuojant ir darbuojan
tis. Sportavimo tokio pavyzdžiai 
gali būti futbolo žaidimas, 
slidinėjimas laukuose ar riti-
nukais čiuožimas („roller ska-
ting"). 

Tokias pratybas p a t a r i a 
American Coiiege of Sports Me-
dicine kraujotakos ir kvėpavimo 
sistemų lavinimui. Galima pa
tarti vienu laipsniu stipresnes 
pratybas negu dabar daro; 

2. Nerūkyt i , n e g i r t a u t i , 
nevartoti narkotikų. 

3. Nesinervuoti dėl uodo 
snapo. 

4. Gydyti visas turimas ne
gales, ypač pakeltą kraujospūdį, 
cukraligę, nutukimą, podagrą 
ir sklerozę. 

Vaistų naudojimas, esan t 
gydytojo priežiūroje 

1. Nuo sklerozės pagrindinis 
vaistas yra „zinc sulfate" tab
letės, 200 mg. Pavalgius jų im
ti po vieną kasdieną. Yra ir 
kansulėse po 220 mg. Pasta
rosios brangesnės, o veikimas 
tas pats. Jaunesnieji ima po tris 
tokias tabletes ar kapsules per 
dieną, jei turi stiprią sklerozę 
kojose, širdyje bei smegenyse. 

2. Kasdien paimti pavalgius 
po vieną aspirino 325 mg. 
tabletę. Jis apsaugos nuo krau
jo krešulių sus idarymo 
arterijose. 

3. Ilgai veikiančio nitrogli
cerino ' „Long acting nitroglyce-
rin", 6.4 mg) kapsulę paimti du 
ar tr is kar tus per dieną, 
jaučiant skausmus krūtinėje. 
Patartina nešiotis su savimi ir 
po liežuviu imamo nitrogli
cerino tablečių ir naudoti, kai 
užeina staigus skausmas krū
tinėje, žinant, kad toks 
skausmas yra dėl širdies arteri
jų sklerozės 'būnant gydytojo 
žinioje). Visi pacientai, naudoją 
po liežuviu imamą nitrogliceri
ną turi atsiminti, kad nitrogli
cerino negalima nuola tos im
ti. Būtinai reikia daryti per
traukas to vaisto naudojime, 
kitaip jis nustos veikęs, nes or
ganizmas įpras ir nereaguos į jo 
naudingą veikimą. Antras daly
kas — nitrogliceriną imant po 
liežuviu žinotina, kad tik sėdint 

reikia šį vaistą naudoti, nes jis 
gali gerokai sumaž in t i 
kraujospūdį. 

4. Kiti vaistai (calcium chan-
nel blockers, kaip Nifedipine ir 
kt.) širdies arterijų praplėtimui 
naudotini tik gydytojui patarus. 

5. Cholesterolio ir trigliceridų 
mažinimui kraujuje imama nia
cino kapsulės po 250 mg. kiek
viena, po tris per parą pradžioje. 
Reikale gydytojas galės dozę pa
didinti iki 1.5 g. Neimti šio vais
to turint skrandyje ar dvylika
pirštėje žarnoje žaizdą, neimti 
su karštu skysčiu. Nereikia bi
joti galimo odos paraudimo po 
paėmimo niacino. Jis praeis po 
pusvalandžio. Imant niaciną 
atsigulus ir pavalgius, tas jo nei
giamas veikimas mažiau pasi
reiškia. 

Daugiau tuo reikalu kitą 
kartą. 

Pasiskaityti. Postgraduate 
Medicine, Vol. 83, No. 1, Janu-
ary 1988. 
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MŪSŲ KOLONIJOS 

Worcester, Ma. 

ROŽINIS 

ALRK Moterų Sąjungos 5-ta 
kuopa, Šventajam Tėvui 
praėjusiais metais birželio 
mėnesį paskelbus Marijos 
Metus, pradėjo sekmadieniais 
prieš lietuviškas šv. Mišias (9:30 
vai. ryto) Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje kalbėti rožinį. 
Tai jos vykdo labai sąžiningai. 
Ši rožinio malda bus užbaigta 
rugpjūčio 15 dieną, kurią bus 
baigti Marijos metai. 

NAUJA WORCESTERIO 
SKAUTŲ VADOVYBĖ 

Praėjusių metų pabaigoje 
„Neringos" skaučių tunto tunti-
ninkės pareigas perėmė ps. fil. 
Teresė Meiluvienė. Jos inicia
tyva gruodžio 20 d. Maironio 
Parko patalpose buvo suruoštos 
skautų kūčios. Nuo šių metų 
sausio 1 d. „Nevėžio" skautų 
tun to t un t in inko pare igas 
perėmė s. fil. Eduardas Meilus, 
Jr. kuris yra ir lietuvių radijo 
valandos „Aušra" vedėjas. 

SUSIPAŽINIMAS SU 
NAUJAIS KUNIGAIS 

Sausio 10 d. Šv, Kazimiero pa
rapijos taryba, Lietuvos Vyčių 
26-ta kuopa, Vyrų klubas ir 
Moterų sąjungos 5-ta kuopa 
suruošė susipažinimą su šioje 
parapijoje dirbančiais kungais 
— tėvais marijonais: klebonu 
kun. V. Paruliu, asistentu kun. 
J. Petrausku. Jie abudu buvo 
atkelti iš Marianapolio. Conn., 
praėujusių metų rudenį, iškėlus 
kleb. kun. A Miciūną, MIC. 

Jiems pastoracijos darbas 
parapijoje yra beveik nauja 
pastoracijos sritis, nes abudu 
daugelį metų gyveno Mariana-
polyje ir dirbo jų vadovaujamo
je gimnazijoje su moksleiviais, 
o darbas parapijoje yra visiškai 
skirtingas. Paskutinius keletą 
metų kun. Vincas Parulis buvo 
Marianapolio namų viršinin
kas. 

Tenka džiaugtis, kad abu 
kunigai yra kilę iš Worcesterio 
vyskupijos, o kleb. kun. V. 
Parulis net iš Šv. Kazimiero 
parapijos Worcester, Mass., į 
kurią sugrįžo po daugelio metų, 
kaip šios parapijos katalikų 
dvasios vadovas. Kunigas Jonas 
Petrauskas kilęs iš kaimyninio 
Worcesterio miestelio Gardner, 
Mass. Jis 40 metų pastoracijos 
darbo praleido vien su jaunimu 
— moksleiviais Marianapoly, 
Conn., 

Parapijos tarybos vardu svei
kino P. Molis. Vyrų klubo — 
Puris. Lietuvos Vyčių 26-tos kp. 
pirm. R. Pinkus. Jie visi linkėjo 
abiem kunigam sveikatos ir 
daug metų darbuot is Šv. 
Kazimiero parapijoje, o mes — 
parapiečiai padėsime, kiek 
galėsime visi. 

J .M. 

Kiekvieno žmogaus biografija 
nėra niekas kitas, kaip istorija 
Dievo žodžių, pasakytų nemir
tingai sielai, esančiai mir
tingame kūne. 

E. Renan 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2634> VV. 71st Street 
Priima tre6ad. nuo 2 iki 5 v.v. 
Ketvirtad nuo 10 v r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

0R. 2I8UTE 7APARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. - 337-1285 

DR. VIJAY BAJA/, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Hoiy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 t t ra tL CMcago 
T«l. 434-5049 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr. ketv, penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

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

7722 3 . Kadzls Ave., 
Cnicago, Iii. 00652 

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

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

0R. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LrCOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLILDINC 

6449 So. Pulaski Road 
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Cardiac Diagnosis, Ltd. 
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6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 
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DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
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Valandos pagal susitarimą 
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Lietuvis gydytojas 
3925 West 59th Street 

Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 

Treč ir sėst, uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4150 

DR. P. KISIELIUS 
C.YDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. SOth Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

išskvrus treč Sešt 12 iki4 vai popiet 

Namu 5*4-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIIA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin. UI. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETRBKIS 
DA\T*V ' CYPYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

I mvli.i i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tiknn.i akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždarvta treč. 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Spenalvbė — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-0889 
Vai pirm , antr., ketv. ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos 

2636 W 71 m St., Chicago. M. 
Tai.: 436-0100 

11600 Souttiwa«t Hlgharay 
Palo* Halchu, III. 1*443 

312)361-4220 '312)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIIA 
2656 W. 63rd Street 

Vai.: antr. 1-4 pp ir ketv 2-5 pp 
Sėst pagal susitarimą 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR V A I K U LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Rezid. 365-4611 
Dr. Tumasonio ofisą pereme 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7 Antr. ir 
ketv 9-12, Penkt 2-7 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
T»l. 434 -6777 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. Lt' 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYfOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Edmundas Viftnas, M.D. S.Č 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 586-7756 

JOHN P. WAITKU3, M.D.. FACS 
SPECIAUSTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Tel. 927—3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą pirm., antr. 
Katv. Ir pankt. nuo 3-7 v.v. 

* 



Pagal sovietinės spaudos informaciją (1) 

KELIONĖ PO 
LIETUVĄ 

Lietuvių ir nelietuvių versli
ninkų laikomi kelionių biurai 
jau pradėjo skelbti turistinių 
ekskursijų į okupuotąją Lietu
vą (jie nežymi „okupuotoji") pla
nus, siūlydami už nemažą atly
ginimą ten nukeliauti ir pabū
ti keletą ar net keliolika dienų. 
Kelionės prasidės pavasarį ir 
baigsis rudenį. Taigi teks dar 
palaukti keletą mėnesių. 

Nujausdami, kad daugelis 
mūsų skaitytojų nori greičiau 
gauti žinių apie dabartinį mūsų 
tautiečių gyvenimą „perist-
roikos" gadynėje, ryžomės pa
dėti, retkarčiais jų pateikdami. 
Šiam reikalui mums padės pa
ti sovietinė spauda, iš kanos pa
teiksime ištraukas jų beveik 
nekomentuodami, kai ką iš 
laiškų. Pateiktas žinias te-
komentuoja patys skaitytojai. 

Ištrauka iš „Tiesos" Nr. 289 
vedamojo rašinio: „Buržuaziniai 
nacionalistai atkakliai tvirtina, 
kad Tarybų valdžią mūsų res
publikoje įkūrė ne patys darbo 
žmonės dar 1918-ais metais, o 
ant savo durtuvų atgabeno į 
Lietuvą Raudonosios armijos 
kariai, su tankais atvykę 1940 
m. vasarą, pagal sudarytą su 
TSRS savitarpio pagalbos su
tartį. Imperialistinio pasaulio 
jėgos ir jų talkininkai buržu
aziniai nacionalistai užsienyje 
pastaruoju metu suaktyvino 
ideologines diversijas prieš 
Tarybų Lietuvą ir kitas Pabal
tijo respublikas. Radijo ban
gomis, kitais kanalais jie ban
do kurstyti nacionalinę nesan
taiką..." 

Taigi išeivijos pastangas „ver
tina". Gera paskata jas toliau 
tęsti. 

Inžinierius iš Šiaulių savo 
laiške, rašytame sausio mėn. 
pradžioje, be ko kita rašo: „Pe
reitų metų rudenį teko sutikti 
iš jūsų krašto atvažiavusį 
lietuvį jaunuolį, apie 21 m. 
amžiaus, gimusį ir augusį 
Amerikoje. Jis paliko mums la
bai gerą įspūdį. Pas mus vyravo 
nuomonė, kad jūsiškis jaunimas 
jau lietuviškai nebekalbąs. 
Taigi mus labai nustebino jo tai
syklingas lietuviškų žodžių išta
rimas, apsiskaitymas, Lietuvos 
istorijos žinojimas. Deja, mūsų 
šalies jaunimas nėra visiškai 
tobulas. Turime nemaža abiejų 
lyčių jaunuolių, mėgstančių 
degtinę, tabaką ir net narko
tikus. Žinia, nenuostabu, nes 
mus tokių dalykų mokė ištisus 
40 metų. Tačiau dabar pas mus 
viskas kinta. Naujasis vadas 
įvedė visą eilę naujų reformų. 
Galbūt galėsime ir mes šviesiau 
pažvelgti i ateitį. Pasikeitė val
džios nuomonė ir į išsilavinusį 
pilietį. Pakėlė atlyginimus 
mums, intelektualams, ir suly
gino su darbininkų atlyginimu, 
o kai kur net pralenkė. Jeigu 
nepakils produktų bei namų 
apyvokos dalykų kainos, galė
sime lengviau ir laisviau gy
venti". 

palanges skverbiasi vėjai, visur 
daug plyšių. Kai kuriuose rū
siuose ištisai telkšo vanduo". 
Beje. rašinėlio ant raš tės 
nepaminėjome. O ji tokia: „Sta
tė namus — pastatė korius". 

Švenčionių rajono „Vilijos" 
kolchozo dešimt operatorių ir 
mechanizatorių atsiuntė „Vals
tiečių laikraščiui" (Nr. 153, 
1987) laišką, kuriame rašo: 
„Fermų šildymas žiemos metu 
labai prastas. Rytą negalima 
užvesti traktorių, mašinų, nes 
užšąla tepalai... Pradėjo kristi 
paršeliai ir kiaulės, tačiau į tai 
niekas ne^'-e y, > dėmesio". Ko
respondencijos _atraštėlė: „Pa
dėkite, šąlame!" 

SAVO NAMŲ SAUGOJIMO BŪTINUMAS 
Savųjų prieš savuosius kova ar tik sportas 

ANTANAS JOMANTAS 

Korespondencijoje iš Skuodo 
(„Tiesa" Nr. 3, 1988) rašoma: 
„Kolūkyje ,Kelias į ateitį' buvo 
pastatyti 7 surenkamieji kerat-
zitbetonio gyvenamieji namai, 
kuriuose apsigyveno šeimos su 
vaikais. Bet po kelių dienų pasi
rodė, kad gyventi neįmanoma. 
R.ažos krosnys negali apšildyti 
kambarių. O kūrenti nėra kuo. 
Norint nesušalti žiemą, reikia 8 
tonų anglies — rajonas skiria 
daugiausia po 2 tonas ir tai tik 
daugiavaikėms šeimoms bei 
karo dalyviams. Kambarių sie
nos išklijuotos tapetais, bet jie 
visiškai nesilaiko, krinta. Virtu
vėje ir vonioje priklijuotos ply
telės atšoksta ir sudūžta. Pro 

Duonos Lietuvoje, rodosi, ne
trūksta. Tačiau ji dažniausiai 
nėra „kokybiška". Kaišia-
doriškė Aldona Zidonytė („Vals
tiečių laikraštis" Nr. 157,1987) 
rašo: „Ne kartą skundėmės dėl 
duonos kokybės. Deja, Kaišiado
rių kepėjai kurti ir akli. Duona 
ant mūsų stalo patenka arba 
labai perkepusi, arba pusžalė. 
Kada pasibaigs patyčios iš 
žmonių ir jų triūso?" O redak
cija šitaip pataria: „Sunku pa
sakyti, kada. Siūlome nusipir
kus kepalą tokios padegusios ar 
neiškeptos, pavaišinti ja ką nors 
iš vadovų. Bent jau kepyklos 
vedėją arba rajono vartotojų 
kooperatyvo pirmininkę". 

Bet Utenoje geriau. „Tiesa" 
(Nr. 29, 1987) rašo: „Utenos 
miesto kombinatas kasdien 
išleidžia bemaž tris tonas koldū
nų. Neseniai vartotojų pamėg
tą produkciją paįvairino dar 
dviejų rūšių — ,Kubanės' ir ,U-
tenos' gaminiai". Laikraštis tik 
nutyli, kas tokį didelį kiekį 
koldūnų suvalgo. Negi vieni 
uteniškiai? Ar kartais nepadeda 
juos sudoroti amžinai alkanas 
„didysis brolis"? 

Šušvės kolchozas. Kolchozo 
pirmininko Rūteno Digrio žo
džiai: „Žiūriu, guli kumpis 
miesto parduotuvėj. 10 rublių už 
kilogramą. Tiems, kurie užau
gino — 2 rb. Tiems, kurie jį iš
virė ir į dūmus įkišo — 8 rubliai. 
Nesuprantam tokios aritme
tikos". (VL Nr. 1, 1988). 

Korespondentas Jurgis Loiba 
(Nr. 2, 1988) paskelbė rašinį 
antrašte „Kooperatinės aist
ros". Čia rašo, kad peristroikos 
įtakoje „uždarome valstybinę 
įmonę, o josios vietoj iškelia 
rėksmingą iškabą koopera
tyvas". Pasak jo, įsisteigė daug 
kavinių, užeigų (karčemų), ypač 
pakelėse. Tačiau „kooperati
n inkams" rūpi ne žmonių 
gerovė, o sava nauda, pelnas. 
Esą jie prisiperka valstybinėse 
krautuvėse „gaivinančių gė
rimų" ir vakarais ar naktimis 
pardavinėja dvigubom kai
nomis. Ir štai vaizdelis: „Užei
na mūsiškiai įsimylėjėliai į nau
jai įsikūrusią kavinę, užsisako 
kavos, užkandžių ir vylingai 
žvelgia vienas kitam į meile 
trykštančių akių gelmes. Tik 
staiga jų idilišką svajonių 
tėkmę nutraukia malonus vai
kinukas su fraku ir mandagiai 
teiraujasi: , — Gal pageidau
tumėte, gerbiamieji svečiai, 
ilgėliau pas mus paviešėti? 
Mūsų kooperatyvas — jūsų pa
slaugoms. Viršuje galite užsi
sakyti jaukų kampelį inty
miam poilsiui, galime už atskirą 
kainą netgi pasiūlyti šampano 
taurę bei per video pasižiūrėti 
atitinkamo turinio ir nuotaikos 
filmuką...' ' Sunku, sutikite, 
atsisakyti tokio viliojančio 
pasiūlymo, juo labiau, kai apie 
jį tesvajoji". 

Tai tiek tuo tarpu. Daugiau 
kita proga. 

b. kv. 

Kanados l ie tuvia i labai 
pereitą rudenį uoliai rengė 
Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto seimą. Jau 
tuoj po seimo, juo labiau praėjus 
keliems mėnesiams, Kanados 
lietuviai viešai ir privačiai 
reiškia, kad geriau to seimo jie 
būtų neruošę. Nors pats seimas 
buvo pavykęs, bet paskiri seimo 
delegatai išsišoko savo kalbomis 
ir įžeidė pačius rengėjus. Vienas 
aiškiai parašė, kad kova prieš 
savuosius tėra tik kai kurių 
žmonių sportas, lyg nebūtų 
svarbesnių tikslų, kaip gaidžių 
kova prieš gaidžius... 

„Tėviškės Žiburių" reporteris, 
objektyviai aprašydamas seimą, 
susumavo vieno rengėjo nuomo
nę ir pasakymą: „... rengimo 
komiteto nariai, bendrai Kana
dos lietuviai, manome, kad visi 
esame Lietuvių Bendruomenės 
nariai pagal VLIKo chartą ir 
šitokiomis ligomis, kuriomis 
sergate Amerikoje, mes neser
game. Mums skaudu, kad jūs 
atnešate tas ligas į Kanadą. Kai 
mes taip stengiamės jus priimti 
kuo maloniausiai (ir) kai jūs ... 
keliate nesantaikas, mums yra 
labai skaudu". 

Tai tik epizodas, kurio išei
vijoje, kovojančioje dėl 
okupuotos Lietuvos laisvės, 
neturėtų būti . Savo namus 
reikia saugoti labiau, negu 
paskirų asmenų nepasitenki
nimą kuria nors organizacija. 
Vienai organizacijai netinka 
kalbėti tik apie kitų organi
zaciją, lyg ji priklausytų jai ar 
būtų ne narys, tos lietuvių 
išeivijos, kurioje visi gyvena ir 
kurioje siekia ar turi siekti 
geresnės ateities savo pavergtai 
tautai. 

Diskusijos turi būt i savo 
namuose — organizacijų sambū
r iuose. T ing in ia i , nieko 
nedirbantieji ir tik kitus kriti
kuojantieji negali ir neturi 
atstovauti lietuvių visuomenei, 
juo labiau išeiviškai lietuvių 
daliai, kuri turi svarbius ir labai 
specifinius uždavinius prieš 
tautą ir savo brolius bei 
gyvenančius svetimose žemėse. 
Jie visi kartu ir pavieniui turi 
siekti tik laisvės savo tautai 
vergijoje, tur i siekti lietuvybės 
išlaikymo ir jos ugdymo išei
vijoje. Šiems tikslams neuž
tenka jėgų tik vienoje kurioje 
išeivijos organizacijoje, bet 
reikia jungtinių jėgų, reikia 
jungti organizacijų pajėgumą į 
vieną, reikia susitarti kas svar
biausia ir siekti tais būdais, 
kuriuos kuri organizacija gali 
panaudoti. . 

Organizacijų išeivijoje pūti
masis, mėginimas laikyti save 
didesne už kitas, tušti pasigy
rimai ir tušt i žodžiai apie dar
bus, kuriuos reikia dirbti, yra 
tik savęs ir savo artimųjų 
apgaudinėjimas. Juk visuomenė 
mato, jei domisi, ir tai. ką 
pažada, ir tai, ką padaro. Bet 
negali smerkti nieko, nes žino 
kad jokia organizacija neturi 
absoliučių jėgų, kurios neiš-
sisemtų. Amžius, darbo vieno
dumas ir rezultatų stoka nepri
klauso tik nuo vadovų, kurie 
norėtų jų pasiekti, bet ir nuo 
aplinkos, kurioje gyvename ir 
vadovai, organizacijos ar net pa
vieniai dirba ir gali dirbti. 

Nūnai išeivijos gyvenimas yra 
statomas į pavojų, kai vyresnieji 
jau yra nepajėgūs dirbti, o jau
nesniųjų dalis pasitraukia nuo 
visiško lietuviško darbo. O tas 
darbas, kaip jau minėta, reika
lingas sutelktinių jėgų, didelių 
pastangų, daugelio galvų, protų 
ir rankų. 

Prieš mus yra ne tik mūsų 
tėvynės okupantai, kurie nori 
nuslopinti išeivių balsus, at
stovaujančius savo pavergtoms 
tautoms, bet ir tie žmonės, kurie 
okupantui tarnauja iš keršto, iš 
materialinės naudos, iš naivu
mo ar neapsižiūrėjimo. Kai 
namas dega, ne laikas šulinį 
kasti, sakydavo Lietuvos gy
ventojai. Kai mūsų broliai 
persekiojami už svetimųjų 
nusikaltimus, kai teisingumo 
įstaiga nesiremia teisingumu, o 

kaip Robinzonai. Jis t>eka tėvų 
ir vyresniųjų pėdomis. O kaip 

kerštu ir teisingumo bei teisės jomis seks, kad jos eina ne į 
tikslą — tėvynės laisvės ir lie
tuvybės išlaikymą, bet į savo 
brolius čia pat — į jų 
pažeminimą, jų organizacinio 
darbo suniekinimą, jų užmojų 
nevertinimą ar visišką ignora
vimą. Ir tai atsispindi jaunimo 
elgesyje ir jo norėjime atsiriboti 
nuo senesnių žmonių ir nuo 
senųjų organizacijų. Jei čia tų 
organizacijų ir tų asmenų 
nevardinam, tai nereiškia, kad 
jie ir jos nėra žinomi jaunimui, 
nežinomi vyresniesiems idealis
tams. Jie aukoja savo laiką, 
lėšas ir darbus, kad tik lietuvių 
jaunimas turėtų progą pamatyti 
lietuviško darbo vertę išeivijoje 
ir kad jis skirtų bent dalį savo 
jėgų tiems darbams palaikyti. 

Nė vienos organizacijos netu
rime šiuo metu smerkti, bet taip 
pat nė vienos teisinti. Jei 
matome, kad bet kuri organiza
cija, drįstanti save pasivadinti 
veiksniu, kalba prieš kitą orga
nizaciją, tai ji netarnauja lie
tuviškam reikalui , tautos 
tikslams, o tik sau pačiai ar 
savo ambicijoms. Jie tik nori, 
kad tokią jų veiklą kiti vertintų, 
nors tos veiklos nėra. Gali klysti 
vadovas, valdybos, organizacijos 
savo metoduose, bet reikia 
klaidas taisyti tik tautiniu 
solidarumu, tik pagarba vieni 
kitiems ir pagalba tiems, 
kuriems pagalbos reikia. 

Kontroversinis reikalas istori
ja, bet taip pat kontroversinis 
reikalas tik beletristika, poezi-

iškraipymu, ne laikas tarp 
savęs ginčytis ir vieni kitiems 
dėl skirtingų veiklos metodų 
priekaištauti. Visi metodai yra 
geri, jei jais siekiama laisvės 
pavergtai tėvynei, jei jais mėgi
nama kovoti prieš okupantą, 
svetimomis rankomis mus per
sekiojantį. 

Nutarimai, rezoliucijos ir pa
skatai kitiems nieko nereiškia, 
jei jie nėra paremti darbais, 
tikroviškai numatomais sieki
mų būdais ir turimų žmonių 
pajėgumu. Pagaliau viena or
ganizacija, kad ir stipriausia, 
nėra išeivijoje tokia stipri, kad 
galėtų viską nutarti ir viską 
padaryti. Kiekviena organizaci
ja žino, kad ji turi pritarėjų, bet 
ir priešų ar bent priešininkų, 
kurie nepritaria jų darbo meto
dams, jų nutarimams ir net 
siekimų būdams, nors pritaria 
tiems tikslams, kurių siekia. 
Šiuo atveju — laisves savo pa
vergtam kraštui ir lietuvybės 
išlaikymui išeivijoje. 
Organizacija bus reikalinga, kol 
kovos ne tik už tą kraštą, 
kuriame yra gimę ir kuriame 
gyvena, bet taip pat ir už savo 
tėvų bei senolių kraštą. 

Juo daugiau tokių atsiras iš 
jaunimo tarpo, juo daugiau 
vilčių turės kiekviena or
ganizacija, gyvuojanti ir vei
kianti svetimame krašte ir 
siekianti savo tautos tikslų. 
Jaunimas nėra tik išspirtas iš 
erdvės ir nežinomos aplinkos. 

Jadvygos ir dr. Adolfo Damušių vedybų 50 metų jubiliejus Padėkos dieną savoj šeimoj Iš kairės 
sėdi pirmoj eilėj: Vida Damušienė, jubiliatų anūkės Andrėja ir Lina, sūnus dr. Vytenis; antroj 
eilėj: sūnus Saulius iš Kalifornijos, jubiliatai Jadvyga ir Adolfas Damušiai, duktė Ginu.- iš 

New Yorko. 

ja, menas, chorai. Jei juos ima
me ne kaip tautos turtą, o kaip 
tikslą, kuris turi tarnauti paski
ram autoriui ar paskirai 
organizacijai, kai namas dega, 
tai negalima girti jokios 
kultūros ir jokios politikos. 
Išeivijoje nėra nei kultūros, nei 
politikos, kuri netarnauja gro
žiui, laisvei, teisingumui, teisei 
ir žmogui. 

Persekiojimas lieka tik perse
kiojimu, nepaisant, kas jį vykdo. 
OSI persekioja nacius, kurie jau 
mirę, bet tyli apie komunistus, 
kurie šiuo metu reiškiasi la
biau, negu bet kada istorijoje. 
Dėlto klaida, kai siūloma didelė 
pinigų suma tik nacių laiko
tarpio Lietuvos ar viso Pabalti
jo istorijai, o nemini komunistų 
okupacijos prieš nacius ir po 
nacių. Tauta iš okupacijų neiš
sivaduoja. Ją negali išvaduoti 
nė išeivija. Juo labiau jos negali 
išvaduoti tie, kurie pataikauja 
komunistams ir rašo istoriją tik 
apie nacių valdymą. 

Čia nėra aišku, ar norima tik 
gelbėti persekiojamus, ar 
norima pataikauti tokiems, 
kurie tarnauja ar tarnavo 
komunistams. Bet reikia 
daugiau dėmesio kreipti į lie
tuvišką veiklą išeivijoje. Kovoti 
už persekiojamus yra visų 
pareiga. Lėšomis remti tą kovą 
būtina kiekvienam. Taip pat 
reikia gerai įsižiūrėti į pasėkas, 
kurios gresia ne tiek išeivijai, 
kiek lietuvių tautos istorijos iš
kraipymui ir norui. Pabaltijo 
t au tas visiškai atiduoti 
pavergėjo globai. Šiandien tai 
yra didžiausia grėsmė, nes ji 
ateina iš vidaus. Vagis iš lauko 
nėra taip pavojingas, kaip namų 
vagis, kurio negalima išsisau
goti. Pavojinga dabar šios 
vyriausybės politikos kryptis ir 
pataikavimas komunizmui, dar 
labiau pavojingas nesiorienta-
vimas savųjų, kurie kovoja prieš 
savuosius, užuot kovoję prieš 
savo tautos amžinąjį priešą — 
komunizmą. 

TEATRAS NEMOKAMAI 

Chicagos miesto meno centras 
davė lėšų Stage Left teatro 
grupei, kad lavintų mažumų 
aktorius. Ta grupė savo 
patalpose. 3244 N. Clark, 
vasario 1 d. stato Bernard Shaw 
„Overruled" ir žiūrovus leidžia 
nemokamai. 

PENSININKŲ APDRAUDA 

Chicagos miesto taryba pat
virtino nuostatą, kad bus 
mokama sveikatos apdrauda dėl 
pensijon išėjusių 16,000 miesto 
tarnautojų. 

DANGORAIŽIO SESELIS 
P. MELNIKAS 

R o m a n a s 
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Na ir žmogus... Išjudinęs Prūsą, Devinskis sėdo prie 

savo stalo ir atsivertė laikraštį, kuriame buvo 
skelbiama, kad kriminaliniai nusikaltimai sumažėję, 
o smulkūs vagišiavimai kiek padidėję. Kodėl? Nedar
bas krašte pakilęs ketvirtadaliu procento, bet dir
bančiųjų skaičius taip pat padidėjęs. 

Biznio skyriuje jo naftos akcijų kaina kiek nukri
tusi, o automobilių — pakilusi. Ką visa tai reiškia? 
Nieko gero, bet nebūtinai ir blogo. Jo vieta bendrovėje 
bent tvirta ir turbūt vis stiprėjanti. Po dangoraižio 
pastatymo visoj šių žinių vaivorykštėj jis galės, atro
dė, tapti White bendrovės partneriu, jei kas nors 
jam kojos nepakis. 

XI 

pusę. Savo elgsiu Kreigas jam Amerikoj davė pirmą 
pamoką apie draugystę: nepasitikėk niekuo... 

Kreigas priėjęs prie Dobilo bematant jį atpažino. 
— Darbo ieškau, — pasakė. 
— Tai tu, Dobilas? — pridėjo, pasilenkė nustebęs 

ir atkišo ranką. 
— Atsimenu dabar gerai. 
— Tai aš. Bet darbo čia nedaug liko, — Dobilas 

stengėsi jį atgrasinti. 
— Gal užpildysiu pareiškimą? 
Kreigas pastebėjo Dobilo šaltumą. Neprašneko apie 

senus laikus, kaip abu dirbo pas Smitą. 
Dobilas labai nenoriai jam padavė blanką, parodė 

kampe stalą, tvardydamas kylančią pagiežą krūtinėje 
šiam keistam žmogui. 

Kaip norėjo jam priminti senus laikus, Kreigo 
suviliojimą dirbti Smitui, kai Dobilas ieškojo darbo... 
Kreigas jam tada tiek kalbėjo, pažadėdamas, kad pas 
Smitą bus gerai. Bet po dviejų savaičių visa pakito. 
Dobilas buvo atleistas iš darbo ir išėjo pro duris. 

Ėjo į tą „kiaurą" darbą, gaišino laika, kai turėjo 
geresnius darbo pasiūlymus. Kodėl pasitikėjo universi
teto draugu, žinančiu, kad pas Smitą darbas buvo laiki-
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nas? Kvailo užsieniečio jiems tada reikėjo, kad užbaigtų 

žiūrėdamas į duris pagalvojo vienos parduotuvės brėžinių lapus. 
Tuos lapus išbraižius, Smitas kyštelėjo Dobilui čekį. 
Tai buvo viskas. Pasakė dar sudie. Bet priimdami 

darban žadėjo tarsi ten bus geriausia Dobilui profesinė 
ateitis. 

Išeidamas pro duris. Dobilas nei Smitui, nei Krei-
gui neištarė nė žodžio, tiek buvo nustebęs Išėjo gatvėn 
kaip koks pastumdėlis, gerai net nesuprasdamas kas 
atsitiko. Rodos, dirbo ir skubėjo, kad net galva kasdien 

„Ko tu atėjai? 
Dobilas. 

Pro duris braižyklon įėjo Kreigas, pasilenkė prie 
Aivaro ir kažko teiravosi. Tas pirštu parodė Dobilą ir 
vėl įsitraukė į darbą. 

Kreigas, lyg kažkuo nepatenkintas, nesijudino. 
Staiga žvalus ir aukštas, iš tolo Dobilo turbūt 
neatpažinęs, jis artėjo tarp stalų 

Ką jam sakyti? Kaip elgtis su tokiu nekenčiamu 
tipu? Dobilas jo vengė, stengėsi nesusitikti. Išvydęs iš po darbo ūžė ir skaudėjo. Stengėsi pas Smitą įsitvir-
tolo atlinguojantį šaligatviu,pereidavo į kitą gatvės tinti ir parodyti kiek gali. 

Štai. žiūrėkite, kaip greitai atlieku kas man užduo
ta... Išsprendžiu ir išbraižau... Kito tokio gal net 
įerastumėt... Dirbu sąžiningai, greitai ir gal net už 

du... Ir gal per greitai visa atliko? Kelias savaites il
giau gal pasiliktų, jei ne tas jo pasiutęs tempas, 
skubėjimas... 

Bet tokio jiems kaip tik reikėjo. Jo vietoj kitas 
nesiplėšytų: gaišintų laiką ir pašvilpk. 

Dėl tokio menkniekio tada įsižeidė. 
Ne. Dėl to, kad savo draugu ir Smitu pasitikėjo. 

Dėl to, kad po daugelio metų, po vis pasikartojančių 
kitų, panašių niekšybių galvoje sukrito ir nusėdo 
viskas. Tarsi, vandeniui išdžiūvus, dugne perskaitė 
atsakymą: čia kaip džiunglėse bendrovės ir žmonės 
vieni kitus ėda... 

Koks baisus tai buvo atradimas. 
Nykumą nuo to laiko matė visur. Mielas kraštas, 

j kurį taip entuziastiškai iš Vokietijos lagerių skubėjo 
įsitaisyti, staiga subyrėjo kaip kortų namelis. Gyveno 
dar rasdamas daug ko gero. bet santykiuose su 
žmonėmis matė tik gražias, bet besišypsančias kaukes, 
už kurių slypėjo pikti veidai ir jų tikri kėslai: pralobti 
išlupti iš kiekvieno kaip galima daugiau, nesiskaitant 
su padorumu. Po to bažnyčioje dėkoti Dievui ir aukoti 
dalį pelno už suteiktas sąlygas niekšybėms. 

Kaip Tu tai leidi, Viešpat.e? Šie „džentelmenai" 
Tave išjuokia aukodami šimtus labdarybei ir at
siskaitydami juos nuo mokesčių valstybei. Jei negalėtų 
atskaityti ir bažnyčiai gal neaukotų. Ar supranti? 

Toks, atrodė, buvo ir Kreigas. „Labdarybę" — kvie
timą j darbą pas Smitą — pavertęs niekšybe. 

Dobilas pakilo. Piktas po susimąstymo priėjo prie 
Kreigo ir be ceremonijų jį pertraukė. 

(Bus daugiau) 
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TAUTINĖ PARODA 
IR KLAUSYTOJŲ 

SUSIŽAVĖJIMAS (3) 
ANTANAS MASIONIS 

Be paskaitinės medžiagos, 
dalinau ir jiems kitokią prak
tišką medžiagą. Užsakiau iš 
Chicagos „Observer' likusių 
numerių ir iš pranciškonų 
spaustuvės „Bridges" ir pada
linau, paragindamas užsisaky
ti. Elzbieta ir dar pora jų jau 
skaitė ,.Bridges" ir taip pat 
atnešdavo kitiems parodyti. 

Parodžiau jiems ir lipinukų su 
Vytim ir paaiškinau, kad tie li-
pinukai padeda lietuviams 
kelionėje ir kitur susipažinti. 
Papasakojau, kad taip susipa
žino viena lietuvaitė, medicinos 
sesuo, tarnavusi Amerikos ar
mijoje Korėjoje su vienu lietuviu 
MP (kariuomenės policininku). 
Ji važiavo per Seoulą automo
biliu ir užgirdo motociklo 
sireną. Pamatė, kad ją vejasi 
Amerikos armijos MP ir duoda, 
jai ženklą sustoti. Ji tuoj susto
jo, pradarė langą ir paklausė: 
,.What have I done wrong?" MP 
jai atsakė: „Ne wrong, bet 
Labas!" Mat, tas MP irgi buvo 
lietuvis. Po to daugelis užsisakė 
pas mane vyteles su Lietuvos ir 
Amerikos vėliavėlėmis iš šonų. 
Vienas užsisakė net penkias, 
sau, savo vaikams ir vaikai
čiams. Neseniai kalbėjau su 
viena buvusia kursante, tai ji 
man papasakojo, kad jau ir jai 
panašiai atsitiko. Vienas nepa
žįstamas vyras, pamatęs ant jos 
automobilio lipinuką su Vytim, 
paklausė: „Tai tu lietuvė, ar 
ne?" Kai ji atsakė „taip", 
tuomet tas vyras ją paklausė: 
,,Ar t a m s t a girdėjai, kad 
praėjusį rudenį Community Col-
iege of Morris turėjo kursus apie 
Lietuvą?" Ji atsakė taip, nes ir 
ji pati tuos kursus lankiusi. J i 
man pasakė, kad dėl šito ji 
buvusi tiesiog „thrilled". 

Nešdavau ir dalindavau jiems 
Kronikas, užsakiau kun. J. 
Prunskio išleistą brošiūrėle 
„Lietuva", gavau panašią iš 
Lietuvių Bendruomenės, ro
džiau albumus su lietuviškais 
kryžiais, Vilniaus bažnyčiom, 
parodžiau angliškąją Lietuvių 
Enciklopediją, virimo knygas. 
Kai kurios kursantės užsisakė 
virimo knygas su lietuviškais 
receptais, o viena panoro užsi
sakyti net visus 6 tomus En-
cyclopedia Lituanica ir prašė 
parūpinti jai adresą, kur galima 
ją gauti. Pasirodė, kad visa jų 
dauguma nebuvo nieko girdėję 
nei apie lietuviškas radijo va
landėles, nei apie laikraščius 
anglų kalba, nei apie lietuviš
kas organizacijas, lituanistines 
mokyklas, dainų šventes, šokių 
šventes ir kitus dalykus. Viskas 
tokiems buvo nauja ir įdomu. 
Kad galėtų patys daugiau 
skaityti apie Lietuvą anglų 
kalba, užsakiau iš „Draugo" ten 
tur imų knygų katalogą ir 
padariau iškarpą iš „Darbi
ninko", kokias knygas anglų 
kalba pas juos galima gauti. 

Paskui ir mano kursantai 
pradėjo atnešinėti parodyti, ką 
jie tur i gintarą, senas Lietuvos 
himno gaidas, kur tik vienas 
posmelis žodžių buvo apačioje 
užrašytas, senus senelių ar tėvų 
metrikus, išduotus dar rusų 
kalba caro laikais, prašydami 
manės išversti juos į anglų kal
bą. Tokiu būdu atsirado man 
daugiau namų darbo, bet su 
malonumu jų prašymus išpildy-
davau. Vienas kursantas 
atsinešė ir prisegė prie lentos 
lietuvišką vėliavą apie 1 m. 
didumo, o kitą vakarą atėjo su 
raudona kepure ir ant jos išsiu
vinėtu žodžiu „sveikas" ir sėdėjo 
ją užsidėjęs visą vakarą. Pap
rašiau, kad jie atsineštu 

turimus dalykus paskutiniam 
vakarui, nes turėjau planą 
surengti tada įvairių rank
darbių parodėlę, kadangi viena 
Elzbieta turėjo labai daug 
dalykų parsivežusi iš Lietuvos 
ir norėjo juos parodyti. 

Kai viena kursante susido
mėjo Kalėdų papročiais ir 
valgiais, tad pažadėjau 
parūpinti jai literatūros. Kitą 
kartą nunešiau jai brošiūrėlę 
anglų kalba, kurią paruošė kun. 
A. Jurgelaitis. Tai buvo sutrum
pintas vertimas į anglų kalbą iš 
kun. St. Ylos knygos apie lietu
viškus papročius. Elzbieta, 
pamačiusi tą brošiūrėlę, 
pažadėjo padaryti kolegijos raš
tinėje daugiau atspaudų. Ta 
knygelė turi net 24 puslapius, 
ir Elzbieta atspaude tiek 
egzempliorių, kad visi gavo, 
kiek tik norėjo, ir dar atliko. 
Kai turi tokių paslaugių 
žmonių, tai tikrai dirbti su jais 
tikras malonumas. 

Kadangi tai savo grupei 
turėjau kalbėti ir apie lietuvių 
kalbą, daviau bendrų žinių, 
paskui išmokome porą lietu
viškų dainų: „Šėriau žirgelį" ir 
„Kas bernelio sumislyta". Padą 
riau visiems Xerox kopijas, iš
mokome gerai, sklandžiai skai
tyti ir paskui dainavome. 
Visiems labai patiko. 

Vieną vakarą Elzbieta 
pasakė, kad ji turinti vieną 
sumanymą ir norėtų dėlto su 
manimi pasitarti. Ir štai, ką ji 
man išdėstė: kadangi jau praėjo 
apie pusė mums duoto šiam kur-

Antano Masionio vadovaujami lietuvių kursai ir kursantai. 

sui laiko ir jau vieni su kitais 
esame gerokai apsipažinę ir 
matome, kokią puikią grupę 
turime, būtų gaila, jei ta grupė, 
kursui pasibaigus, išsibarstytų 
ir vėl nueitų savais keliais. Tad 
ar nebūtų gera, šiam kursui 
pasibaigus, įsteigti kokį šių 
kursantų klubą. Jis galėtų iš 
pradžių veikti savarankiškai, o 
paskui prisidėti prie kokios nors 
organizacijos. 

Malonesnio dalyko, kaip šitas 
pasiūlymas, nesitikėjau išgirsti. 
Buvau ir pats apie tai pagal
vojęs, bet nusprendžiau nieko 
kol kas nesakyti, nes maniau, 
kad man, vos tik pradėjus tą 
kursą, gal ir netiko tuoj steigti 
vienokią ar kitokią organizaciją. 
Galvojau, kad kolegijos admi
nistracijai galėjo tai nepatikti, 
bet kada tai pasiūlė pati kursų 
organizatorė, kuri. kaip vieną 
kartą išsitarė, buvo on the staff, 
kitaip sakant, tos kolegijos tar
nautoja, tada mano rūpestis 
atkrito, ir aš jai labai mielai 
pritariau. Dėl viso ko pažadėjau 
net parūpinti Lietuvos vyčių ir 
Lietuvių Bendruomenės įstatus, 
kad juos išstudijuotų ir galėtų 
paskui lengviau apsipręsti, 
prie kurios organizacijos 
jungtis, nes mano manymu, šios 
dvi jiems buvo tinkamiausjps, 
ypač Lietuvos vyčiai, kurie 

susirinkimuose vartoja anglų 
kalbą, nors jau ir LB yra apie 
trys apylinkės, kuriose daugiau 
ar mažiau vartojama anglų kal
ba. Šalia įstatų dar pasiūliau 
surasti kalbėtojus iš vienos ir 
kitos organizacijos, kad apie tas 
organizacijas daugiau paaiškin
tų. Pasiūliau iš LV dr. J. Jokūbą 
Stuką. o iš LB Rimantą Bitėną 
ir Julių Veblaitį. 

Kadangi aš ir pats priklausau 
Lietuvos vyčiams, tai pirmiau
siai atnešiau Elzbietai Lietuvos 
vyčių įstatus, atspausdintus 
lietuvių ir anglų kalba. Ji gana 
greit man juos grąžino. Pasakė, 
juos perskaičiusi, bet abejojan
ti, ar ši grupė galėtų dėtis su 
vyčiais, kadangi tos organiza
cijos nariai turi būti visi 
katalikai ir praktikuojantieji. Ji 
mananti, kad reikėtų jungti 
visus lietuvius, nesvarbu, ar jie 
katalikai ar ne, o šioje grupėje 
gali būti ir nekatalikų ir ne
praktikuojančių. Tad nuspren
dėme steigti tik lietuvišką 
klubą su lietuviškos kilmės 
nariais ir su pagrindu iš šios 
grupės, o vėliau aiškinsimės ir 
spręsime, ką toliau daryti. 

Paskutinę savo kurso 2 valan
dų sesiją planavau praleisti be 
jokių paskaitų, vien tik at
vangai: parodvti skaidres ir 
surengti su kursantais gintaro, 

juostų, audinių, medžio drožinių 
ir kitokių dalykų parodėlę. 
Skaidrėms parodyti pakviečiau 
Janiną Meižienę, nes ji turi 
didelį rinkinį apie Lietuvos 
gamtą, pilis, bažnyčias ir kita. 
Parodėlę rengė Elzbieta su savo 
vyru. Ji beveik viena ir domina
vo su savo eksponatais, nes la
bai daug gintaro ir kitų dalykų 
parsigabendavo iš Lietuvos, kai 
tik ten nuvykdavo. Nugabenau 
ir aš iš to, ką turėjau ir dar 
pasiskolinęs iš Irenos Eitma-
nienės gražių rankšluosčių su 
įaustu Vyčiu ir Lietuvos himnu 
bei Lietuvos vaizdais. Skaidres 
rodė ir aiškino pati Janina. 
Jomis visi labai domėjosi, ypač 
tie, kurie Lietuvoje niekad nėra 
buvę. Parodos eksponatai taip 
pat atkreipė visų dėmesį. Jie 
buvo išdėstyti klasėje ant kelių 
stalų, lentoje ir ant laisvų suolų. 
Jau buvo šiek tiek gintaro ir 
kitų dalykų parodyta paskaitų 
metu, bet čia buvo nepalygina
mai daugiau. Be to ir Elzbieta 
ir Janina buvo ta proga apsi
vilkusios tautiniais drabužiais, 
kuriais, žinoma, daugiausiai 
žavėjosi moterys. 

Einant prie pabaigos, reikia 
paminėti, kas dar kolegijose 
vyksta paskutinės sesijos a r se
mestro pabaigos metu. Studen
tai gauna tam tikras anketas su 
klausimais, liečiančiais patį 
dėstytoją ir jo dėstytą kursą. Jie 
turi tas anketas užpildyti ir 
įvertinti patį dėstytoją ir jo 
dėstytą programą. Apie šitai 
rašau tiems, kurie nėra lankę 
Amerikoje kolegijos ar universi
teto, nes kurie yra lankę, tie 
apie tai jau žino. Šitoks verti
nimas jau vyksta net kai kurių 
vidurinių mokyklų aukštesnėse 
klasėse. Kadangi mano kursas 
buvo labai trumpas, tai tų anke
tų blankus man įteikė dar kur
so pradžioje, įsakė padalinti juos 
klausytojams, kurie turi juos 
užpildyti ir pasirašyti. Paskui aš 
turiu juos surinkti, jei noriu, 
perskaityti ir grąžinti į kolegi
jos raštinę arba prisiųsti paštu. 

CLASSIFIED GUIDE 

IŠMINTINGA 
VISUOMENĖ SIEKIA 

TIESOS 
JAV LB pareiškimas dr. S. Sužiedėlio 

studijos klausimu 
Paskutiniuoju laiku spaudoje 

tilpo eilė pasisakymų dėl 
mokslinės stipendijos istorikui 
dr. Sužiedėliui. Kai kurių 
asmenų jautrumas OSI proble
mai bando nuneigti ilgėlesnį 
laikotarpį trunkančius darbus. 
Todėl JAV LB krašto valdyba 
jaučia svarbą pateikti su II-jo 
pasaulinio karo laikotarpio 
studija susijusius faktus. 

1. JAV LB krašto valdybos su 
dr. S. Sužiedėliu pasirašyta 
sutartis liečia mokslinę studiją 
apie įvykius Lietuvoje II-jo 
pasaulinio karo metu. Veikalo 
apimtis: 350-500 puslapių. Pa
gal sutartyje įrašytą darbo 
planą autor ius apžvelgs 
1918-1939 metų laikotarpį ir 
detaliai analizuos 1940-1941 so
vietinę ir 1941-1944 III-jo 
Reicho okupacijas. Veikalas 
taip pat palies tremtinių pasi
traukimą į Vakarus ir ginkluo
to antisovietinio pogrindžio 
kūrimąsi Lietuvoje. 

2. Pagal sutartį studijos pilna 
kaina yra 46,000 dol. Dr. Sužie-
dėlui skiriama 37.500 dol. Ši 
suma yra už 21 mėnesį pilnalai-
k io darbo, apimančio 
dokumentacijos ieškojimą 
archyvuose, tą laikotarpį pažįs
tančių liudininkų apklausą, stu
dijos parašymą bei paruošimą 
spausdinimui, paskaitas keliuo
se moksliniuose seminaruose 
bei akademinėse institucijose, 
straipsnių paskelbimą ameri
kiečių mokslinėje spaudoje ir 
talką surengti tarptautinę 
moksline konferenciją artėjan
čios Molotovo-Ribbentropo 

pakto 50-ties metų sukakties 
proga. Minėta 37,500 dol. suma 
sudaro dr. Sužiedėliui 20,000 
dol. metinį atlyginimą. Studijos 
autorius pats apmokės valdžios 
mokesčius ir draudas. 

3. JAV LB krašto valdyba 
kreipėsi į prof. dr. Br. Vaškelį, 
kad prie Illinois universiteto 
veikianti Lituanistikos katedra 
akademiniu požiūriu studijos 
rašymą prižiūrėtų. Prof. 
Vaškelio žodinis sutikimas yra 
gautas. Jis rūpinasi patariamo
sios istorikų komisijos sudary
mu. Komisijos vaidmuo prižiū
rėti studijos rašymą ir dr. Sužie-

! dėliui talkinti patarimais, kon
struktyvia kritika, mokslinių 
šaltinių ir prieitų išvadų verti
nimu. Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro valdybos pirm. 
prof. dr. J. Račkauskas yra pa
žadėjęs dr. Sužiedėliui 
bendradarbiavimą. 

4. Minėtą laikotarpį Lietuvoje 
apžvelgiančių rimtų moksliniu 
studijų svetimomis kalbomis 
kaip ir neturime. Anksčiau 
išleisti veikalai buvo parašyti, 
kada pilna II-jį pasaulinį karą 
liečianti dokumentacija buvo 
neprieinama. Paskutiniaisiais 
metais Vakaru demokratijoms 
archyvinę medžiagą atvėrus 
mokslininkams, yra svarbu 
naujausiais istorijos šaltiniais 
paremtą studiją išleisti. Šį būti
numą konstatavo 1974 metais 
vykusi White Plains Lietuvos 
laisvinimo veiksnių konferenci
ja. Studijos trūkumas daugeliu 
atvejų keltas mūsų spaudoje ir 
įvairių vienetų konferencijose 

bei posėdžiuose (AABS, Litu
anistikos Tyrimo ir Studijų cen
tro, Lietuvių Fondo, LFB, LB ir 
kt.). 

Prieš ketverius metus PLB 
valdyba dėjo pastangas ta pačia 
tema paruošti veikalą, kurį su
darytų mokslininkų kolektyvo 
straipsniai specifinėmis te
momis. Deja, pastangos sukiužo, 
neatsiradus reikiamam skaičiui 
istorikų, sutinkančių bendra
darbiauti. Iš 14 istorikų, į ku
riuos buvo kreiptasi, tik trys 
sąlyginai sutiko. Teko kolekty
vinio veikalo paruošimo minties 
atsisakyti. 

5. Pereitą vasarą dr. S. Sužie
dėliui protesto ženklan (dėl esto 
Kari Linnas deportavimo į Sov. 
Sąjungą) pasitraukus iš OSI ei
tų istoriko tyrinėtojo pareigų, 
pakartotinai pradėta svarstyti 
studijos galimybė. Nutarta 
angažuoti Rytų Europos isto
rijoje specializavusį dr. S. Sužie
dėlį. Tuo metu jis buvo bebai
giąs rašyti anglų kalba veikalą 
apie krikščionybės raidą Lie
tuvoje. Dar neturįs naujos tar
nybos, jis galėjo skirti pla
nuojamos studijos rašymui pilną 
laiką. Dr. Sužiedėlio moksliniai 
kredencijalai impresyvūs. Jis 
naudoja šešias kalbas. Magistro 
laipsniu tezę ir doktoratui diser
taciją rašė Lietuvos istorijos 
tema. Akademinėje spaudoje 
yra paskelbęs eilę straipsnių 
Lietuvos istorijos klausimais. 

Dr. Sužiedėlis pakviestas, pa 
sitarus su keliais iškiliais mū
sų istorikais 'prof. dr. V. Var-
džiu ir kt) . Lietuvių fondo 
žmonėmis, PLB fondo pirmi
ninku, Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro vadovais ir kt. 
Prieš sutartį pasirašant, dr. 
Sužiedėlis buvo atvykęs į Chi-
cagą, kur susitiko su minėtų in
stitucijų darbuotojais (jų tarpe 
ir adv. P. Žumbakiu) ir pristatė 
studijos turinį. JAV LB XI-sios 
tarybos trečioji sesija, įvykusi 
1987 m. lapkričio 13-15 die 

MISCELLANEOUS 

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

Te!. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau nokėsit v? 
apdraus nuo ugnies ir automobilio pas 
mus 

FRAMKZAPOLIŠ 
3208Va Wes 95 th Street 

Te l . — GA 4-8854 , 

REAL ESTATE 

9-tjįiš KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELl-BACe REALTORS 

tHCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KE0ZIE 

778-2233 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bondeo 

436-6937 
'ros ir namų apšildymo 
stemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

nomis St. Petersburge, patvir
tino krašto valdybos pasirašytą 
sutartį ir nutarė prašyti Lie
tuvių fondą studiją paremti. Be 
to, LB šio projekto finansavimui 
pramato kitus, įskaitant ameri-
kiet iškuosius ir pr ivačius 
šaltinius. 

Išvardinti faktai turi tikslą 
paaiškinti spaudoje priekaištus, 
kad JAV LB krašto valdyba 
sprendimus vykdžiusi su niekuo 
nesitardama ir sutartį slėpusi 
nuo visuomenės. 

6. Spaudoje keliamas dr. 
Sužiedėlio tarnybos OSI įstai
goje klausimas yra opus. JAV 
LB krašto valdyba iliuzijų netu
rėjo. Jautė, kad bus asmenų, 
kurie jo turėtą tarnybą OSI lai
kys nusikaltimu, panašiai į OSI 
vadovybę nedarančia skirtumo 
tarp nusikaltusių ir dorai 
vokiečių okupacijos metais 
pareigas ėjusių asmenų. Pasi
tikėta mūsų visuomene. J i . 
pergyvenusi kelias okupacijas ir 
tremtį, neturi pasiduoti keršto 
jausmui, neteist asmens, netu
rėdama faktų. JAV LB, kvies
dama dr. Sužiedėlį studiją 
rašyti, neturėjo ir iki šiol neturi 
įrodymų apie jo nusikaltimą tie
sai, tautinio solidarumo pažei
dimą arba liudijimą nors vieno
je OSI teisman patrauktųjų 
byloje. Iš jo reikalaujantiems 
herojišku žygiu verta priminti, 
kad trijų milijonų lietuvių tau
toje tokių kaip Petkus, Sa-
dūnaitė ar Gajauskas tūkstan
čiais neskaičiuojame. 

Išeivija turi vykdyti tai, ko 
nepajėgia pavergta tauta. Ob
jektyvios istorijos, apimančios 
II-jo pasaulinio karo laikotarpį. 
Lietuvoje šiuo metu parašyti ne
galima. JAV LB ryžtasi tą užda
vinį vykdyti, pasitikėdama lie
tuvio istoriko išmintimi. Tuo 
pačiu LB žino, kad išmintinga 
visuomenė savo nusiteikimų 
neapsprendžia panikoje, o siekia 
tiesos. 

JAV LB krašto valdyba 

E L E K ' 1 C S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga>antuo-
tai ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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 

Česlovas Grincevičius 

VIDUDIENIO VARPAI 
Pasako j ima i ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

Šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kun kiekvienas turėtų per
skaityti ir pa. grožei, autoriaus jau
dinančiais pasakojimais. 

Išleico LK klubas Chicago. 1985. 
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv. moka $5.32. 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

RE,MAX 
REALTORS 

GREIT 
i PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią {Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

FOR RENT 

For rent Alsip 1 Ddrm., all ap-
pliances, modern apartment, 3rd fl.. 
$345 per mo. First mo. rent-free. 
Call 389-5201. 

NUO BIRUTĖS KALNO 
Maironis 

Poema buvo parašyta lenkiš
kai, išversta Fausto Kiršos. re
daguota ir spaudai paruošta 
Bernardo Brazdžionio, gražiai 
iliustruota dail. Ados Korsakai-
tės-Sutkuv ienės. Iš leido 
„Lietuvių Dienos" Maironio 50 
metų mirties sukaktį minint. Lei
dinys didelio formato, turi 47 
psl. Kaina su persiuntimu 7.75 
dol. Illinois gyventojai moka 
8.25 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

POPULAR 
LiTHUANlAN į 
R E C I P E S 

Nauja dev in to j i laida 
Suredagavo 

J u z ė Daužvardianė 

Šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau-; 
joms žmonoms ar marčioms. į 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

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

Tremtine .— tai vienas paveikslas iŠ |s>hai puoftnios daiL POVTLO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są-
juTtgoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
{teikti bet kam: svetmttaiiCi>ji ar lietuviui Kaina su persiuntimu 
27 dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West «Srd Street, 
Chicago, O. 0O829 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 
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GYVUOJAMIR HAVAJUOSE 
Grįždamas iš Pasaulio lie

tuvių j aun imo kongreso Aust
ralijoje, vysk. Paul ius Baltakis 
kelioms dienoms buvo stab
telėjęs ir Havajuose. Ta proga 
sausio 12 d. jis kalbėjo Havajų 
Lietuvių klubo suėjime-vaka-
rienėje, kur ią suorganizavo to 
klubo pirmininkė Elena Aglins-
kienė. Pabendravime su svečiu 
vyskupu dalyvavo 35 klubo na
r ia i , k u r i ų ta rpe buvo net 
keliolika j aunų žmonių. 

Vysk. Paul ius Baltakis savo 
pranešime trumpai apžvelgė 
Pasaul io Lie tuvių J a u n i m o 
sąjungos surengtą šeštąjį mūsų 
jaunimo sąskrydį Australijoje. 
Pabrėžė taipgi po platųjį pasaulį 
išblaškytų lietuvių asmeniškų 
ryšių palaikymo svarbą. Susi
rinkusieji ypač domėjosi lie
t u v i a i s , g y v e n a n č i a i s da
bartinėje Lenkijoje, kurioje pats 
vyskupas neseniai lankėsi. O 
čionykščių Havajų lietuvių si
tuacija taipgi yra specifinė. Net 
ne visi klubo nariai yra laisvai 
lietuviškai kalbantys. Daugiau
sia tai vis jau kažin kelintos 
kartos svetur gimusieji, mišrios 
šeimos ir jų prieauglis, bei šiaip 
su lietuviais art imiau bendrau
jantieji. Tokioje situacijoje ne 

visi čia jau ta ip lengvai gali 
lietuviškoje spaudoje sekti lietu
viškuosius reikalus. Todėl ir 
susitikimo su vyskupu vaka
rienėje informacinių klausimų 
buvo galybė. J ie ypač lietė da
ba r t i nes gyvenimo sąlygas 
Lietuvoje ir tenykštį religijos 
persekiojimą. Pokalbis tęsėsi 
kelias valandas. Elenos Aglins-
kienės pokalbio pravedimas ir 
jos taiklių komentarų įterpimas 
labai pagyvino susirinkimo 
eigą. 

Šis vysk . P . Ba l t ak io 
apsilankymas Havajų Lietuvių 
klubui suteikė progą artimiau 
jausti ryšius su viso pasaulio 
lietuviais. Čia verta pabrėžti, 
kad svarbūs tokių ryšių palaiky
tojai tarp Havajų lietuvių yra ir 
anglų kalba leidžiami lietuviš
kieji žurnala i , .Bridges" ir 
„Lituanus". Čia turime apie 25 
tų žurnalų skaitytojus. O laisvai 
l i e t u v i š k a i k a l b a n č i ų ir 
lietuvišką spaudą skaitančių čia 
tėra t ik apie 12 žmonių, kurių 
dauguma yra pensininkai. Šiaip 
Lietuvių klubo nariu tarpe yra 
airiškos, vokiškos, lenkiškos, 
japoniškos, vietnamietiškos ir 
kitokios kilmės žmonių. Taigi ir 
klubo ateitis gera dalimi yra jų 

rankose, ir „Bridges" y r a jų 
ryšininkas su ki ta is l ie tuviškai 
bei angliškai kalbančia is lietu
viais ir nelietuviais. O čio
nykščių lietuvių, išsiskirsčiusių 
keliose salose, tampresniam vie
tinių ryšių pa la ikymui labai 
praverstų nors ir kuk lus , bet 
laiks nuo laiko pas i rodant is 
informacinis klubo apl inkraš-
t u k a s . J i s , g a l i m a s a k y t i 
būtinai čia reikal ingas. 

Grįždami iš kongreso Austra
lijoje šių metų sausyje Hava
juose l a n k ė s i i r d a u g i a u 
lietuvių, kurie su čia gyve
nančia is tuoj p a t u ž m e z g ė 
vienokius ar ki tokius ryšius . 
Taip kelias dienas čia pabuvojo 
ir Lietuvių informacijos New 
Yorke darbuotoja Gintė Damu-
šytė ir lietuvių jėzui tų pro-
vinciolas kun. A n t a n a s Saulai-
tis ir kt. Netrūko ir stabtelėjusio 
jaunimo, kurį paglobojo vie
tiniai bendraamžiai ar šiaip jau
nesnės šeimos. 

I Havajus lietuvių užklysta ir 
kitokiomis progomis. Š ta i prof. 
V y t a u t a s V a r d y s H a v a j ų 
universi tete gruodžio 15 d. 
kalbėjo t ema „Gorbačiovo refor
mos ir naujoji sovietų e tn inė 
politika". Europos kalbų fakul
teto vadovas, Vardžio gera i 
pažįstamas prof. Ki tch ing su
kvietė apie 25 svetimų kalbų ir 

JERUZALE PRIEŠ 
KALĖDAS 

K. B A R O N A S 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

„Prieškalėdinė nuotaika visiš
k a i n e j u n t a m a švento je 
žemėje", rašo „Mannheimer 
Morgen" dienraščio korespon
dentas. Nema ty t i kalėdinių 
p a p u o š a l ų , m a r g a s p a l v i ų 
šviesų, n e m a t y t i dovanų 
pirkimo karšt l igės a r pilnos 
džiaugsmo nuotaikos. Atrodo, 
kad Kalėdų švenčių visiškai 
nėra. 

Kodėl viso pasaulio krikš
čionių šventė taip ignoruojama? 
Vokietis sako, kad tai pasekmės 
bei s p a u d i m a s fana t ikų — 
ortodoksų žydų. 

Viešbučiai, kurie prieš keletą 
metų įvairiais blizgučiais puoš
davo savo langus arba paruoš
davo atvykstant iems maldinin
kams specialų maistą, pateko į 
o r todoksų žydų n e m a l o n ę . 
J i e m s r a b i n a i ne i šduoda 
„kašrut" , kuris pažymi, kad 
viešbutis y r a košer. 

Tačiau nevisus viešbučius ir 
nevisas k r a u t u v e s pas iekia 
ortodoksų rankos. Tas ypač 
pastebima Nazarete, šiaurės 
Galilėjos dalyje, ir Betliejuje, tik 
penkiolika min. automobiliu 
nuo Jeruza lės . Taip pa t i r 
rytinėje Jeruzalės dalyje, kur 
yra nemažas nuošimtis krikš
čionių, Jun tama prieškalėdinė 
nuotaika. Mat ji yra daugiausia 
apgyvendin ta a raba i s ir jų 
prekybininkai stropiai puošia 
savo krautuvių langus, par
duoda p las t ik ines kalėdines 
eglutes i r papuošalus joms. 
Matomi t a i p pat iš Vakarų 
Vokietijos importuoti šokola
diniai Kalėdų seneliai bei nuo 
Velykų užsilikę šokoladiniai 
zuikiai ir kiaušiniai . 

Nežydiškoje rytinėje Jeruzalės 
dalyje didesni viešbučiai taip 
pat ruošiasi priimti atvyks
tančius iš viso pasaulio turistus 
— maldininkus. 

Štai „American Colony Ho-
tel" valgomojo salė jau gražiai 
papuošta, o šveicaras virėjas 
s u s t a t ė v a l g i ų sąrašą . J i s 
„kvepia" amerikietiškų maistu, 
kadangi meniu sudaro jautienos 
kepsniai, k imštas kalakutas, 
salotai su bananais , kalėdinis 
pudingas a rba „mince pie". 

Ne Jeruzalė, bet Betliejus yra 
Kalėdų centras šventoje žemėje. 
Prieškalėdiniame laikotarpyje 
Betliejų „pagauna" šventiška 
aplinka ir nuotaika. Jau aplei
džiant Jeruzalę, didelė žvaigždė 
ir įvairiaspalvės šviesos rodo 

kelią į Kristaus gimimo vietą. 
Prie prakartėlės — Kristaus 
gimimo šventovės yra įrengti 
paaukštinimai. Ant jų įvairių 
tautybių chorai Kūčių vakarą 
gieda k a l ė d i n e s g iesmes, 
kadangi vidurnakčio Mišioms 
bažnyčia negali sutalpinti visų 
tikinčiųjų. 

Pirma Kalėdų diena taip pat 
priklauso Betliejui. Autobusai 
atveža maldininkus iki miesto 
centro. Stipri policijos kontrolė. 
Bijoma arabų — teroristų, kurie 
šią didelę šventę gali išnaudoti 
savo politiniams reikalams ir 

Kalėdų senelis Dariaus Girėno lit mokyklos Kalėdų eglutės šventėje. 
Nuotr. Vlado Žukausko 

Myl imam broliui 

A.tA. 
ROMUI ŠIDLAUSKUI 

Lietuvoje mi rus , mūsų mielus JUSTINĄ ir S T E F Ą 
ŠIDLAUSKUS, motiną AGOTĄ ir v isus a r t i m u o s i u s 
nuoširdžiai užjaučiame. 

T. ir J. Jokubkai, A. ir Br. Kūrai, 
P. ir A. Mikštai, E. Paulauskienė, 
Br. ir Br. Černiai, K. Rožanskas 

A.tA. 
ROMUI ŠIDLAUSKUI 

Lietuvoje m i r u s , jo Motinai ir brol iui J U S T I N U I 
Š IDLAUSKUI , Liet. Kr . D. S-gos n a r i u i , r e i š k i a m e 
nuoširdžią užuojautą 

i s t o r i j o s d ė s t y t o j u s , k u r i e 
i šk lausė paskai tą ir po to daly
vavo gyvose diskusijose. Ta rp 
k i tko , prof. Kitchingo žmona 
y ra e s t ė . 

Tol imesnis Havajų l ietuvio 
k lubo rūpes t i s y ra Vasa r io 
16-tos paminėjimas. Pas ta ra i -

tuo pačiu atkreipti dėmesį į jų 
padėtį. Ma t , Be t l i e jus y r a 
okupacinėje zonoje, o jo gyven
tojai yra palestiniečiai. 

Pietų metu nuo Jaffos var tų 
prasideda procesija į Betliejų. 
Deja, ant stogų su šau tuva i s 
stovi Izraelio kariai , s tebėdami 
ne tik procesiją, bet ta ip pa t ir 
visą apylinkę. M a l d i n i n k a i , 
atvykę į šventąją žemę,, sten
giasi Kūčių vakarą ir K r i s t a u s 
gimimo dieną praleisti Betlie
juje. Dažniausiai oras y r a šal
tokas ir lietingas, bažnyčios per
pildytos. Poilsis r a n d a m a s t ik 
valgyklose. 

Ta pačia proga siunčiu iš Eu
ropos v i s i e m s , , D r a u g o ' ' 
skaitytojams nuoširdžius vilnie-
t i š k u s s v e i k i n i m u s , d a u g 
džiaugsmo Kr i s taus g imimo 
dieną bei viltingų 1988 m.! 
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šiais metais čia jau susidarė 
graži tradicija šios šventės pro- DRAUGAS, antradienis, 1988 m. vasario mėn. 
ga kur nors visiems susirinkti 
su a t i t inkama programa ir pa
bendrauti . Šiemet tokia diena 
p r a m a t o m a v a s a r i o 14 d., 
sekmadienį. 

Rpt. 

2 d. 

Lietuvių Krikšč. Demokratų S-gos 
Chicagos Skyriaus Valdyba 

Su dideliu skausmu pranešame, kad 1988 m. sausio 30 d. 
mirė mūsų mylima Žmona, Mamytė ir Sesuo 

A.tA. 
Dr. IRENA ŠEMIOTAITĖ 

KYRIENĖ 
Velionė gimė Lietuvoje, Telšiuose. JAV-bėse išgyveno 38 

metus. 
Kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 

W. 71st nuo 2-9 v.v. pirmadienį, vasario 1 d. 
Atsisveikinimas įvyks pirmadienį, vasario 1 d., 7 v.v. 

Laidotuvės — vasario 2 d. Iš koplyčios 8:45 vai. ryto velionė 
bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią. Po gedulingų pamaldų velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Velionė priklausė: American Dental Association, Chicago 
Dental Society, Prosthodontic Society, Lithuanian American 
Dental Association. 

Giliai nuliūdę: vyras dr. Antanas, dukterys Rūta su vyru 
dr. David, dr. Laura su vyru dr. Mark ir brolis Vytautas bei 
kit i giminės, draugai ir pažįstami. 

A.tA. 
HENRIKAS PADLECKAS 

Gyveno Oak Park, IL. 
Mirė 1988 m. vasario 1 d., sulaukęs 65 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio mieste. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Regina, sūnūs An

drius ir Henrikas, broliai Vacys ir Leonardas ir Masaičių bei 
Žemaičių šeimos. 

Kūnas pašarvotas vasario mėn. 2 d., antradienį nuo 4 iki 
10 v.v. Salerno's Chapel on the Hill koplyčioje, 6300 W. North 
Ave., Chicago, IL 

Laidotuvės įvyks vasario 3 d., trečiadienį. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į St. Giles, 1045 N. Columbian, Oak 
Park, IL. parapijos bažnyčią, kurioje 11 vai. ryto įvyks gedul
ingos pamaldos už velionio sielą. 

Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nes. 

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

Nuliūdę žmona, sūnūs , broliai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. J. Salerno. Tel. 637-0449. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Dr. JONUI JURGILUI 
mirus 1987 m. lapkričio mėn. 21 d. 

Ypatingai nuoširdi padėka p.p. S. S. Damuliams, p. L. 
Mikelk, p. Z. Rudvalienei, p.p. J. M. Janickams, kurie 
lengvino ligonio paskutines gyvenimo dienas ir visokerio
pai padėjo. 

Esame labai dėkingi prel. V. Bartuškai už atlaikytas 
gedulo mišias ir tai progai pritaikytą pamokslą, bei veliono 
palydėjimą į Forrest Lawn Glendale kapines. 

Nuoširdžiai dėkojame komp. Broniui Budriūnui ir solis
t ams p. Čekanauskienei ir p. R. Dapšiui už gražų giedojimą 
bažnyčioje. 

Labai ačiū karsto nešėjams. 
Esame labai dėkingi visiems dalyvavusiems pamaldose 

ir laidotuvėse, pareiškusiems užuojautą raštu ar žodžiu, 
užprašiusiems šv. Mišių auką ir atsiuntusiems gėlių. Ačiū 
visiems už maldas. 

Ačiū visiems palydėjusiems mūsų brangų Vyrą, Tėvelį, 
Senelį, Brolį ir Uošvį į Amžino Poilsio vietą. 

Dėkingi: žmona , duktė, anūkai, žentas , sesuo ir kiti 
g iminės . 

M i r u s m y l i m a m brol iu i 

A.tA. 
ANTANUI JANUŠAUSKUI 

jo brolį J U R G Į i r V E R U T Ę J A N U Š A I Č I U S bei visą 
še imą g i l ia i už jauč iame i r d rauge l iūdime. 

Dalia Mackialienė 
Dana ir Vytautas Mažeikai 
Birutė ir Kazys Sekmakai 

A.tA. 
Dr. VLADAS ŠIMAITIS 

Gyveno Willow Springs, anksčiau Chicagoje. 
Mirė 1988 m. sausio 30 d.. 2:30 vai. p.p., sulaukęs 76 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros Silvija Krumplienė, 

žentas Valentinas, Audronė Elvikienė, žentas Antanas: sūnus 
Vytautas, marti Milda, aštuoni anūkai, brolis Viktoras su 
žmona Juzefą. Lietuvoje daug brolių ir seserų su šeimomis ir 
kiti giminės. 

Velionis buvo vyras a.a. Aldonos Dirmantai tės 
Šimaitienės. 

Velionis buvo VLIKo Tarybos narys, ALTOs Centro 
valdybos ir garbės narys; vienas iš reg. LB steigėjų ir pirmi
ninkų; steigėjas ir iždininkas ..Lietuvių Balso" spausdinimo 
„Lietuvių Spaudos" bendrovėje. Taip pat priklausė Liet. 
Krikšč. Demokratų s-gai. Darbo federacijai. Liet. Vyčių R. 
Kat. Susivienijimui, ateitininkams ir daugeliui kitu 
organizacijų. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, vasario 1 d. nuo 6 iki 9 v.v. 
ir antradienį, vasario 2 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marquette 
koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 3 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukros, žentai, sūnus, marti , brolis ir anūkai . 

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

A.tA. 
PETRUI MIKULIUI 

mirus, dukra i VERUTEI M Y K O L A I T I E N E I ir jo s 
šeimai re i šk iame gilią užuojautą ir k a r t u l iūdime. 

Eugenija ir Pranas Jogos 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
T e l e f o n a i - 523 -0440 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 S t . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s - 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So . 50th Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

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, 1988 m. vasario mėn. 2 d. 

x Lietuvos Nepriklausomy
bės pagrindinis minėjimas Chi-
cagoje bus vasario 14 d. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. Prie 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčios bus iškelta 
vėliava, o 10:30 vai. bažnyčioje 
bus iškilmingos šv. Mišios. 
Minėjime meninę programą 
atliks Kr. Donelaičio mokyklos 
mokiniai. Minėjimą rengia Chi-
cagos Lietuvių Taryba. 

x Lietuvos Vyčiai vasario 
16 dieną rengia per „Memories 
of Lithuania" Martiniąue resto
rano pokylių salėje vasario 7 d. 
Bilietus reikia įsigyti iš anksto. 
Galima kreiptis tel. į Aušrą 
Kriščiūnaitę-Padalino 581-6026 
arba Sabiną Henson 573-0066. 

x A. a. Zofija Bikulčienė, 
gyvenusi Cicero, mirė vasario 1 
d. Loretto ligoninėje. Nuliūdime 
liko Amerikoje penki sūnūs su 
Šeimomis ir vienas sūnus ok. 
Lietuvoje. 

x A. a. P r a n a s Puidokas, 
Rochesterio, N.Y., lietuvių 
visuomenės veikėjas ir lietuviš
kos radijo valandos vedėjas, po 
sunkios ligos mirė sausio 19 d. 
Nuliūdime liko žmona Vero
nika, sūnus Pranas ir duktė 
Kristina su šeimomis, taip pat 
daug giminių Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

x P r a n a s J o g a , Kultūros 
kongreso rengimo pirmininkas, 
buvo atvykęs į Chicagą. Šešta
dienį jis dalyvavo spaudos kon
ferencijoje, pirmadienį, vasario 
1 d., pasitarė su „Draugo" re
dakcija ir taip pat spaustuvėje 
dėl lankstinuko spausdinimo 

x Gavėnios metu Šv. Kazi
miero vienuolijos seserys ir jų 
maldos bendrininkai-ės kviečia 
angliškai kalbančiuosius kartu 
dalyvauti „Kelionėje j prisi
kėlimą". Vasario 18 ir kovo 17 
d. 7 v.v. seserų motiniškuose 
namuose, 2601 W. Marauette 
Rd., bus susikaupimai-pa-
maldos, nurodantys būdą mels
tis didelės įtampos ar skausmo 
metu ka r t u su gavėnišku 
pamąstymu. Kiekvieną ga
vėnios sekmadienį, pradedant 
vasario 21 d., 4 v. p.p. bus miš
parai. Visi kviečiami per šias 
pamaldas pasijusti vienu kūnu 
Kristuje, keliaujant į gilesnį 
bendravimą su juo. 

x Alvudo pažmonių Lietu
vio sodyboje nebus vasario 7 ir 
14 dienomis: visi dalyvausime 
mums brangiausios šventės 
minėjimuose. 

x R a s a P o s k o č i m i e n ė 
ruošia Lemonto Maironio 
mokyklos mokinius, kurie 
atliks meninę programą Lemon 
to LB Vasario 16 d. minėjime. 

x Vasar io 16-tos minėjime 
Cicero pagrindinę kalba pasa
kys Vliko vicepirmininkas Vy
tautas Jokūbaitis. 

x Egzotiškoji Pietų Ameri
k a laukia jūsų! Labai pri
einama kaina aplankykite Rio 
de Janeiro, Iguassu Falls ir Bu
enos Aires su patyrusiais va
dovais balandžio 7-19. Kreipki
tės į G. T. INTERNATIONAL. 
10401 Roberts Road. Palos 
Hills, IL 60465; tel.: (312) 
430-7272. ( s k ) 

x Amber Travel Service. 
vadovaujama Vidos Jonušienės, 
ruošia 9 d. kelione laivu j 
Alaską š.m. birželio 16 d. Ap
lankysime Vancouverį ir žymes
niąsias Alaskos vietas. Sudary
tai grupei kaina labai papi
ginta. Vietų skaičius ribotas 
Informacijoms kreiptis skambi
nant Vidai 312-448-7420. 

fsk.) 

x Vasario 16-tos minėjimą 
rengia Cicero Altos skyrius 
vasario 6-7 d. Cicero, 111. 
Minėjime vasario 7 d. 12 vai. 
meninę programos dalį atliks 
Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės moterų sekstetas, va
dovaujamas J. Sodaičio. Bronė 
Variakojienė padeklamuos Va
sario 16 pritaikytą eilėraštį 
Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. 

x Gintė Damušytė, žymi 
jaunosios kartos veikėja, bus pa
grindinė kalbėtoja 70 metų Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jime Lemonte vasario 14 d. 

x Bronius Nainys skaitys 
paskaitą vasario 21d. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salėje 
tuoj po sumos Vasario 16 
minėjime, kurį rengia LB Mar
auette Parko apylinkės valdyba. 
Bus ir meninė dalis. Visi galės 
užsimokėti solidarumo mokestį 
ir aukoti Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Po minėjimo bus 
susirinkimas. Valdyba maloniai 
kviečia visus lietuvius dalyvau
ti. 

x A. a. dr. Vladas Šimaitis 
po ilgos ir sunkios ligos mirė 
sausio 30. Gyveno šiuo metu 
Villovv Springs, 111. Pašarvotas 
Petkaus Marauette laidojimo 
koplyčioje. Laidojamas iš Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčios 
Šv. Kazimiero kapinėse. Liko 
nuliūdime dvi dukterys — Silvi
ja ir Audronė su šeimomis, 
sūnus Vytautas su šeima, bro
lis Viktoras si. žmona Josefa ir 
šeima, ok. Lietuvoje broliai ir 
seserys su šeimomis. Jis buvo 
Vliko ir Altos narys ir lietuvių 
visuomenės veikėjas. • 

x A.a. dr. Irena Šemiotaitė 
Kyrienė mirė po sunkaus au 
tomobilio nelaimės sužalojimo. 
Pašarvota D. Petkaus Mar 
quette laidojimo koplyčioje. Lai
dojama antradienį, vasario 2 d., 
iš Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčios Brighton Parke 
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse. Nuliūdime liko vyras dr. 
Antanas, dukterys Rūta su vyru 
ir dr. Laura su vyru, brolis ir 
kiti giminės. Velionė turėjo savo 
dantų kabinetą ir didelį pasise
kimą pacientų tarpe. 

x In i . Henrikas Padleckas 
po sunkios ligos mirė vasario 1 
d. Pašarvotas šiaurinėje Chi-
cagos dalyje. Nuliūdime liko 
žmona dr. Regina, sūnūs An 
drius ir Henrikas, broliai 
Leonardas su šeima ir Vacys ir 
kiti giminės. Laidojamas 
vasario 3 d. iš 6300 W. North 
Ave. 

x LB Marauette Parko apy
linkės valdyba ruošia savo val
dybos nario Apolinaro Bagdono 
knygos sutiktuves vasario 7 d. 
Jaunimo centro posėdžių kam 
baryje tuoj po 12 vai. Mišių. 
Knygą aptars rašytojai Ana
tolijus Kairys ir Stasė Pe
tersonienė. Iš naujos knygos 
eilėraščius deklamuose Ped. 
lituanistikos instituto studentės 
Jūratė Jankauskaitė ir Asta 
Kazlauskaitė. Po to bus kavutė, 
norintieji galės įsigyti knygų su 
autoriaus autografu. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti. 

x Žiburėlio ir Kriaučeliūnų 
vardo Vaikų Namelių mokyklų 
ruošiamoje madų parodoje bus 
progos pamatyti ne tik moterų 
naujausius rūbus, bet vyrų ir 
vaikučių. Paroda bus sekma
dieni, vasario 21 d. 2 v, p.p. 
Jaunimo centre. Madų parodą 
bus galima stebėti ir iš balkono. 

(sk.) 

x 1988 m. balandžio 28 d. 
LAIŠKAI LIETUVIAMS ruo 

' šia 2 savaičių ekskursiją j Pie 
tų Ameriką. Bus lankomasi Rio 
de Janeiro, Sao Paulo, Iguassu 
Falls ir Buenos Aires. Grįžtama 
gegužės 12 d. Kreiptis: Ameri
can Travel Service Bureau, 
9727 S. VVestern Ave., Chicago, 
IL 60643. Tel. 312-238-9787. 

(sk.) 

IS ARTI IR TOLI 

Kun. Jonas Borevičius, SJ. su savo giminėmis. 1 '.airės: kun. J. Borevičius, sol. Margarita 
Momkienė, jos motina Ju2ė Borevičiūtė Ivašauskiene. Vida Momkutė ir sol. Vaclovas Momkus. 

Nuotr. J . Tamulaieio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PRANAS NAUJOKAITIS 
BALZEKO MUZIEJUJE 

Rašytojas Anatolijus Kairys 
Balzeko Lietuvių kul tūros 
muziejaus suruoštoje vaka
ronėje penktadienį, sausio 29 d., 
supažindino klausytojus su 
mūsų vienu iš darbščiausiu lie
tuvių literatūros istorikų, peda
gogų, poetų, literatų Pranu 
Naujokaičiu. Įdomu buvo patir
ti to mūsų literato labai plačią 
darbo apimtj. Apie ji neteko 

x Katr. Narkevičius, Ar-
lington, Mass.. suprasdama 
lietuviškos spaudos sunkumus, 
pratęsė prenumeratą, pridėjo 25 
dol. dienraščio paramai ir 15 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Katr. Narkevičių 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už mielą auką la
bai dėkojame. 

x Dr. A. Koncė, San Francis-
co, Cal., yra lietuviško žodžio 
rėmėjas ir. pratęsdamas pre
numeratą, pridėjo 25 dol. auką. 
Dr. A. Koncei, mūsų garbės 
prenumeratoriui, tariame nuo
širdų ačiū. 

x Zenonas Pajaujis, Mount 
Clemens. Mich., prašo ^Drau
gą" siuntinėti jo vardu, nes jo 
tėvas Petras Pajiujis iškeliavo 
į Amžinybę. Ta proga pratęsė 
prenumeratą ir pridėjo 20 dol. 
auką. Z. Pajaujį skelbiame gar
bės prenumeratorium, dėko
jame už paramą ir kartu reiš
kiame užuojautą. 

x Pe t ras Vainius iš Mal-
vern, Pa., atsiuntė ..Draugui" 
20 doi. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Kaz imie ra s Beiga . J . 
Stankūnas, Juozas Paražinskas. 
Aleksas Mikaliūnas, Genė Ži
donis, Jonas Balskus, V. Ge
nienė, Talat-Kelpša, Alfonsas 
Skiparis, Vladas Pocius, An
tanas Grinius. Adolfas Leksas. 
Stasys Mykolaitis, A. Gaižiū
nas, A. Sekonis, Albinas Ruz
gas , V. Urbonas, Vladas 
Kiaunė, kiekvienas pratęsė 
p renumera tą , k iekvienas 
paaukojo 10 dol., už kalėdines 
korteles, kalendorių ar „Drau
go'' paramai. Nuoširdus ačiū. 

x Kazys Skaisgirys, St. Ber 
natavičius, Gintaras Dargis. 
Rich. Kučinskas, dr. J. Kriau 
čiūnas, J. A. Korsakas. Alex 
Špokas, P. Palys, Bronė Tarutis. 
J. Mikelionis, Pranas Totoraitis. 
Sofija Polikauskas, A. Eitutis, 
Emilija Zilly. J. Vengris, dr. E. 
Liatukas. Ignas Vaičeliūnas. 
Anelė Dulkis. V. Kavai šukas. 
Anatolijus Kairys, E. J. Žilionis, 
A. Čižikauskas, St. Gedgaudas, 
G. Morkūnas, kiekvienas pra
tęsė ..Draugo" prenumeratą ir 
pridėjo po 10 dol. auką už kalė
dines korteles, kalendorių ar 
dienraščio paramai. Labai ačiū. 

daug girdėti, nei skaityti, ne jis 
pats, gyvas būdamas, savęs 
nereklamavo, nei io išleidžiamų 
knygų niekas visuomenei 
nepristatė. 

P. Naujokaitis — poetas. Jis 
išleido eilėraščių rinkinius 
..Prie syvruojančių beržų" 1930. 
„Akmens širdis" 1960; „Auksi
niai rageliai" 1968. Jis parašė 
romanus: „Upeliai negrįžta į 
kalnus" 1959, „Iiūžę tiltai" — 
1961. „Žydinčios dienos" 1967 
(šiuo romanu laimėjo „Draugo" 
konkurso premiją:. Pasakojimai 
jaunimui „Maži žingsniai" 
1960. Jo scenos veikalas buvo 
vaidintas Ukmergės gimna
zijoje. 

Išsamiausias ir didžiausios 
vertės yra jo keturių tomų „Lie
tuvių literatūros istorija". Čia 
A. Kairys išstatė visus keturis 
istorijos tomus purodai. Tomai 
500-600 puslapi,; apimties apie 
visą lietuvių literatūrą, į-
jungiant visus rašytojus ir 
dabar esančius rašytojus oku
puotoje Lietuvoje. Tuo tarpu 
dabar okupuotoje Lietuvoje 
išleista literatūros istorija yra 
labai siaura dviejų tomų ir joje 
dabartinė išeivijos literatūra 
ignoruojama. 

Prie viso to naujo didelio 
veikalo dar tenka pridėti ir 
Naujokaičio „Naujoji lietuvių li
teratūra" 1948 Visuose savo 
darbuose kaip poetas, kaip 
romanistas ir kaip istorikas 

Naujokaitis pasižymi gilumu, 
svarstymo originalumu, plačia 
apimtimi. Jo beletristikos pilna 
visuose literatūros žurnaluose. 
Auklėtiniai jį prisimena kaip 
nepaprastai patrauklų peda
gogą. Nevengė jis ir laikraščių 
redaktorių pareigų, nei 
visuomeninių pareigų (kaip pvz. 
buvo Vilniui Vaduoti sąjungos 
veikėjas). Savo paskaitoje A. 
Kairys apėmė visą P. Naujo
kaičio darbų visumą, supažin
dindamas klausytojus su plačia 
jo asmenybe. O būtų jdomu, kad 
kas nors supažindintų giliau su 
kuriuo nors jo veikalu, nes šios 
paskaitos rėmuose tas jau buvo 
neįmanoma. 

Po šios paskaitos įdomias 
pastabas pridėjo poetas Kazys 
Bradūnas. Lietuva turėjo daug 
labai gerų pedagogų, tokių kaip 
P. Naujokaitis, kurie turėjo 
nepaprastą įtaką patraukdami 
į literatūrinę sritį jaunesniąją 
kartą, taip kaip ir patį Kazį. O 
labiausia Kazys Bradūnas ste
bėjosi nepaprastu P. Naujo
kaičio darbštumu. Sugebėjimu 
parašyti tokį sunkų veikalą. 
„Lietuvių literatūros istoriją", 
keturis tomus per trejus metus, 
ir kiekvienas tomas apėmė apie 
500-600 puslapių;tiesiog sunku 
įsivaizduoti. O istorija buvo pa
rašyta ir laiku parašyta ir už tą 
darbą jis gavo 100 dolerių per 
mėnesį ir nieko daugiau. Kai 
dabar girdime, kaip skambina 
tūkstančiais už vieną 300 400 

BRAZILIJOJE 

— „ M ū s ų Lie tuva" , Bra
zilijos lietuvių laikraštis, pra
dėjo leisti pereitais metais šio 
laikraščio priedą portugalų kal
ba. Pirmame numeryje rašo 
išsamų straipsnį Henriąue L. 
Alves, kuris yra lietuvis gali 
rašyti lietuviškai. To priedo gale 
yra posakis lietuviškai: „Lietu
viškos spaudos rėmėjai yra savo 
tautos gynėjai". 

— Sao P a u l o mieste perei
tais metais viena gatvė buvo pa
vadinta Vinco Kudirkos vardu 
— praca Vincas Kudirka. 

— P e r k u n . P r a n o Gavėno, 
Šv. Kazimiero parapijos kle
bono, gimtadienį buvo susirinkę 
lietuviai kunigai, kurie nutarė 
protestuoti prieš pranciškono 
kun. Leonardo Boff melagingus 
pranešimus apie Sovietų Sąjun
gą. Tai atsispindėjo visoje anti-
komunis t inė je Brazilijos 
spaudoje. 

— A. a. kun . dr . A n t a n a s 
Milius po trumpos ligos mirė 
Šv. Juozapo ligoninėje Vila Zeli-
noje pereitų metų lapkričio 21 
d. Velionis buvo gimęs 1907 m. 
balandžio 14 d. Kunigu įšven
tintas Vilkaviškyje 1933 m. Stu
dijavo Romoje, kur gavo teolo- ; 
gijos daktaro laipsnį. Po karo į 
kurį laiką gyveno Argentinoje, I 
o paskiau Brazilijoje. 

— A. a. J u r g i s Beleckis, glo-
bojomas adv. Ernesto ir Halinos 
Petraičių, sulaukęs 90 metų, 
mirė Guarujos mieste. Jo lai
dotuvėse rel igines apeigas 
atliko ten nuvykęs kun. Petras 
Urba i t i s . Dalyvavo daug 
žmonių, nes advokatas visiems 
gerai pažįstamas, taip pat buvo 
25 kunigai bažnyčioje. 

— A.a. Albina Kur goniene. 
74 metų amžiaus, mirė pereitu 
metų pabaigoje. Brazilijoje 
gyveno nuo 1929 m. Jos vyras 
a.a. Leonas Kurgonas yra miręs 
anksčiau. Liūdesyje liko du 
s ū n ū s ir dvi dukros su 
šeimomis. 

— A. a. A n t a n a s Golskis 
mirė širdies smūgiu ir buvo 
palaidotas su religinėmis apei
gomis V. Alpinos kapinėse. 
Velionis buvo gimęs 1908 m. 
spalio 1 d. Raudondvaryje, Kau
no apskrityje. Brazilijoje gyveno 
nuo 1927 m. 

VOKIETIJOJE 

— Lietuvių Kultūros insti
tuto metinis suvažiavimas pra
sidėjo spalio 23 d. Suvažiavimą 
spalio 24 d. atidarė instituto ve
dėjas Vincas Bartusevičius, pa
s t ebėdamas , kad šis 
suvažiavimas yra jau septintas. 

Paskaitą skaitė dr. Kęstutis 
Girnius iš Miuncheno. Jis 
kalbėjo apie okupuotos Lietuvos 
sukolchozinimą. Kalbėjo 
Artūras Hermanas iš Heidel
bergo apie klaipėdiečių san
tykius su lietuviais. Po pietų 
paskaitą skaitė istorikas prof. 
dr. Menfred Hellmann apie Lie
tuvos uniją su Lenkija. Apie 
Lietuvos krikštą kalbėjo prof. 
dr. Paulius Rabikauskas, is
torikas dr. Hellmuth G. Dahms 
kalbėjo apie Lietuvą ir didžiųjų 
valstybių politiką 1939-1941 
metais. 

— Kun. Kazimiero Senkaus 
45 metų kunigystės sukaktis ir 
Lietuvos krikščionybės 600 
metų minėjimas buvo kartu 
atšvęstas Stuttgarte, pamaldas 
laikant Rothenburgo-Stuttgar-
to vyskupui Georg Moseriui, 
kuris pasakė ir gražų pamokslą, 
prisimindamas Lietuvos kan
čias ir lietuvius, gyvenančius 
Vokietijoje. Vysk. G. Moser yra 
lietuviams palankus ir daug 
prisideda prie lietuviškų reikalų 
savo vyskupijoje. Kun. K. 
Senkus padeda vienai vokiečių 
parapijai Stuttgarte ir aptar
nauja apylinkės lietuvius. 

— A. a. Natalija Maciule
vičienė mirė Memmingene ir 
palaidota VValdfriedhof kapi
nėse. Buvo gimusi Vilniuje. 
Nuliūdime liko sūnus Jurgis, 
duktė Danutė ir sesuo Valė. 

— A. a. Mar i ja Bič
k a u s k i e n ė mirė Miunche-
ne-Ludwigsfelde. Palaidota 
VVestfriedhof kapinėse Miun
chene. Laidojimo apeigas atliko 
kun. A. Bunga Buvo gimusi 
1932 m. rugpjūčio 2 d. Virbalyje. 
Buvo Barasų šeimos globojama, 
nes visą laiką sirgo. 

— A. a. Elena Mikolaitienė 
(Mickoleit) mirė po operacijos 
Mainzo universiteto klinikose. 
Nuliūdime liko vyras Herbertas 
ir septynerių metų sūnelis. 

— Iš Vokietijos į Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą buvo 
išrinkti Tomas Bartusevičius, 
Rimantas Gumųliauskas, Kęs
tutis Ivinskis, Melanie Mika
lauskaitė, Raimonda Šreifelda-
tė ir Klaus Žulys. Lietuvių 
Bendruomenės valdyba ir PLB 
valdyba turėjo padėti jiems 
pasiekti Australiją. 

— Perna i Kirchbergo vie
nuolyne vyko Pasaulio evan
gelikų liuteronų sąjungos su
važiavimas. Jame dalyvavo ir 3 
lietuviai kunigai bei 4 pasau
liečiai evangelikų Bažnyčios 
darbuotojai. Kun. Fr. Skėrys 
papasakojo apie savo darbus Va
sario 16 gimnazijoje. Šių metų 
susirinkimas bus rugsėjo 5-9 
dienomis Liebfrauenburge 
Elzas-Lotaringijoje. 

Arvyda* Zyg;< . I edngoginio Lituanistikos instituto lektorius, skaitęs 
it ių tauv -aka Balzeko Li< ruvitj '..ulturos muziejuje. 

Vuotr J . Tamul i ič io 

puslapių knygutę, tai pama
tome P. Naujokaičio didybę, 
atremtą į idealizmą kultūros ba
ruose, dėl kurio mūsų vadai 
t u rė tų ge ra i pagalvot i ir 
susimąstyti. 

Šiai vakaronei įvadą padarė 
dailininkas Valentinas Ramo-
nis, k u r i s yra muziejaus 
vykdomasis direktorius. J is 
supažindino atvykusius su mu
ziejaus ateities kultūrine veikla. 
Būtent, šiais metais muziejus 
yra pasiryžęs kiekvieno mėnesio 
pabaigoje suruošti kultūrinę va
karonę. Pavyzdžiui, vasario mė
nesio pabaigoje pramato prof. 
dr. Vasyl Markus paskaitą 
„Religijų ir bažnyčių padėtis So
vietų Sąjungoj" (jis yra Loyolos 
univers i te to profesorius ir 
didelis ukrainiečių veikėjas). 
Kovo pabaigoje 45 metų sukak
čiai atžymėti nuo Vilniaus 
universiteto uždarymo, aukš
tųjų mokyklų uždarymo ir Lie
tuvos įkaitų paėmimo nacių 
okupuotoje Lietuvoje. Balandžio 
pabaigoje paskaita dr. Dominic 
Pacyga skaidrėmis pavaizduos 
„Emigracija iš rytų Europos j 
Ameriką" (Jis yra Columbijos 
Colegijos profesorius, etninių 
grupių istorijos specialistas). 

Gegužės pabaigoje dr. Jonas 
Šliūpas kalbės: „Mano tėvas 
Vytautas Šliūpas". 

Šioje vakaronėje A. Kairį pri
statė dr. Dovydas Fainhauzas, 
kuris yra dabar Balzeko muzie
jaus bibliotekos vedėjas, is
torikas. Kultūrinėms vakaro
nėms tiesiogiai talkininkauja ir 
pats muziejaus prezidentas 
Stanley Balzekas. Po vakaronės 
visi buvo pavaišinti skanėstais 
prie gražiai paruošto S. Semė
nienės stalo, kuri yra šiuo metu 
muziejuje ryšių su visuomene 
direktorė. Visi besivaišindami 
tęsė įdomias diskusijas kultū
rinio darbo temomis, būdami dė
kingi, kad Balzeko muziejus įsi
jungė ir praturtina mus kultū
rinėmis programomis, pats jas 
finansuodamas. 

P. Narutis 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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




