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Atvyko Maskvos opozicijos figūra 
Jo išleidimas — tai revoliucija 

VVashingtonas. — Šeštadienį 
į New Yorką atvyko Boris N. 
Jeltsinas, Sovietų imperijoje po
puliarus asmuo, vadovaująs 
opozicijai prieš Kremlių ir 
Maskvoje laikomas politinio 
pliuralizmo atstovu. Tai jo pir
ma kelionė į Ameriką. Ta pro
ga „New York Times" pažymi, 
jog bus įdomu iš jo patirti apie 
sovietų vidaus politiką. 

Buvęs Politbiuro narys ir 
Maskvos komunistų vadas 
Amerikoje išbus 8 dienas. Čia jis 
kalbės 8 miestuose ir už kiek
vieną kalbą gaus 25,000 dol. Čia 
jis susitiks su ekonominio gyve
nimo ekspertais, įskaitant Da-
vid Rockefeller, Peter Sprague 
ir ki tus . J i s yra Maskvos 
distrikto deputatas, išrinktas 
90% balsų. 

Prašos i p a s prezidentą 

Jeltsinas pakartotinai prašėsi 
norįs susitikti su vyriausybės 
nariais, net su pačiu preziden
tu Bushu ir Valstybės sekreto
riumi James Bakeriu, bet nėra 
aišku, ar jie sutiks jį priimti. 
Administracijos oficialus atsto
vas pasakė, jog Baltieji rūmai 
nėra pasiruošę, kad prezidentas 
ir Brent Scovveroft, Saugumo 
tarybos viršininkas, jį priimtų. 
Tačiau jis tikrai susitiks su 
senatoriumi Claiborne Pell, Se
nato Užsienio komito pirminin
ku ir senatoriumi Bill Bradley, 
demokratu iš New Jersey valsti
jos, kuris yra labai susidomėjęs 
ryšiais su Sovietų Sąjunga. 

Boris Jeltsinas, kuris buvo pa
šalintas 1987 m. iš Politbiuro, 
čia lankosi kaip privatus asmuo. 
Jį pakvietė Californijoje esąs 
Esalen institutas, kuris labai 
yra už ryšių plėtimą su sovie
tais. 

I r jis patyrė tą patį 

Įdomi yra ir jo išvažiavimo 
eiga. Praėjusį trečiadienį, kai 
čia Užsienio reikalų taryba 
išsiuntinėjo pakvietimus užkan-
džiams su juo, Jeltsinas dar 
nebuvo gavęs iš Sovietų vyriau
sybės išvažiavimo vizos. Ketvir
tadienį, kai buvo padaryti pla
nai jo susitikimams Baltimorė-
je, Washingtone, Philadelphijo-
je, Dalias, Minneapolyje ir Chi-
cagoje, Jeltsinas dar nebuvo ga
vęs lėktuvo bilietų. Penktadie-

Sudaryta Lenkijos 
vyriausybė 

Varšuva. Lenkijos premjeras 
T. Mazowiecki8 pranešė, kad su
darė keturių partijų koalicinę 
vyriausybę, kuri formaliai pa
baigė 45 metus trukusią komu
nistų valdžią ir jų uždraustą 
Solidarumo sąjūdį iškėlė į vado
vaujančią poziciją politiniame, 
ekonominiame ir kultūriniame 
gyvenime. Komunistai turės ka
riuomenės ir valstybės saugumo 
pozicijas. Visas ekonominių sri
čių ministerijas turės Solidaru
mas, išskyrus vieną. Valstybės 
radijo ir televizijos kontrolė bus 
Solidarumo rankose. Užsienio 
reikalų ministerijai vadovaus 
nei vienai partijai nepriklau
santis K. Skubiszewski, kuris 
yra tarptautines teisės profeso
rius ir buvęs patarėju Lenkijos 
primui kard. J. Glemp ir prez. 
W. Jaruzelskiui . Lenkijos 
parlamento vadas B. Geremek 
vakar pasakė: „Šiuo yra baigtas 
vienas Lenkijos istorijos sky
rius". 

nio rytą kvietėjai fakso maši
nomis išsiuntinėjo įvairioms 
įtaigoms pranešimus, kad prieš 
tai nustatyta Jeltsino dar
botvarkė čia nebegalioja, nes 
nežinia, kada jis atvyks. Tik 4 
vai. šeštadienio rytą pagaliau 
sužinota, kad jis atvyksta. 

Kalbėjo Užsienio klube 

Princeton kalbėtojų biuras, 
kuris organizavo jo kalbas 8 
miestuose, vėl iš naujo per
tvarkė jo darbų tvarką. Sloan 
menedžmento mokyklos direk
torius Massachusetts Technolo
gijos institute, kuris taip pat yra 
vienas iš jo kvietėjų, pasakė: 
„Tai tikra revoliucija. Jis yra 
politinės opozicijos Maskvoje 
vadas ir todėl galvoti, kad 
vyriausybė jam leido vizituoti 
JAV, yra revoliucija, to nieka
dos nebūtų įvykę prieš 10 metų. 

Pirmadienį David Rockefeller 
jį pristatė Užsienio ryšių tary
bos trims šimtams narių, o 
vakare Rockefellerių Brolių 
Fondas suruošė privačius pietus 
mažesniam žmonių skaičiui su 
Jeltsinu. 

Pirmadienio rytą Jeltsinas 
taip pat atsakinėjo į klausimus 
televizijos „Good morning, Ame
rica" progarmoje, kurios metu 
dukart buvo paklaustas apie 
Baltijos kraštus. Į tai jis atsakė, 
kad Baltijos kraštai jau dabar 
turi didesnę ekonominę laisvę ir 
kariniai daliniai nebus siunčia
mi užgniaužti tų kraštų tauti
nius sąjūdžius, tačiau nepri
klausomybės klausimas nebū
siąs sprendžiamas. 

Šiaulių miesto 
protestas 

Šiauliai. — SIA pranešimu 
Šiaulių miesto gyventojų susi
rinkimo, įvykusio 1989-08-28, 
nutarimas. 

1. Protestuojame prieš TSKP 
CK 1980.08.26 d. pareiškimą 
„Dėl padėties tarybinio Pabal
tijo respublikose". Jame 
esančius nepagrįstus kaltini
mus Baltijos valstybėms ir 
tautoms nacionalizmu, separa
tizmu, kitataučių diskriminaci
ja, laikome stalinizmo recityvu. 
Laikome šį dokumentą politiš
kai klaidingu centrinio partinio 
aparato savivalės aktu, 
pjudančiu Baltijos valstybėse 
gyvenančias tautas, kiršinančiu 
kitas respublikas prieš Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. 

2. Smerkiame sąjunginėse 
masinės informacijos priemonė
se vedamą dezinformacijos kam
paniją prieš Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. 

3. Reikalaujame iš TSKP CK 
atsisakyti pamokančio tono bei 
tiesos nuopolio ir pradėti 
lygiateisį dialogą su Baltijos 
valstybių atstovais. 

Susirinkime dalyvavo 318 
žmonių. Rezoliucijos tekstui 
pritarta vienbalsiai. Susirinki
mui pirmininkavo A. Urbanavi
čius, sekretoriavo V. Vestartas. 

— Jonavos „Azoto" gamyklo
je avarijos klausimu Lietuvoje 
viešai pasisakė prof. Antanas 
Kudzis: „Jonavos „Azoto" 
avarija buvo ne atsitiktinė, o 
užplanuota. Ji įvyko dėl grubių 
konstravimo ir skaičiavimo 
klaidų projekte", rašo pro
fesorius „Tiesos" 157 numeryje. 

Rytų Vokietijos vokie >Mai reiškia savo džiaugsmą, sužinoję, kad Vengrija sutiko juos išleisti į 
laisvę Vakarų Vokietijoje. Bavarijoje jiems sutikimą ruošia baronesė Scilla von Boeselager. 

Gorbačiovas rašo popiežiui 
Vatikano miestas . — AP ži

nių agentūra praneša, jog Sovie
tų Sąjungos prezidentas Michai
las Gorbačiovas parašė popie
žiui Jonui Pauliui II laišką, 
siūlydamas susitikti ir disku
tuoti Vatikano ir Sovietų Sąjun
gos ryšius. 

Maskvoje sovietų šaltiniai 
praneša, jog Gorbačiovas numa
to vizituoti Italiją lapkričio 25 
d. Italų vyriausybės šaltiniai sa
ko, kad Gorbačiovas aplankys ir 
kitus miestus. 

Popiežiaus susitikimas su 
Gorbačiovu kaip tik galimas tuo 
metu, tačiau tuo klausimu nėra 
jokių žinių iš abiejų pusių. Jei 
tai įvyktų, tai būtų pirmas su
sitikimas 850 milijonų katalikų 
vado ir Sovietų komunistų vado. 
Popiežius Jonas Paulius II šių 
metų pradžioje yra pasakęs, kad 
jis priimtų Sovietų prezidentą. 
Iš Vatikano pranešama, jog Gor-

7,000 iškeliavo 
[ laisvę 

Budapeštas . AP žinių agen
tūros pranešimu, Vengrija sek
madienį daugiau kaip 7,000 vo
kiečių, pabėgusių iš Rytų Vokie
tijos, kurie atsisakė grįžti, leido 
išvykti į Vakarų Vokietiją. Tai 
didysis vokiečių exodus. Vengri
ja laikinai suspendavo 20 metų 
susitarimą grąžinti pabėgėlius. 
Tai pirmas Varšuvos pakto 
kraštų susitarimų sulaužymas, 
atsisakant grąžinti pabėgėlius 
atgal. Rytų Vokietijos komunis
tų vyriausybė paskelbė, jog 
Vengrija nelegaliai leidžia Ry
tų Vokietijos pil iečiams 
peržengti Austrijos sieną, per 
kurią jie pasieks Vakarų 
Vokietiją. Tai esą pažeidžia 
t a rp tau t in ius sus i t a r imus . 
Vidurnakt į j ie pradėjo 
pervažiuoti ir pereiti sieną į 
Austriją. Vokiečiai atvyko savo 
mašinomis, motociklais , 
autobusu ir pėsčiomis su savo 
šeimų nar ia is . J ie šaukė, 
valiavo, triūbijo mašinų sig
nalais, daugelio akyse matėsi 
džiaugsmo ašaros. Televizijos 
stotys perdavė pasauliui šios 
masinės emigracijos į laisvę 
vaizdus. Kai kam buvo sunku 
kalbėti. Austrijoje daugelis išli
po iš automobilių ir pradėjo 
šokti iš to džiaugsmo. Atvykę į 
Vokietiją, jie automatiškai gau
na Vakarų Vokietijos pilietybę. 
Bonos vyriausybė pasakė, kad 
Vengrija atliko humanišką žygį. 

bačiovas laiške, kurį popiežiui 
atvežė praėjusį mėnesį Sovietų 
Užsienio reikalu ministeno E. 
Shevardnadzės padėjėjas Y. 
Karlovas, pasiūlė „pasitarimą 
aptarti reikalams". 

Pradžia 1988 metais 
Tai esąs Gorbačiovo atsaky

mas į popiežiaus laišką, kurį 
1988 m. jam įt> įkė Vatikano 
Valstybės sekretorius kard. 
Agostino Casaroli. Kard. Casa-
roli tada vadovavo Romos Kata
likų delegacijai, kuri dalyvavo 
Rusų Ortodoksų Bažnyčios 
šventėje. Tada ir buvo pirmieji 
žingsniai pradėti ryšiams. To
liau buvo plečiami ryšiai, kai 
šiemet Vatikanas paskyrė vys
kupą Bielarusijos respublikai, 
pirmą vyskupą po rusų revoliu
cijos. 

Spauda mini, kad Vatikano 
oficialus pareigūnas pasakė, 
kad tokiame pasitarime būtų 
keliami ir Lietuvos, ir Latvijos 
reikalai. 

Taurūs jaunuoliai 
Vilnius. Lietuviai kareiviai 

E. Akuckas, V. Lukauskas ir A. 
Šalis, kurie atlieka karinę tar
nybą Maskvos karinėje apygar
doje, rašo ..Komjaunimo Tiesos" 
redakcijai: ..Artimiausiu metu 
mūsų dalinyje turi suplevėsuoti 
15 respublikų vėliavos. Tarp jų 
nematysime mūsų - Lietuvos 
Trispalvės. Kreipėmės į pulko 
politinius vadovus, bet jie tik 
rankomis skėsčioja. Jie jau tris 
mėnesius ieško... O mes, lietu
viai, norėtume matyti taurias 
mūsų vėliavos spalvas, kad nesi-
jaustume toli nuo Tėvynes". Ir 
prašo atsiųsti standartinio dy
džio, dviejų metrų ilgio ir vieno 
metro pločio dvi Trispalves. Re
dakcija sakosi neturinti pinigų, 
tad kreipėsi į žmones, kad kas 
nors tiems vaikinams padėtų ir 
nusiųstų vėliavas. 

— „Santaros" žurnalas pra
dėtas leisti Kaune, kuris eisiąs 
4 kartus pe metus. Jį leidžia 
Lietuvos ku! iros fondas ir tarp
tau t inė p< įgrafijos įmonė 
„Spindulys* Žurnalas skiria
mas Lietu\ je ir užsienyje 
gyvenančių tautiečių kūry
bai. Pirmas^ numeris išleistas 
15 tūkst. tiražu. Jis nebus nu
meruojama.- :>et vadinsis pagal 
metų laikus - „Vasara", „Ru 
duo", „Žiema", „Pavasaris". 

Moralinė jėga — geriausias 
„Baltijos kelio" ginklas 

Taikinga Gandhi taktika 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Lietuvos PEN centro na
riai Ričardas Gavelis, Sigitas 
Geda, Juozas Glinskis, Jonas 
Juškaitis, Raimondas Kašaus-
kas, Romualdas Lankauskas. 
Jonas Mikelinskas, Gintaras 
Patackas ir Judita Vaičiūnaitė 
pareiškė, kad partijos Centro 
Komiteto pareiškimas tenden
cingai iškreipia padėtį Lietuvo
je ir Pabaltijyje ir savo nepa
grįstais argumentais primena 
1939 ir 1940 metų ultimatu
mus, padiktuotus stalininės po
litikos. 

— Lietuvos Moterų sąjun
ga atviru laišku kreipėsi į Ko
munistų partijos Centro komi
tetą, pareikšdama, kad tas pa
reiškimas, liečiąs nacių-sovietų 
sutartis ir rugpjūčio 23 dienos 
„Baltijos kelią", yra žalingas, 
nes klaidina daugiamilijoninę, 
daugiatautę tarybinę liaudį ir 
parašytas remiantis klaidinan
čia informacija. „Mes tvirtai 
tikime, kad visi geros valios Lie
tuvoje gyvenantys kitataučiai 
nepasiduos ,skaldyk ir valdyk' 
principui". 

— Nuo balandžio 12 dienos 
Lietuvos civilinė aviacija pra
dėjo reguliarius lėktuvų skridi
mus Vilnius-Berlynas-Vilnius. 
Keleivių jau dabar yra net per
daug, planuojama padauginti 
skridimų skaičių. 

— Rašytojui R. Lankaus
kui Kanados PEN centras bir
želio 21 d. išsiuntė laišką, kvies
damas lietuvių rašytojų grupę 
dalyvauti pasauliniame PEN 
klubo kongrese Kanadoje rugsė
jo 23-30 dienomis. Kvietimas jį 
pasiekė tik po pusantro mėne
sio. Vilniuje laiškas antspau
duotas rugpj. 4 d. Jis buvo 
atplėštas ir pažymėtas kažkokiu 
„paukščiuku". Pranešus Kana-
don, kad jis negautas, tai PEN 
pasiuntė kvietimo telegramą. 
Laiškas buvo sulaikytas Vil
niaus pašte ir įteiktas po to. kai 
jau buvo gauta telegrama. 

— Lietuvoje džiaugiamasi 
pianistės Eglės Janulevičiūtės 
laimėjimu Clevelande įvykusia
me tarptautiniame prestižinia
me pianistų konkurse Konkur
se dalyvavo daugiau kaip 90 
pianistų iš viso pasaulio. Janu-
levičiūtė laimėjo šeštąją vietą. 
Dalyvavo ir Karnavičiu atžala 
- Jurgis Karn.ivičius. kur> ne
paprastai reikli komisija paliko 
antrajame rate. 

Vilnius. AP žinių agentūra 
praneša, kad Baltijos respubli
kose pradėta nauja taktika, kuri 
primena Gandhi kovas už Indi
jos nepriklausomybę, kai jis va
dovavo kovai prieš britus. Lat
vijos ir Estijos Liaudies frontai 
ir Lietuvos Persitvarkymo sąjū
dis stengiasi taikingu būdu 
atgauti 1940 metais išplėštas 
nepriklausomybes. Gandhi 
moralinis spaudimas veikė, taip 
ir Baltijos kraštuose moralinė 
jėga laimėsianti. Komunistai 
niekada nesiskaitė su moraline 
jėga, bet dabar jau skaitosi. 
Sąjūdžių principinis ginklas yra 
moralinė jėga, rašo agentūra. 
Sovietų tankai esą jau negąs
dina Baltijos žmonių, jie ten 
buvojau 50 metų. Tankai sovie
tams nepadės, nors jie ir niauro
tųjų miestuose. Ir Lietuvos kar
dinolas V. Sladkevičius pasakė, 
kad Gandhi dvasia sujungs lie
tuvius ir atves prie pagrindinio 
tikslo. 

Sustiprinta p ropaganda 

„Washington Post" taip pat 
rašo, jog Baltijos nepriklausomų 
sąjūdžių taktika primena Ame
rikos žmogaus teisių judėjimą 
1960 metais ir Mahatma Gan
dhi nesmurtišką kovą prieš 
britų valdžią Indijoje 1940 
metais. Pasinaudodama centri
nių organų spauda, paskutiniu 
metu Maskva savo vitriolišką 
propagandą išvystė prieš Balti
jos kraštus, kokios dar Gorba
čiovo valdymo metais nėra bu
vę. Ir dabar „Baltijos kelio" va
dai Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje nesibijo, lyg būtų neliečia
mi, nesužeidžiami bauginimais 
ir galimomis riaušėmis, sako ko-
lumnistas David Remnick. Kar
tais ta propaganda šiuo metu 
yra tokia, kaip buvo sutriuški
nant Čekoslovakijos laisvę 1968 
metais. Bet istorija yra paro
džiusi, kad moralinė jėga veikia. 

Indijos pavyzdys 

Sovietų istorija yra turtinga 
disidentais ir kitais protestuoto
jais, kurie būdavo baudžiami ir 
kalinami. Tik atėjus 1985 m. į 
valdžią Gorbačiovui jie nebeso-
dinami į kalėjimus. Moralinė 
Įtaka įgavo savo prasmę. I tai 
atsižvelgia ir Komunistų parti
jos nariai, ko anksčiau nebūda
vo. „Indija naudojo pasyvią re
zistenciją ir galiausiai Indija 
tapo nepriklausoma", pasakojo 
korespondentui Trivimi Vellie-
te, Latvijos Nepriklausomybės 
draugijos pirmininkas. Tad 
šiuo atžvilgiu yra didelis skir
tumas tarp Brežnevo ir Gorba
čiovo eros. 

Tankai ne visagaliai 

Viešuose pareiškimuose sąjū
džiai pasinaudoja Gorbačiovo 
kalbomis ir tuos principus pri
taiko savo situacijai. Tai 
galima pastebėti ir Baltijos 
sąjūdžių atsakyme Komunistų 
partijos Centro komitetui. Čia 
primenama Gorbačiovo kalba 
Jungtinėse Tautose praėjusiais 
metais: „Laikas, kai kariška 
jėga buvo naudojama išspręsti 
visiems klausimams, yra praė
jęs. Tankai yra ne tik nemora
lus argumentas, bet jie nebėra 
daugiau visagaliai". 

Tačiau niekas negali atspėti 
ateities, kalbėjo Ints Calitis, 
Latvijos Fronto vienas vadų, 17 
metų išbuvęs politiniu kaliniu 
koncentracijos stovyklose. „Aš 
pranašauju tik vieną dalyką — 
mes darysime spaudimą ir mes 
nepasitrauksime iš tos kovos". 

*f-J* 
1931 m. vasario 26 d. M. K. Gandhi 
lietuviams atsiuntė šiuos linkėjimus: 
I wish independent Lituani all 
prosperity". Šis Indijos tautinio 
sąjūdžio vadas buvo vadinamas Ma
hatma — didžiadvasis' Baigęs Angli
joje teisę, jis paskyrė savo gyvenimą 
kovai prieš svetimšaliu viešpatavimą 
Indijoje. Gandhi skelbė pasyvu pasi 
priešinimą anglams ir nebendradar 
biavimą su jais. Dažnai kalinamas, 
kartą teisme buvo paklaustas, kas 
yra tas jo Satyagraha, atsake, kad tai 
sąjūdis, siekiąs pakeisti smurto me
todus ir esąs pagristas tiesa. 

— Lietuvos spaudoje plačiai 
pasisakoma pilietybes klausi
mu, ruošiant naująjj Lietuvos 
pilietybės įstatymą. 

Delegatų žodis 
Prezidiumui 

Vilnius. — Pavergtos Lietu
vos Liaudies deputatai K. Anta
navičius, A. Bičkauskas, A. Bu-
račas, V. Čepas, B. Genzelis. R. 
Gudaitis. J. Kanovičius, S. Ka-
šauskas, E. Klumbys, J. Kup-
liauskienė, A. Lajus, J. Marcin
kevičius, N. Medvedevas, A. 
Mickis, K. Motieka, J. Olekas, 
R. Ozolas, K. Prunskienė, A. 
Smailys, M. Stakvilevičius, V. 
Statulevičius, Z. Sličytė, V. 
Tomkus, K. Uoba ir Z. Vaišvila 
reikalauja, kad Sovietų Sąjun
gos Prezidiumas kuo skubiau 
paskelbtų TSRS komisijos, išty
rusios 1939 metų sutarčių, išva
das, kurių vilkinimas didina 
įtampą ir rodo stalininės politi
kos gyvybingumą. Šie deputatai 
sutinka su Lietuvos komisijos 
paskelbtomis išvadomis ir 
neginčijamai patvirtina, kad 
1940 m. liepos 21 d. Liaudies 
seimo deklaracija dėl Lietuvos 
įstojimo į TSRS buvo neteisėtai 
priimta Lietuvos liaudies vardu. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 12 d.: Švč Marijos 

vardas. Gvidas. Valerijonas. 
Diemedis. Tolvaldas, Vaidman-
tė. 

Rugsėjo 13 d.: Eulogijus, Jo
nas Auksaburnis. Vilfreda. Bar-
vydė. Birmantas, Tolminė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:26, leidžiasi 7:07 
Temperatūra dieną 68 1., nak 

tį 56 L 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KEUAS Į SVEIKATĄ, 6515 So. Callfornia Ave.. Chicago. Iii. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

NEKLUSNUS 
PENSININKAS 

Tvarkykime savo sveikatą 
jau dabar, kad pensininkais 
tapę galėtume paklusniais 
tapti gydytojo nurodymams! 

Gyvybinės reikšmės 
mediciniškas raginimas 

Amerikoje pensininkų skaičius 
sparčiai daugėja ir tokios jų gau
sėjimo pasekmės jaučiamos vi
suose sveikatos priežiūros pa
daliniuose. Apskaičiuojama, 
kad už dešimt metų, virš 65 
metų amžiaus žmonių skaičius 
pasieks 30 milijonų. 1980 me
tais jų buvo 11%, o apie 2050 
metus bus 22%, taigi dvigubai 
daugiau negu kad dabar yra. 
Taip šiam dalykui klostantis, 
žymiai pagausės ir daugiau kaip 
75 metus sulaukusių pensi
ninkų skaičius. 

Amžius ilgėja, bet gyvenimo 
kokybė negerėja 

Šiandien visi tarp 80 ir 85 
metų žmonės turi mažiausiai po 
vieną chronišką ligą, o 60 pro
centų jų turi pakeltą kraujospū
dį. Nelaimė, kad čia mediciniš
kai technikai gerėjant ir žmo
gaus amžiui dėl to ilgėjant, 
visuomeninis gyvenimas nepa
sikeitė gerojon pusėn taip, kad 
amžiui ilgėjant, gerėtų ir 
pensininko gyvenimo kokybė. 
Už tai visi lietuviai jau dabar — 
iš anksto keiskime savus ne
sveikus įpročius valgio ir gė
rimo pasirinkime. Tuomi ge
rinsime ateinančias mūsų 
senatvės dienas. Šitokio pageri
nimo už mus niekas neatliks. 
Mat, net ir gerokai žaliukų turė
damas ir į tariamai geriausią 
čia prieglaudą Americana 
patekdamas, po tris tūkstančius 
į mėnesį mokėdamas, jei nepa
jėgsi judėti, būsi apleistas, pri
sieis daug pavargti ir, jei niekas 
išjos neišims, greit nusibaigsi. 

Todėl jau dabar pradėkime pa
klusti gydytojo nurodymams, 
kad kuo ilgiau mumyse užsi
laikytų gera sveikata. Jokiu 
būdu nemenkinkime savų sme
genų, inkstų, vidurių, kojų ir 
širdžių. Turime visi, vienas kitą 
pralenkdami, bėgti per anksty
vam suluošėjimui už akių, o ne 
vien tik stroką gavę ar atakos 
susilaukę bei vyrai prostatoje, o 
moterys krūtyje sulaukusios 
vėžio, mėginti nesėkmingai gy
dytis. Tokiais užleistų ligų atve
jais, ligonys ašaroja, kad jie bai
siai nenorį mirti. 

Kad tokios lietuvių tragedijos 
sumažėtų, visi dabar pra
dėkime gerinti savo mitybą, 
gėrybą, galvojimą ir jutimą. Tik 
tokiu būdu kuo ilgiausiai išsau
gosime sveiką galvą ant savų 
pečių ir turtėsime išmintimi. 

Deja, dabar taip gerai ne per 
dažnai mūsų tarpe pasitaiko. 
Mūsiškis kartais per anksti pra
randa sveiką galvojimą, o jo 
sveikata ima riedėti pakalnėn. 

Neklusnumas gydytojo 
patar imams — žolele virtimo 

ženklas 
Dabar mediciniškoje spaudoje 

vis gausėja straipsniai aptaria 
senesniojo paciento neklusnumą 
gydytojo patarimams. Aiški
namasi kaip toji senatvė bei 
ligos kliudo pensininkui priimi
nėti pagal receptą nusipirktus 
vaistus. 

Medicina dabar kreipia dė
mes) j gyvenimiškus-fiziologiš-
kus žmogaus kūno pakitimus 
ryšyje su jo senėjimu ir kiek tai 
turi įtakos į paciento neklus
numą gydytojo nurodymams, 
seka koks yra senesniojo van

dens ir kūno audinių kiekio san
tykis, raumenų kokybė, enzi-
minės reakcijos (.cinko sulfatas 
labai gerai joms padeda) ir 
nervinė veikla. 

Paciento neklusnumą gydyto
jo nurodymams dar didina vais
tų pašalinis veikimas, kuris pas 
pensininkus pasitaiko dažniau, 
negu pas jaunus pacientus. Jei 
gydytojas nepagalvos apie žmo
gui senstant atsirandančius jo 
kūno pakitimus, paciento pa
klusnumas gydytojui gali būti 
abejotinas, ir dėl to net jam 
žalingas. 

Medicinoje paklusnumas yra 
vienpusiškas reikalas: tai pa
ciento vispusiškas pildymas 
gydytojo nurodymų, nekreipiant 
dėmesio į išorinius veiksnius, 
kurie įtakoja paciento pajėgumą 
būti paklusniu. 

Norint laimingos senatvės iš 
anksto reikia jai rengtis sveiku 
gyvenimu. Žmogui senstant, 
kinta jo kūnas fiziologiniai ir jo 
asmenybės nusiteikimai ir 
psichologiniai pasireiškimai ir 
atsiranda ribotumas veiksmuo
se. Už tai, prižiūrėdamas pensi
ninką, gydytojas domisi jo kūno 
ir proto pajėgumu, kišenės sto
riu, asmenybės-psichologiniais 
ir kūno-fiziologiniais pakitimais 
ir ribotumais. 

Daugelis senelių turi silpnas 
akis, ausis ir sumenkusį prisi
lietimo jutimą, menkus raume
nis ir pasilpusią atmintį. 
Senelio turimi daugeriopi sune
galavimai reikalauja įvairių 
vaistų. Jų dozių nustatymas 
gali būti painus, varginantis ir 
per gausus. Dėl to senesnio 
amžiaus pacientas turi būti la
bai gerai nuteiktas, kad tiksliai 
naudotų prirašytus vaistus. 

Ema Umbrazienė ir Jonas Kaunas vadovauja giesmių giedojimui ir dainų 
dainavimui Alvudo pažmonyje, Lietuvio sodyboje. 

Nuotr. M. Nagio 

mo asmens netekimas gali pa
keisti įprastą kasdieninę sene
lio elgseną. Jei vedybose buvo 
priklausomas nuo kito, dabar 
toks, sakysim žmonos netekęs 
žmogus, turi iki smulkmenų iš
mokti save prižiūrėti. Buvo 
tokių buvusių Lietuvoje buhal
terių, kurie, žmonai mirus, 
nemokėjo kiaušinio išsivirti. 

Senesnieji dažnai būna vieniši 
ir nusiminę. Tas irgi gali truk
dyti jam būti paklusniu vaistų 
ėmime. 

Kaip gydytojas gali 
padidinti senelio 

paklusnumą 

Gydytojas, prirašydamas vais
tus pacientui, pasako, kokiam 
reikalui jie skiriami ir kokius 
pašalinius veikimus jie gali su
kelti. Tada ir giminės žinos apie 
vaistų pašalinį veikimą ir leng
vai galės atskirti senelio proto 
pakitimą vaistų poveikyje (ypač 
imant prieš depresiją vaistus 
taip dažnai pasitaiko) nuo or
ganinio smegenų pakitimo. 

Paciento sugebėjimas klausyti 
gydytojo, priklauso nuo jo išsi
lavinimo, supratimo, pajėgumo 
užsilaikyti ir noro vykdyti gydy
tojo nurodymus. Gydytojas, no
rintis nuteikti pacientą paklus-
numan, turi surašyti mediciniš
ką istoriją. Tada gydytojas suži
no senelio gyvavimo ir eko
nomines sunkenybes, kurios 

matoma gydymosi srityje, kai 
pacientas neklauso gydytojo nu
rodymų, nors ir pakartotinai ir 
aiškiai perteikiamų. Duokim 
tokį rūkorių ir išgeriantįjį 
skrandžio žaizdininką. Jis bran
gius vaistus ima ir toliau ne
keičia savo kreivos gyvenimo li
nijos, nors nuolat gydytojo per
spėjamas, kad skrandyje žaizda 
negis, jei jis ir toliau gers ir 
rūkys. 

Taip neklausoma dėl daugelio 
priežasčių, bet svarbiausia dėl 
žmogaus asmenybės sumen
kimo, jo nusiteikimų pairimo, 
jame išmintingumo nusekimo. 
Blogiausia, kad mažai kas net 
kartais ir iš gydytojų rūpinasi 
tokia paklydusia „avimi". Še 
tau receptas ir tu, nesiorien-
tuojantis pensininke, nešdinkis 
lauk, nes eilės tokių laukia. 
Dažnas ligonis tokioje padėtyje 
nesiorientuotų. Jis mėgina 
klausti pažįstamo kaimyno, 
kartais vaistininko, o kitais at
vejais ir čia rašančiojo. Kartais 
reikalas yra svarbus, skubus ir 
neatidėliotinas. Cook apskrities 
ligoninėje yra specialus asmuo 
išaiškinimui kaip elgtis pa
cientui, kai gydytojas jį atlei
džia. 

Lietuvoje nebuvo ir nėra tokio 
ūkininko, kuris piktžoles iš pū
dymo mėgintų šalinti vien jų 
viršūnes nuskindamas, jų 
šaknų nepaliesdamas. Toks 
paikas elgesys netruktų jam ba 

akėčias ir, prašalinęs piktžoles 
iš šaknų, susilaukia gausaus 
derliaus. 

Deja, iš mūsų protingųjų 
nepasimoko neišmintingieji: 
nedarė krupavičiškos žemės re
formos kituose kraštuose, kol 
vadovus ten už gerklių imti pra
dėjo. Tas pats yra su kova su 
narkotikais šiame krašte: net 
aukštos valdininkės čia pataria: 
„Say no to drugs", bet apie tikro 
žmogaus auklėjimą nė žodeliu 
niekas neužsimena, niekas 
reikiamai negerina jauno žmo
gaus asmenybės, negausina 
jame išmintingumo. Už tai ir 
gavome tai, ką toks netikęs 
elgesys suteikia: dvasinį badą, 
narkotizavimąsi net pradžios 
mokyklose. O apie suaugusius 
čia nė neklausk: vienas kitą 
pralenkdami persivalgo, persi-
sėdi, persirūko, persisvaigina, 
pers inarkot izuoja ir iš
tvirkavimu mirtiną AIDs pa
vietrę platina. Taip ir nėra ir ne
bus geros išeities tol, kol nebus 
griebtasi visas tas ir dar kitas 
blogybes šalinti iš šaknų: kol 
bus asmenybe bent minimaliai 
žmoniški tėvai, mokytojai, kuni
gai ir visi kiti atsakingose vie
tose besirandantieji išmintin
gumu gausūs, žmoniški. Be to
kio gėrio, mūsų pilno nusvei-
kimo vežimas nepajudės nė iš 
vietos. Bet apie tokią veiklą 
neužsiminė net ir dabartiniai 
aukšti valdininkai. O visi gerai 
žinome, kad blogio nesunaikin
si vien jo platintojų naikinimų. 
Reikia blogio pareikalautojus 
per jų tinkamą išauklėjimą į 
gerą elgesį atvesti. Taip, ir nė 
per aguonos grūdą kitaip. 
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Senstant, tuštėja kišenė 
Daugeliui mūsiškių paseni-

mas reiškia neturtingumą. 
Vieni esti priversti išeiti pen
sijon ir tampa finansiškai 
nepajėgiais net ir tik žmoniš
kam gyvenimo standartui. Ribo
tos pajamos neleidžia kaip rei
kiant įsigyti būtinų gyvenimui 
dalykų, kaip maistas, apranga 
ir pastogė. Finansiniai nepritek
liai riboja senelio pajėgumą įsi
gyti prirašytus vaistus, maistą 
ir lankymąsi pas gydytoją. 

Psichologiniai dalykai, kaip 
išvengimas menkavertiškumo 
jausmo bei savų nuotaikų nor
mavimas yra labai svarbūs 
dalykai. Senelis gali klausti: 
„Ar man tie vaistai reikalin
gi?", „Ar su manimi yra viskas 
tvarkoje?", „Ar aš galiu praleis
ti neėmęs šios vaistų dozės?", 
„Ar man reikės tuos vaistus im
ti per visą savo gyvenimą?" 

Vaistų ėmimo būtinumą se
nelis gali palaikyti savarankiš
kumo praradimu. Dažnai myli-

Laiškas iš Lietuvos 

gali neigiamai paveikti jo pa- dą prišaukti. Todėl išmintingas 
klusnumą gydytojui. Pavyz- ūkininkas ima arklą, drapakus, 
džiui, toks paprastas dalykas, • 
kaip prirašymas vaistų sudėtų 
į lengvai atidaromą buteliuką, 
gali padėti seneliui pildyti gydy
tojo nurodymus. 

Gydytojas gali apklausinėti 
senelio šeimos narius, rink
damas daugiau žinių apie 
senelį, ir paprašyt i. namiškius 
priminti užsimirštančiam sene
liui, kada vaistus priimti. Prisi
eina dar ir kitaip elgtis: ant 
kalendoriaus sužymėti vaistų 
ėmimo laiką ar sudėti vaistus į 
visą eilę puodukų, pažymint, 
kada vaistus imti. Tada senelio 
šeimos nariai galės patikrinti, 
ar jis vaistus sunaudoja ir taip 
bus išvengta bereikalingo vais
tų dozės didinimo. 

Visi griebkimės savas 
asmenybes gerinti 

Už tai, nors ir jau labai pa
vėluotas laikas, visi turime 
griebtis savas asmenybes gerin
ti, išmintingumą didinti savyje. 
Tokį darbą pradėję nuo mažu
tėlių, geresnės sėkmės susi
lauksime visose srityse, o taip 
pat ir senyvo paciento neklus
numo sumažinimo srityje. 

Gydytojo patarimas 
nesiorientuojančiam — į 

sieną žirnių bėrimas 
Kad ir geriausias gydytojas 

patars, neišmintingas pensi

ninkas vargu jo paklausys dėl 
įvairių priežasčių. Todėl visi 
švieskimės, savo pilną sveikatą 
gausinkime, ypač neapsileiski
me išmintingumo padidinime, 
nes tik taip elgdamiesi galėsime 
senesnių dienų sulaukę vykdy
ti gydytojo nurodymus. O jų 
vykdymas ar nevykdymas pri
lygsta mūsų sveikatos užlaiky
mui ar jos sumenkimui. 

Išvada. Visi norime būti 
sveiki net ir gerokai pasenę, 
todėl iš anksto ruoškimės lai
mingam saulėlydžiui per išmin
tingą elgesį jaunose ir senesnėse 
dienose. Tada išvengsime di
džios .tragedijos, kuri dabar 
vyrauja pensininko sveikatos 

srityje, kaijis nepajėgia vykdyti 
gydytojo nurodymų, kai jis esti 
nepaklusnus, net geriausius pa
tarimus iš gydytojo gaudamas. 
Pasiskaityti. Geriatric Medici-
ne Today, vol. 8, No. 8 August 
1989. 
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Asmenybe s u m e n k a i 
gydytojo patarimų neklausai 

Visose gyvenimo srityse yra 
daugybė geriems patarimams 
neklusnių visokio amžiaus 
žmonių. Jie visi skaudžiai 
nukenčia. Ir tai labai ryškiai 

Buriuotoju atvežtu ir Alvudo įsigytų visų paveikslų paroda Lie tuvio sodybo
je yra lankoma Alvudo pažmonio dalyvių. 

Nuotr . M. Najrio 

Šį kartą likimas man buvo 
dosnus. Dažnai susitinkant su 
žmonėmis, praradusiais dorovi
nį pagrindą — tiesą, teisingumą 
ir garbingumą, kai jų veiduose 
jau matyti abejingumas ar
timam savo, netikėtas susitiki
mas su širdingu žmogumi nuos
tabiai praskaidrina sielą ir vėl 
sužadina meilę gyvenimui. 

Kai morališkai ir fiziškai pa
laužta ligos, po ilgų dvejonių 
ryžausi kreiptis į „Tėviškės" 
draugiją, tikrai nemaniau su
rasti čia tiek daug žmogiškos 
šilumos ir nuoširdumo, kuriuo 
apglobė mane nuoširdūs ir jau
trūs kito nelaimei žmonės: drau
gijos pirmininkas V. Sakalaus
kas ir tuo metu viešėjęs Lietuvo
je GT International firmos 
prezidentas A. Grigas. Ligoniui 
užuojautos žodis dažnai veikles
nis už vaistus, tačiau šie gar
bingi žmonės ne tik žodžiais, bet 
ir darbais palengvino mano 
būtį. A. Grigas išsivežė į 
Ameriką mano ligos istoriją ir, 
negailėdamas energijos, tar
pininkaujant Stasiui Barui, 
perdavė ją dr. K.G. Ambrozai-
čiui, M.D. prezidentui ir dr. 
Ringui. Esu nuoširdžiausiai 
dėkinga šiems gydytojams už 
tai, kad jie paaukojo savo 
brangų laiką susipažindami su 
mano liga ir parašydami reko
mendacijas tolesniam gydymui, 
kurias A. Grigas įteikė man 
Lietuvoje. Ir visa tai buvo 
padaryta per stulbinančiai 
trumpą laiką — nepilnas tris 
savaites! 

Galbūt likimas ir toliau man 
bus maloningas, ir aš pasveik
siu... O gal ir ne, bet jau ne tai 
svarbiausia. Svarbiausia yra 
tai, kad yra dar mūsų žemėje 
daug puikių, nuoširdžių žmonių, 
kurie pasiruošę ištiesti pagalbos 
ranką nepažįstamajam neklaus
dami jo, ar geras jis ar blogas, 
turtingas ar vargšas, ar iš nevil
ties ar iš išskaičiavimo prašosi 
pagalbos. 

Man trūksta žodžių išreikšti 
begaliniam dėkingumui visiems 
šiems žmonėms, prisilietusiems 
prie mano istorijos. Labai norė
čiau įteikti visiems gražiausių 
mūsų tėviškės gėlių puokštes ir 
palinkėti kuo geriausios kloties 
jų gyvenime ir svarbiausia — 
stiprios sveikatos. 

Būkite laimingi ir neškite lai
mę kitiems. 
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Nechirurginis išsiplėtusių venų 

•' hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tai. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tai. 925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . H.ckory Hills. IL. 
Tai. 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Z. Grigaitienė 

NEBEĮSTENGIA PRIIMTI 
SUŽEISTŲ 

Loyolos univ . l igoninėje 
uždaromas vadinamas „trau
ma" padalinys. Ligoninė nebe
įstengia priimti visų tos rūšies 
ligonių. Dabar jie gali būti 
vežami į Mt. Sinai, į Cook 
apskr. ligonines. 

27,000 BE PAMOKŲ 

Po Chicagos Elgin yra di
džiausias mokyklų distriktas 
Sustreikavus mokytojams, ten 
mokyklų negali lankyti 27,000 
moksleivių. 

Tai. kabineto Ir buto: OLymplc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 7lat St. — Tai. 737-5149 

Vai pagal susitarimą 
Palo* Vlalon Center, 7152 W.127th St 

Palos Hgts , III. Ketv vai. 3-6 v.v 
Tai. 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., SuKe 324 Ir 

5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 
Tai. 585-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Vvest 7Ut Straat 

Tai. 434-1818 — Rai. 852-0889 
Vai pirm . antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS 0. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2836 W. 7lat St, CNcego, M. 

Tai.: 4364100 
11800 SUMUINMI Mgharay 
Patoa HetgMa, M. 88483 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 at Straat 

Kabineto tai. RE 7-1168; 
RezM. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą parėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71at Straat 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2856 W. 63rd Straat 

Vai anir 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Sešt pagal susitarimą . 

Kabineto tai. 778-2880, rex. 448-5548 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Arcber Ava. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 585-7755 



Sąjūdis, politinės partijos, 

KOMUNIZMAS, 
SOCIALIZMAS 

Šiuo metu okup. Lietuvoje ak
tyviai reiškiasi daugybė or
ganizacijų, išeina daug formalių 
ir neformalių laikraščių bei 
žurnalų, dažnai šaukiami susi
rinkimai, mitingai, protesto de
monstracijos. Šiais ir kitais bū
dais atvirai kovojama už žmo
gaus bei tautos teises, už nepri
klausomą Lietuvą. Šia proga 
reikia geru žodžiu paminėti visų 
m i n ė t ų pozityvių ap ra i škų 
gimdytoją — Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdį (LPS), kurio 
amžius dar labai t rumpas — įsi
steigė tik pr. metų birželio 3 
dieną. 

Kaip žinome, Sąjūdis atsirado 
po labai kieto okupacinio reži
mo, M. Gorbačiovui paskelbus 
„pertvarką" ir „viešumą". Jo 
tikslas, pagal Gorbačiovą, page
rinti ekonominį gyvenimą, puo
selėti demokratiją. Pagal tai 
Sąjūdis savo tikslus šitaip sufor
mulavo: „LPS yra savaveiksnis 
demokratinis judėjimas, atsi
radęs kaip Lietuvos visuomenės 
a tsakas į TSKP iniciatyvą per
tvarkyt i politinę ir ekonominę 
sistemą, atnaujinti visuomenę". 
Sąjūdis siekia demokratijos, vie
šumo, ekonominio Lietuvos 
suverenumo, pagaliau teisinės 
valstybės atkūrimo ir valsty
binio suverenumo. Visa tai tiki
si gaut i legaliu keliu. 

Pet trumpą veiklos laikotarpį 
Sąjūdis yra daug gero Lietuvai 
bei jos žmonėms padaręs. Štai 
kai kurie jo gerieji darbeliai. 
Pakei tė Lietuvos komunistų 
partijos bei vyriausybės vado
vus — stalinistus nuosaikiais, 
Lietuvą mylinčiais komunis
tais, paskelbė lietuvių kalbą 
valstybine, įsipareigojo pravesr 
ti mokyklų reformą, įgyvendino 
tikėjimo laisvę, ko pasėkoje 
valdžia sugrąžino tikintiesiems 
dalį iš jų atimtų maldos namų, 
išrūpino politinių kalinių palei
dimą, įgyvendinama spaudos 
laisvė, sušvelninama cenzūra, 
leista steigtis organizacijoms, 
sute ikta teisė leisti „nefor
malią" spaudą, legalizavo tau
t inės vėliavos ir senų Lietuvos 
valstybės ženklų bei emblemų 
viešą vartojimą, reabilituojami 
Sibiro tremtiniai, rūpinamasi jų 
kapų tvarkymu bei palaikų į 
Lietuvą pervežimu. Remiamas 
ekologinis judėjimas, kuriamos 
religinės, jaunimo organizacijos, 
politinės partijos. Sąjūdžio ir jo 
globojamų organizacijų rūpesčiu 
suruošta daugybė masinių de
monstracijų, mitingų, surinkta 
Lietuvos nep r ik l ausomybės 
reikalui milijonai parašų. Iš
keltas ir primintas pasauliui 
velniškas 1939 m. Stalino-Hit-
lerio suokalbis, sukel tas juo 
sus idomėj imas p a s a u l i n ė j e 
spaudoje ir kitose komunikaci
jos priemonėse. 

* 

Sąjūdis iš esmės nėra politinė 
partija, tiksliau gal masinis Lie
tuvos žmonių judėjimas, kuriam 
ir politiniai tikslai, įskaitant 
nepriklausomos Lietuvos atkū
rimą, nėra svetimi. Sąjūdžiui 
p r ik lauso įva i r ių pol i t in ių 
grupių nariai, nemažą skaičių 
komunistų įskaitant. Ir ta i yra 
Sąjūdžio stipri pusė, nes šian
dien dar komunistas gali dau
giau padaryti savo krašto vy
riausybėje ir centre — Maskvoje. 

Greta iš senų laikų veikian
čios komunistų partijos įsikūrė 
gal keliolika kitų partijų, sąjun
gų. Šešios jų — Lietuvos demok
ratų partija, Lietuvos Helsinkio 
grupė, Lietuvos krikščionių de
mokratų partija. Lietuvos lais
vės lyga. Tautinio jaunimo 
sąjunga. Politinių kalinių gel
bėjimo komitetas sukūrė vienin
gą Lietuvos nepriklausomybės 
sąjungą Be jų dar tenka pami
nėti: Lietuvo* socialdemokratų 
partiją, Lietuvos darbininkų 

LIETUVIAI TARPTAUTINIUOSE INFLIACIJA JUGOSLAVIJOJE 

JUNGINIUOSE 
„Žaliasis Internacionalas" 

KAZYS BARONAS 

M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

sąjungą, Lietuvos žemdirbių 
sąjungą, Lietuvos laisvės varpi
ninkų sąjūdį, Lietuvos savi
tarpio pagalbos s-gą, Moterų 
sąjūdį ir keletą kitų. Prie poli
t inių partijų reikia priskirti ir 
Lietuvos rusų - lenkų ekstre
mistų veikėjų sukurtą „Jedinst-
vo" (Vienybės) partiją, labai ag
resyviu būdu besistengiančią 
kovoti prieš nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimo pastangas . 

Sąjūdis, be ko kita, nūdien yra 
svariausia politinė jėga Lie
tuvoje . J i s formalių na r ių 
sąrašų neturi, bet į jo sukeltą ju
dėjimą yra įsijungę šimtai tūks
tančių narių, galima sakyti, jį 
palaiko visa tauta. Lietuvos 
Komunistų Partija nėra sava
rankiška — ji yra TSKP (Mask
vos) padalinys ir kaip toks 
Maskvai subordinuojasi. Pagal 
1986 m. duomenis, ja i priklau
sė 189,834 nariai ir 7440 kan
didatų. Partija tada turėjo 5747 
pirmines organizacijas (skyrius), 
kurie buvo visose įmonėse, įstai
gose, kolchozuose ir kitur. 

Socializmas ir komunizmas 
teoretiškai yra dvi labai gimi
ningos sistemos. Socializmu 
suprantame mokslą ar sąjūdį, 
kuris reikalauja socialistinės 
santvarkos įvedimo ar praplė
timo, kurioje gamybos ar pa
skirstymo priemonės priklauso 
visuomenei ar yra naudojamos 
jos reikalams. To paties siekia 
ir bolševikai. Skirtumas tas , 
kad pastarieji nori pertvarkymą 
bei s u v a l s t y b i n i m ą įves t i 
greitai, revoliucijos bei prievar
tos keliu, o socialistai — evoliu
cijos, t.y. pamažu, perauklėjant 
pačią visuomenę. Bolševikai so
cializmą laiko pirmąja arba že
mesniąja komunizmo faze, pe
reinamuoju laikotarpiu iš kapi
talizmo į komunizmą. 

Nūdien Lietuvos komunistų 
partija skyla, byra, tyžta. De
damos pastangos jai „atsika
bint i" nuo Maskvos, persiorga
nizuojant į savarankišką Lietu
vos komunistų partiją. Tačiau ir 
tai nedaug ką padės, nes komu
nistai iš esmės yra susikompro
mitavę ir žmonių nemėgiami. 
Jau dabar dauguma kom. par
tijos narių dairosi į šalis — kas 
daryti, kur pritilpti... Viena iš 
tokių prieglaudų j iems galėtų 
būti ir teoretiškai ne taipjau la
bai tolima Lietuvos socialde
mokratų partija, aiškiai pasi
sakiusi už nepriklausomos Lie
tuvos atkūrimą. Ji skelbiasi no
rinti laikytis demokratinio so
cializmo principų ir savo veik
los pavyzdžiu stato Švedijos, 
Vak. Vokietijos, Prancūzijos ir 
kitų Vakarų kraštų pozityvius 
socialistus. Tai, žinoma, nieko 
bloga. Tačiau Lietuvos social
demokratų silpna pusė slypi jų 
partijos varde. Lietuvos žmonės, 
patyrę tiek daug nelaimių iš ko
munistinio socializmo, nenori 
remti ir tikrojo socializmo. 

Kaip labai nepopuliarus da
bar Lietuvoje yra komunistų 
vardas, matyti ir iš šio trumpo 
pasakojimo, kurį paskelbė „Dar
bininkų balsas" (Nr. 2,1989, lei
džiamas Klaipėdoje). 

„Į taupomąją kasą atėjo senu
tė. — Norėčiau padėti 1000 rub
lių, tačiau man reikėtų didesnių 
garantijų, kad j ie nepraras 
vertės, — sako ji. — Draugas 
Gorbačiovas veda teisingą eko
nominę poli t iką — a t s a k o 
tarnautoja. — Bet Gorbačiovas 
daug skraido, lėktuvas gali nu
kristi, — atremia senutė. — Yra 
dar draugas Ryžkovas. — Ryžko
vas gali atsistatydinti . — Pa
galiau mes turime Komunistų 
partiją. — Bet partiją gali paleis
ti. — Viešpatie! — sušunka tar
nautoja. — Negi tokiam dalykui 
gaila tūkstančio rublių!.. 

b .kv . 

Visais laikais giminingos at
skirų šalių politinės organizaci
jos stengėsi palaikyti tarpusa
vio ryšius ir burtis į tarptauti
nius junginius-internacionalus. 
Krikščionių demokratų ir So-
cialdemokratų-socialistų inter
nacionalai y ra natūralūs tarp
tautiniai junginiai. Juos tar
pusavyje riša bendri pasaulėžiū
riniai, ideologiniai įsitikinimai 
ir istorinio veiksmo tradicijos. 

Pirmajam karui pasibaigus, 
visa Europa tiesiog alsuote al
savo tautinio liberalizmo dvasia 
ir nuotaikomis. Tačiau Liberalų 
internacionalas buvo įkurtas tik 
1947 m. Anglijoje ir pavadintas 
„Pasaulio liberalų s-ga". Lietu
viams šiame internacionale at
stovavo tik atskiri asmens. Nei 
viena lietuvių politinė partija į 
jį neįsijungė. Apie jo veiklą šian
dien veik nieko netenka išgirsti. 

1921 m. Europoje buvo įsteig
tas Tarptautinis agrarų biuras, 
tuo metu kasdieninėje kalboje 
„Žaliuoju internacionalu" va
dinamas. Vėliau jo vardas buvo 
pakeistas į Tarptautinė valstie
čių s ga. 

Šis internacionalas sujungė 
aštuoniolikos Europos valstybių 
demokratines-agrarines parti
jas. Internacionalas nebuvo su
rištas bet kokiais pasaulėžiūri
niais ar ideologiniais saitais. 
Tačiau visus šios ta rp taut inės 
organizacijos narius rišo ben
dras tikėjimas, kad tik demo
kratinė valstybių santvarka 
gali laiduoti žemdirbio gerovę ir 
apsaugoti jo prigimtas teises į 
ariamos žemės plotą. Be to visos 
in ternacionalo organizacijos 
puoselėjo žemės reformos būti
nybę ir kėlė kooperacijos pri
valumą tautos ūkio pažangai 
laiduoti. 

J O N A S D A U G Ė L A 

Tiks l iaus ia i „Žaliąjį interna
cionalą" apibūdina jo narių ben
d r a s pare i šk imas 1929 m. kon
ferencijoje. Šioje konferencijoje 
Lietuvos valstiečių liaudininkų 
s-gai a t s tovavo prof. dr. J . 
Krikščiūnas. „Valstiečių partijų 
delegacijos pareiškia, kad žemės 
ūkis yra tvirčiausias kiekvienos 
valstybės pagrindas ir kad vals
tiečių poli t inės partijos tu r i 
t u r ė t i te isėtą dalį krašto valdy
me ir vyriausybėse". 

Nuo pat mūsų valstybės atkū
r imo a t i t inkamos mūsų politi
nės partijos pradėjo dalyvauti 
savo g iminingų internacionalų 
veikloje. „Žaliajame internacio
n a l e " nuo pa t pradžios dalyvau
j a Lietuvos valstiečių liaudinin
kų s-ga. 

Vėliau vakarų aliantai, laimė
j ę antrąjį pasaulinį karą, visas 
rytų Europos ir Pabaltijo valsty
bes a t idavė bolševikų vergovei. 
Visos šios valstybės buvo grynai 
agra r in io pobūdžio šalys. Vals
tiečių part i jos ir jų veikėjai vi
sada beatodair iškai gynė priva
čios nuosavybės teisę ir tuo 
pačiu liko pat i didžiausia kliūtis 
bolševikams suvalstybinti že
mės ūkį. Agrarinės demokratinės 
politinės partijos rėmė ūkininkų 
pasipriešinimą, kai komunistai 
juos jėga va rė į kolchozus arba 
pr ievarta stengėsi juos padaryti 
vals tybinių ūkiu vergais. Tad 
bolševikinė policija ir kar inės 
jėgos p i rmiausia i stengėsi su
na ik in t i ūkininkiją ir jai vado
vaujančias organizacijas bei jų 
veikėjus. Vien Ukrainoje Stali
n a s išžudė daugiau kaip 20 
milijonų „buožių". 

Tačiau mažas skaičius politi
nių veikėjų sugebėjo pasitraukti 

į vaka rus . J i e sutarė valstiečių 
internacionalo veiklą atgaivin
ti laisvajame pasaulyje. Dau
giaus ia šios tarptaut inės orga
nizacijos atgaivinimu vakaruo
se rūpinosi bulgaras G. Dimitro-
vas, vengras F. Nagy ir buv. 
Lenkijos min. pirm. S. Mykola-
jczyk. Išeivijoje internacionalas 
buvo pavadintas Tarp tau t ine 
valstiečių s-ga. LVLS-gai pra
džioje atstovavo buv. preziden
tas dr . K. Grinius, vėliau A. 
Devenienė-Grigait ienė (ji buvo 
i š r i n k t a v iceprez idente) , J. 
Audėnas, B. Paramskas, J. Dau
gėla, L. Grinius. Internacionalas 
turėjo New Yorke savo įstaigą 
ir informacinį centrą bei biurus 
Europoje. Leido savo žurnalą ir 
gausią informacinę li teratūrą. 
Leidinių redak tor iumi buvo 
pakvies tas žurn. H. Blazas. 

Išeivijoje internacionalas dau
giaus ia rūpinosi sutelkt inėmis 
jėgomis paremti pavergtųjų tau
tų išsi laisvinimo pas tangas . 
Š iam reikalui kas dveji metai 
buvo šaukiamos konferencijos 
įvair iuose kraš tuose . Visais 
įmanomais būdais palaikomas 
ryšys su bendraminčiais už ge
ležinės uždangos. Gaunama in
formacinė medžiaga iš paverg
tųjų šalių buvo plačiai per
duodama laisvojo pasaulio žinių 
t a rnyba i ir valdžios įstaigoms. 

Tačiau paskutiniųjų dienų be
sikeičiantis politinis kl imatas 
rytų Europos ir Pabaltijo šalyse 
ir visoje bolševikinėje impe
rijoje iškelia naujus uždavinius 
ir šių šalių išeivijai bei jos 
poli t inėm organizacijoms. Tad 
n u t a r t a vėl atgaivinti Tarptau
t i nė s valstiečių s-gos veiklą ir 
sudaryt i stipresnę vadovybę bei 
nus ta ty t i veiklos pagrindus. 

Š iam reikalui š.m. rugsėjo 30 
d. Belgijos sostinėje Briuselyje 
š a u k i a m a visuotinė Tarptauti
nės valstiečių s-gos konferencija. 
Šiuo metu, be lietuvių, sąjungai 
da r priklauso albanų, kroatų, 
čekų, slovakų, estų, latvių, 
jugoslavų, lenkų, rumunų, bul
ga rų ir ukrainiečių taut inės 
valstiečių organizacijos. Statu
t a s numato , kad iš kiekvienos 
valstybės sąjungoje gali daly
vaut i tik viena politinė organi-
zacija-partija. 

Briuselio konferencijoje Lietu
vos valstiečių liaudininkų są
junga i atstovaus centro komite
to vicepirm. Jonas Daugėla. 

JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Dalia Kučėnienė ir Visuomeninių v i s a d a su s a v i m i neš iojas i , 
reikalu tarybos reikalų vedėja Washingtone Asta Banionytė Connors. Bfc—. 

Mokytas žmogus savo t u r t u s 
iojasi. 
Phaedrus 

Vakarų Vokietijos gyventojai 
savo vasaros atostogas daugiau
sia praleidžia Iberijos pusiasa
lyje, Majorkos saloje, Italijoje, 
Austrijoje ir Jugoslavijoje. 
Pastaroji valstybė yra „pigiau
s ia" , l engva i p a s i e k i a m a 
automašina. Be to, markės 
vertė ten pakyla iki 1,60 m. ar 
net aukščiau. Deja, šią vasarą 
vokiečiai susidūrė su infliacija. 
Atvykus į viešbutį prie, „recep-
tion",jugoslavai negali iškeisti 
markių į vietinę valiutą — 
dinarus, kadangi jaučiamas 
labai didelis jų t rūkumas. Net 
ir krašto sostinėje „Jugobank" 
labai dažnai ir mandagiai 
s iunčia vokieč ius a tga l į 
viešbutį, prašydamas ateiti po 
kelių valandų, kada iš spaustu
vės bus atvežti naujutėliai 
dinarai. 

Taip man pasakojo Jugosla
viją lankę vokiečiai, tokius 
Jugoslavijos „įspūdžius" teko 
išgirsti Frankfurto radijo prog
ramoje, k a d a n g i vasaros 
laikotarpis — tai vokiečių atos
toginių išvykų savaitės, keliau
jant nuosava mašina arba 
lėktuvu. 

Spauda šeštadieniniuose prie
duose taip pat supažindina 
keliautojus su atostoginėm vie
tovėm, paskutiniu metu praneš
dama pvz. apie Italijos Adrijos 
jūros pakrantė je milžinišką 
taršą, o televizija rufilmavo 
beveik tuščius paplūdimius. 
Italai prarado šimtus milijonų 
markių, kadangi į šią vietovę 
atvykdavo ne tik vokiečiai, bet 
ir kt. Europos tautos. 

Grįžkime prieš išvargintos 
Jugoslavijos. 

Imdamas apskrities įstaigoje 
užsieniečiui reikalingą apsis
tojimo leidimą Vokietijoje, 
svetimtaučių sk. susitikau su 
jugoslavu — futbolininku. Sun
kiai j am „ėjo" ta „germanų" 
kalba, tad rusiškais žodžiais 
išsiaiškinau jugoslavo reikalus. 
Susėdę lauke ant suoliuko kiek 
pasikalbėjome. Liūdnas gyveni
mas Jugoslavijoje: bedarbė, 
infliacija, jaunimas ieško darbo 
užsienyje, taut inia i nesusipra
timai — tai tamsios dėmės pietų 
slavų krašte. Mažą atlyginimą 
jis gauna, žaisdamas antros 
klasės futbolo vienuolikėje, 
tačiau t ikėdamas gerai pasiro
dyti ir tuo pačiu, gal vėliau 
„kristi ak in" turtingo klubo 
treneriui. 

Grįžkime prie atostogininkų. 
Spauda rašo, kad Belgrado 
valstybinė spaustuvė dirba 24 
vai., t a č i a u infliacija yra 
greitesnė už spausdinamus pini
gus. Dinaro vertė diena dienon 

k ren ta . Jugos lava i pr ivalo 
daugiau mokėti už vokiškas 
markes . M a ž a s pavyzdys: 
vokietis , i ške i t ę s 1 tūks t . 
markių (apie 650 dol.t banke 
gavo 100 paketėlių, kuriuose 
buvo 100 banknotų po 1000 
dinarų. Neseniai valstybinis 
bankas išleido 100 tūkst. dinarų 
banknotą. Jo vertė.... apie 5 dol. 
Nenuostabu, kad bankuose 
matoma visa dirbančių tar
nautojų armija, kadangi j ie turi 
suskaičiuoti didžiausias krūvas 
dinarų. 

Atsižvelgiant j pinigų trū
kumą, Jugoslavijos bankas leido 
užsieniečiams turistinėse vie
tovėse už viešbučius, maistą ir 
kt. mokėti Vakarų valiuta. Tai 
p a s i t a r n a u s t i k t u r i s t i n i ų 
miestų gerovei, nes viešbučiai 
su centru atsiskaitys beverčiais 
dinarais ir gal mėnesio eigoje, 
visiškai nukri tus jų vertei. 

Spauda pranešė, kad vienoje 
vasarvietėje neblaivus vokietis 
100 tūkst. dinarų banknotu 
demonstratyviai užsidegė sau 
cigaretę. Jis tuoj pat policijos 
buvo suimtas, nubaustas labai 
aukšta pinigine bausme ir tuoj 
pat grąžintas atgal į Vokietiją, 
uždraudžiant įvažiuoti Jugos
lavijon. 

* * * 
Labai blogos kritikos vokiečių 

spaudoje susilaukė speciali an
tro televizijos kanalo laida, skir
ta Pabaltijo valstybėms. Girdi, 
žiūrovai buvo nusivylę Maskvos 
korespondento J. Holtzo paruoš
tu filmu, kadangi jis parodė Lie
tuvos, Latvijis ir Estijos įvykius 
dar prieš Aukščiausios tarybos 
nutar imą, n e p a j u d i n d a m a s 
aktualaus tos dienos klausimo 
bei kokias pasekmes atneš 
Pabal t i jui duo ta ūk inė 
autonomija. Be to, ne vien 
lietuviai, latviai ir estai sudaro 
rusams daug rūpesčių. I r kitos 
tautos stengiasi išsivaduoti iš 
vadovaujančios centrinės ran
kos. Spėjama, kad sk i r t ą 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
programą, stebėjo 5 mil . žiū
rovų. 

Ir šiandieną, liepos mėn. 30 d. 
pirmo kanalo svarstybose, daly
vaujant keturiems vokiečiams 
ir Maskvos radijo atstovui Bon-
noje Koniejevui, 45 minutes 
buvo plačiai nagrinėjamas Pa
baltijo valstybių klausimas. 
Vokiečiai pripažino (vienas 
buvo Latvijos vokietis) Gor
bačiovui teisingai pastatytą 
žingsnį, tačiau atmesdami at
skiros valiutos įvedimą Lietuvo
je ir Estijoje. Rusui sunkiai 
sekėsi apsiginti nuo vokiečių 
puolimų bei kritikos. 

KOMPLIKUOTAS 
REIKALAS 

Dr. K O N S T A N C I J A P A P R O C K A I T Ė 

Š I M A I T I E N Ė 

— Ponia, esu t ikra, kad j u m s sekundės pavirs į 
valandas belaukiant manęs, bet p rašau nesirūpinti , 
nesinervinti ir nesinerti į spėliojimų labirintus. 
Netrukus sužinosit t ikrą teisybę. 

Neramia širdimi pridėjau pr ie aus ies telefono 
ragelį. 

— Daktare, — sodriu balsu p rašneko laborantas, 
— bilirubino kūdikio kraujuj r a d a u 14.3 mill igramų 
per 100 millilitrų kraujo. 

— Prie šios situacijos dar neblogai, — atsakiau jam. 
O kaip su Coomb's testu? 

— Pozityvus. 
— Ar jūs tikras? — norėdama jį išbandyt i užklau

siau. 
— Taip, t ikras, — patvir t ino j is . — aš ir pats esu 

tuo nustebintas, nes gymdyvės ligos istorijoj ne r idau 
priežasties, dėl kurios j is t u r ė t ų būt i pozit>vus. 
Daktare, gal norėtumėt, kad aš jį pakar toč iau 0 

— Ačiū, ne. Aš jūsų tyr imų rezu l t a ta i s visiškai 
pasitikiu. 

Padėkojęs m a n už pasitikėjimą, jis padėjo telefono 
ragelį. 

Paskubomis pranešiau gimdyvei laboratorinius 
rezul ta tus ir nedelsiant nuėjau į ypatingos priežiūros 
kūdikių skyrių. Atidžiai pažvelgiau į kūdikį, bet jokių 
matomų pasikei t imų nepastebėjau. 

Tuojau paskambinau dr. G., pranešdama j am 
kūdikio stovį ir tyr imų rezultatus. 

— P a k a r t o k i t Coomb's testą. Gal laborantas 
suklydo, — t rumpai pasakė jis ir, pridūręs, kad už kelių 
minučių a tvyks į ligoninę, padėjo telefono ragelį. Net 
aš neturėjau progos j a m pasakyti, kad gimdyvė nori 
ii maty t i . 

Už kokių dešimties minučių jis atvyko ir, išgirdęs, 
kad gimdyvė nori jį matyti , nuėjo pas ją. J am sugrįžus, 
ligoninėj įsiviešpatavo tikra karštl igė. Buvo prikelti 
iš miego visokių specialybių konsultantai . Linksėdami 
galvomis, jie da rė įvairius prileidimus, bet nė vienas 
iš jų negalėjo pareikšti tvirtos nuomonės šiam penkias
dešimties valandų kūdikiui. — Reikia laukti ir kūdikį 
sekti — kiekvienas vis pasakydavo. 

Laikas bėgo. Po gerų dviejų savaičių, kūdikio 
gelsva spalva išnyko. Rausvais žandukais, raudonomis 
lūpytėmis, mėlynomis akytėmis, riesta nosyte jis aplei
do ligoninę. 

Namuose jo laukė skoningai jam įrengtas kam
barys, tėvai, seneliai ir giminės. O ta ip pat specialiai 
pasamdyta gailestingoji sesutė, kuri turėjo sekti kūdi
kio vystymąsi ir nuolatos pranešinėti jo gydytojui. 

Tačiau ne t rukus įvyko tai , ko gydytojai taip bijo
jo. Kūdikio nenormalumai pradėjo reikštis vis daugiau 
ir daugiau. Reiškia jo smegenys buvojau sužaloti jam 

motinos gimdoj bebūnant. 
Ši žiauri tikrovė sukrėtė visą kūdiko šeimą, bet la

biausiai jo motiną. Ji žinojo, kad tik dėl jos kaltės visas 
gyvenimas sudužo j smulkiausias skeveldras, kurias 
surinkt i ir sulipdyti jau nebeįmanoma. Ir ji puolė į 
desperaciją. 

Kūdikio tėvas, seneliai, nežinodami tikros tos tra
gedijos priežasties, bandydavo visą kaltę sumesti 
gydytojams, ligoninėms ir visam jų personalui... 

Tuo tarpu verpetais, pilna srove, ligoninėj plaukė 
gyvenimas, išblėsindamas arba nuskandindamas se
nus įvykius užmiršimo jūroj, pakeisdamas juos naujais. 

Vieną rytą dr. G. atvyko į ligoninę labai 
susikrimtęs, lyg kokios sunkios naštos spaudžiamas. 
Nudribusiais antakiais, suraukta kakta , mažai kalbė
damas, jis vizitavo ligonius. Po vizito, atsisukęs j mus, 
j is tarė: 

— Prašau visus susirinkti į mano kabinetą. 
Susėdom pusračiu. Degdami nekantrumu laukėm, 

ką jis mums pasakys. Dr. G. peržvelgė mus visus. 
Atsikosėjo. Lėtai rinkdamas žodžius, prislėgtu balsu 
prašneko: 

— Gydytojo profesija yra pilna visokių, visokiau
sių problemų. Mes turime jų ne tik su pacientais, jų 
šeimomis, bet ir su teismais. Turbūt daug neapsiriksiu 
sakydamas, kad Jungtinėse Amerikos Valstybėse be
veik kas septintas gydytojas yra teisiamas. Turiu žinių, 
kad ir mus ketina teisti. Ar jūs ats imenat prieš metus 
pas mus iš kitos ligoninės atsiųstą Rh-negatyvią 
gimdyvę su Rh-pozityviu kūdikiu? 

(Bus daugiau) 
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ATOSTOGOS 
AMERIKOS PIETUOSE 
Šių metų vasaros atostogas 

nutarėme su vyru praleisti 
šiame krašte. Automobiliu iš
važiavome iš Worcesterio į vals
tiją su skirtinga gamta, kalba ir 
galvosena nuo mūsų Massachu-
setts — tai Pietų Karolina. 
Visur auga palmės, mirtos, 
magnolijos ir girdėti savotiškas 
kalbos akcentas. Gyventojai pir
moje vietoje laiko save pietie
čiais, o antroje amerikiečiais. 
Buvome ypatingai sužavėti 
Charlestono grožiu ir istorija. 

Šis miestas ypatingai di
džiuojasi savo puikiai išlaiky
ta is istoriniais namais. Geriau 
tinka pavadinti juos rūmais. Šie 
aštuoniolikto amžiaus pastatai 
pasižymi graikų architektū
riniu stiliumi. Daugiausia kar
tu su jų puošniais darželiais yra 
atidari lankytojams. Dar įdo
miau yra juos pamatyti, žinant 
truputį apie jų praeitį. 

„62 Famous Houses" yra kny
ga, kur i atpasakoja šių įspū
dingų namų istorijas. Pavyz
džiui, vienas airis ateivis norėjo 
p a s t a t y t i savo sužadėtinei 
namą, kuris būtų gražiausias iš 
visų. Deja, truko tiek ilgai, kad 
ji susituokė su kitu. Jis mirė 
viengungiu. Namas stovi King 
gatvėje nr. 21. 

Namo, stovinčio East Battery 
gatvėje, nr. 9, pastogė turi dalį 
patrankos iš pilietinio karo. 
1865 metais vasario mėnesį ji 
buvo atrasta pylime. Kadangi 
svėrė apie 30 tonų, negalėjo jos 
pajudinti. Nutarė susprogdinti. 
Dalis jos prasimušė per stogą ir 
nusileido pastogės grindyse. 
Ten ji guli iki šios dienos, nes 
per sunki nugabenti žemyn laip
tais. 

Charleston yra uostas ir dau
guma šių pastatų gyventojų 
grožėjosi jo vaizdu. 1880 metais 
vienas banginis paklydo ir 
įplaukė į uostą. Šimtas laivelių 
plaukė „į karą" su juo. Bangi
nis pralaimėjo. Visą tą stebėjo 
žymus mokslininkas — osteolo-
gas dr. Gabrielius Manigault 
nuo savo balkono Gibbes gat
vėje. Užkonservavo skeletą ir 
padovanojo Charleston muzie
jui. Tą skeletą galima pamatyti 
ir šiandien. 

Šiame muziejuje taip pat 
galima rasti atsakymą į klau
simą, iš kur tų laikų gyventojai 
užsidirbo pinigų pasistatyti sau 
tokias puikias gyvenvietes. Tai 
nuo ryžių kultivacijos. Su vyru 
žinojome, kad medvilnė buvo 
svarbi pietų ekonomijos dalis. 
Muziejuje sužinojome, kad 
ryžiai labai gerai augo aplinki
nėse įlankose ir pelkėse. Taip ir 
atsirado jų krantuose planta
cijos. Jų šeimos pasistatė sau 
namus taip pat mieste, kur 
praleisdavo vasaras toli nuo 
karščių ir uodų. Apžiūrėję įvai
rius muziejaus eksponatus apie 
tų laikų gyvenimą, nutarėme 
aplankyti dvi išlikusias planta
cijas. Viena iš garsiausių 
vadinasi ..Boone Hali". 

Įvažiavimas ilgas. Abiejose 
pusėse apdengtas šimtamečiais 
ąžuolais. Nuo jų šakų kabo 
„Spanish moss' „samanos", ran

damos nuo Siaurės Karolinos 
iki Pietų Amerikos. Iš tikrųjų 
tai ne samanos, bet augalai, ku
rie neturi šaknų. Jie gyvena tik 
iš drėgmės atmosferoje. Kadan
gi jie panašūs į plaukus, pasa
kojama, kad jaunai pora sužadė
tinių tragiškai žuvus ir palaido
jus po ąžuolu, nukirpo sužadė
tinės ilgus plaukus ir pakabino 
ant šakų, kur kabojo, kad 
visi galėtų matyti. Po daug 
metų jie pražilo ir paplito po 
kitus medžius. 

Namą aprodė mums gidė. Jos 
laukiant ant balkono į akį kri
to namo plačios durys. Vėliau ji 
paaiškino, kad, kadangi tų 
laikų moterys nešiojo labai 
plačias sukneles, durys taip pat 
turėjo būti labai plačios, kad jos 
galėtų įeiti. Įsidėmėtina, kad 
vieno kambario durys buvo žy
miai siauresnės. Tai kambarys, 
kur vyrai susirinkdavo po vaka
rienės išgerti ir vieni sau 
pasikalbėti. Kad moterys neįei
tų, sumažino duris. 

Bevaikštant per kambarius su 
senoviškais baldais ir pa
veikslais lengva įsivaizduoti sa
ve tokia suknele, romantiškai 
šokant su elegantiškai apsirė

džiusiu vyru. Bet pažvelgus pro 
langą matyti netoli pastatyti 
vergų nameliai, kurie primena 
tamsiąją istorijos puse. 

Ryžius auginti buvo prievar
ta privežta juodųjų iš Afrikos ir 
parduodami kaip vergai. Jiems 
teko dirbti pelkių dumbluose 
ne tik su visokiais vabzdžiais, 
kurie nešdavo ligas, bet ir gyva
tėmis. Savininkai tikėjo, kad 
baltiesiems tas darbas yra labai 
pavojingas, o juodiesiems ne. 

Turėjome progą apiplaukti 
tokią pelkę su valtimi. Tai buvo 
žymieji „Magnolia Gardens", 
kur galima ją išsinuomoti. 
Plaukiant stebėjome įvairių 
rūšių paukščius, nes kur ka
daise augino ryžius, dabar yra 
pavesta į paukščių draustinį. 
Matėme didžiulį baltą „heron" 
— panašus į gandrą, ančių ir 
vėžlių. Iš tolo pastebėjau, kaip 
atrodo gyvatė iškišus galvą iš 
vandens. Tuoj panėrė. Bet tai 
buvo „snake bird" — paukštis 
su ilgu, plonu kaklu, maža 
galva ir smailiu snapu, kuris 
gaudo žuvis nardydamas po 
vandeniu. Ten yra ir aligatorių, 
bet neteko matyti. O gal jie mus 
matė. 

Grįžę apėjome gėlių darželius 
gėrėdamiesi gražiausiomis gėlė
mis ir žmogaus nebijančiais po
vais. Viename iš tų darželių 
radome ir lietuviškų rūtų. Tas 
darželis vadinasi „Biblical Gar-
den", nes prisodintos gėlės yra 
minimos Senajame Testamente. 
Daug juoko turėjome bandy

dami išeiti iš labirinto, kuris yra 
suaugęs iš įvairių krūmų. Eini, 
eini ir staiga užkirstas kelias — 
tai vėl atgal ir iš naujo. 

Juokėmės ir iŠ girdėtų anek
dotų apie baltuosius ir juoduo
sius, kurie yra įsisunkę į pietų 
tautosaką. Kaip ir Sibiro trem
tiniams, tikėjimas ir humoras 
padėjo vergams pakęsti jų 
sunkią gyvenimo dalį. Pasako-

CLASSIFIED GUIDE 

Dalis Seattle lietuvių, kurie rugpjūčio 27 d. Seattle centre demonstravo prieš Molotovo-Ribbentropo 
paktą. Priekyje dešinėje stovi kongr. John Miller, pasakęs pagrindinę kalbą minėjime. 

Nuotr. V. Sparkytės 

(rarsmji „Boone Hali" plantacija prie Charleston. 

jama apie vieną plantacijos savi
ninką, kuris mėgdavo pasakoti 
savo sapnus vienam iš savo juo
dųjų tarnų. Tarnas taip pat pa
pasakojo jo sapnus ir vis mėgin
davo pasakoti įdomesnių. Vieną 
rytą savininkas sapnavo, kad 
buvo juodųjų danguje ir kad ten 
matė daug sulūžusių namų, suo
dinų gatvių ir daug apskurusių 
juodukų. Juodasis t a rnas 
pasakojo, kad sapnavo baltųjų 
dangų. Nors vartai perliniai, o 
gatvės auksinės ir sidabrinės, 
bet tuščios. Matyt nė vienas bal
tasis buvo jo neužsitarnavęs. 

Pasakojimai apie vaiduoklius 
taip pat yra labai paplitę. Nusi
pirkome knygą „South Carolina 
Ghosts", kuri tik viena iš dau
gelio. Joje rašo apie Murrelis In-
let miestelio seną plantaciją 
„Hermitage", pastatytą 1849 
metais. Kadaise gyveno šeima, 
kuri turėjo 16-metę dukterį 
Alke. Ji įsimylėjo pirklį ir slap
tai susižiedavo. Tėvai norėjo, 
kad ji ištekėtų už vaikino, kurio 
tėvai irgi turėjo plantaciją. Slėp
dama žiedą nuo jų, jį nešiojo 
aplink kaklą ant kaspinėlio. 
Jai staiga susirgus, brolis rado 
žiedą ir supykęs metė į upelį. 
Vargšė mergaitė pradėjo ieško
ti žiedo ir tik apie jį kalbėjo iki 
mirties. Yra daug žmonių, ku
rie sako yra ją matę, ieškančią 
savo žiedo. Dabartiniai namo 
savininkai pasakoja, kad jos 
kambary gali jausti jos dvasią. 

Perskaitę šią knygą, nuta
rėme atsipalaiduoti nervus ir 
praleisti laiką prie jūros — Edis-
to ir Folly salose. Edisto saloje 
matėme daug pelikanų. Skren
da vienas po kito, net 24 iš eilės, 
virš žmonių galvų, tarsi stebė
dami juos. 

Į šiaurę yra garsusis „Myrtle 
Beach". Nors labai gražus, bet 
visas k ran ta s apstatytas 
dideliais viešbučiais ir turistų 
gausybė privažiuoja iš visur. 
Mums, pripratusiems pastovėti 
pakrantėje, kol priprantame 
prie šaltos Massachusetts jūros, 
buvo malonu bristi be baimės į 
šiltą, kaip vonios, vandenį. 

Didžiausią šios kelionės įspū
dį paliko ..Brookgreen Gar
dens". Murrelis Inlet miestelyje 
netoli nuo Myrtle Beach. 1930 
metais vyras su žmona Archer 
ir Anna Huntington nupirko 4 
senas plantacijas ir perdirbo jas 
į darželius, kuriuose būtų 
galima išstatyti meno skulptū
ras. Gamtoje žmogus gali arti
miau susijungti su menininko 
kūryba, negu uždarame muzie
juje. Šimtai takelių sukasi tarp 
visokių rūšių gėlių ir medžių. 
Trykšta fontanai. Jų tarpe pasi
rodo įvairaus didumo skulp
tūros — gyvulių, žmonių, figūrų 
iš istorijos ir modernių laikų. 
Vienos dienos neužtenka viską 
apžiūrėti, bet net keletą 
valandų yra verta susipažinti su 
žymių pasaulio menininkų dar
bais tokioje unikalioje vietoje. 

Grįžę namo ilgai prisiminsime 
šią kelionę. Susižavėjome 
didinga Amerika, kuri yra pilna 
nepaprastai visokio grožio, 

APIE LIETUVIUS 
BALTIMORĖJE 

„Draugo" skiltyse liepos 18 d. 
spausdintame straipsnyje „Vil
niaus moksleiviai Marylande" 
aprašoma tų mokinių trijų sa
vaičių viešnagė Marylande bei 
jų apsilankymas Lietuvių na
muose Baltimorėje. Šie lietuviu
kai atvažiavo į John Carroll 
mokyklą Bei Air, MD, o vėliau 
mainais John Carroll mokyklos 
išrinkti mokiniai nuvažiavo į 
Lietuvą. Korespondentas sukū
rė labai neigiamą ir netikslų 
vaizdą apie Baltimorės lietuvius 
— tiksliau apie Vilniaus moks
leivių apsilankymą Lietuvių 
namuose, apie lietuvių kalbos 
vartojimą toje popietėje ir dar 
apie lietuvių kalbos vartojimą 
Lietuvių namų bendrovės susi
rinkimuose. Tuo pačiu jis 
užgavo nemažai lietuvių, ar jie 
būtų paskutinės išeivijos pirmos 
ir antros kartos lietuviai. Geras 
korespondentas perduoda tiks
lias, patvirtintas žinias, ban
dydamas suprast; visas puses ir 
aplinkybes. 

Korespondentas kritikuoja se
nosios kartos lietuvį, kuris kar
tu su Lietuvių namų bendrovės 
direktoriumi, Lietuvių namų 
šeimininke ir Jaunimo sąjungos 
atstove susitiko su John Carroll 
mokytoju Lietuvių namuose. 
Užmegzdamas ryšį, šis lietuvis, 
būdamas taip pat mokytojas, 
nuvažiavo į John Carroll mo
kyklą ir papasakojo ameri
koniukams mokiniams apie Lie
tuvą. Tą popietę, kai buvo 
susitikimas su moksleiviais, jis 
jiems aprodė Lietuvių namus 
visiškai nežinodamas, kad Jau
nimo sąjungos atstovė buvo 
pasiruošusi pravesti toliau 
programą, nė kad jo lietuvių 
kalbos vartojimas („kad los-
ka"...) bus taip iškritikuotas 
spaudoje. Vėliau jis pertraukė 
smagias dainas ne dėl dėmesio 
stokos, kaip rašo koresponden
tas, bet dėl to, kad John Carroll 
mokytojas jam pranešė, kad jie 
jau turi išvažiuoti. 

Nesklandumų gal ir buvo, pa
vyzdžiui, kad korespondentui 
neteko kartu viename kambary
je papietauti su mokiniais (nors 
po valgymo visi, kurie norėjo, 
suėjo kartu) ir kad Jaunimo 
sąungos atstovė taip pat palaikė 
ryšį su John Carrol mokytoju, 
nežinodama, kad šis senosios 
kartos lietuvis praves popietę. 

Ir kodėl neturėtų? Ar senoji 
karta nesiskaito lietuviais? Kad 
jų tėvai, jų seneliai sukūrė 
parapijas ir pastatė Lietuvių 
namus, tai ar dabar jie neturi 
jokių teisių visur dalyvauti? 
Kokią gi gėdą dėl lietuvių kal
bos vartojimo tą popietę padarė 
tiems mokiniams iš Lietuvos? 

turtų, meno ir kitų įdomybių, 
kurių čia paminėta tik mažytė 
dalelė. 

Bernadeta Miliauskaitė-
Harrys 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

• MIS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste • priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEU-BACE REALTORS 

INCOMB TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

m MIS, 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

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

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6159 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba,norite būti 
Rime Stankaus klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

S I M A I T I S R E A L T Y 
V i k t o r a s Š imai t is , Reg . Broker is 

Nuosavybių pardavimas. Income Tax 
5953 S. Kedzle Ave. 

Chlcago, IL 60629 
Tel. 436-7878 

Tegul pamato, kad pas mus 
Amerikoje yra visokių kartų ir 
emigracijų lietuvių. Kiti svečiai, 
atvažiavę iš Lietuvos, net nesi
tiki rasti tiek lietuviškai kal
bančių žmonių, išskyrus poka
rinius išeivius. Tą popietę buvo 
ir kiti, kurie kalbėjo teisinga 
dabartine lietuvių kalba. Deja, 
šis korespondentas nepaminėjo, 
kiek darbo padėjo Baltimorės 
lietuviai: organizacijos aukomis, 
šeimininkės suruošusios gausų 
bufetą visokiausių skanumynų. 
Tie lietuviukai vis grįžo prie 
bufeto, gal pirmą sykį paragavę 
tiek įvairių vaisių. Tai taip su
jaudino šeimininkes, kad šios 
skubiai suruošė vaisių krepše
lius kiekvienam mokiniui pasi
imti su savim. Ruošiant bet 
kokį parengimą, visada pasi
taiko nesklandumų. Šis nepa
tenkintas svečias nenori pri
pažinti, kad mūsų kolonijos 
veikloje dalyvauja visų kartų ir 
emigracijų lietuviai. 

Čia Baltimorėje galima pasi
girti, kad lietuviai gražiai bend
rauja. Lietuvių namai yra veik
los centras. Kas mėnesį yra be
veik visų organizacijų atstovau
jami direktorių susirinkimai. 
Tie susirinkimai vyksta lietu
viškai! Galima pasitikrinti, nes 
viskas įrašyta juostelėse. Yra 
keletas organizacijų, kurios var
toja anglų kalbą savo susirinki
muose, nes joms priklauso ne 
tik pirmos ir antros kartos lietu
viai, bet ir mišrių šeimų vyrai 
ar žmonos. 

Tikrai lietuvių kalbos išlaiky
mas yra mūsų aktualiausia pro
blema, ir kaip tik ji labiausiai 
liečia paskutinius pokarinius 
ateivius, jų vaikus ir anūkus. 
Lituanistinėse mokyklose ir sto
vyklose vis didėja skaičius 
vaikų, kurie silpnai ar visiškai 
nebekalba lietuviškai. Kokia 
ateitis? Kokia išeitis? Kodėl 
korespondentas kritikuoja šį 
anos kartos lietuvį ir jo kalbos 
vartojimą? Tegul geriau kelia 
klausimą, kodėl lietuviai, 
mokėdami lietuviškai, nekalba 
lietuviškai savo šeimose. 

Čia Baltimorėje yra lietuvių 
kalbos pamokos vaikams ir 
suaugusiems. Yra Baltimorės ir 
Washingtono apylinkės laik
raštis ir kalendorius „Vilties 
Balsas", kurį pradėjo senosios ir 
dabartinės kartos lietuviai 
(abiem kalbom). Nubraukti tą 
didelį skaičių lietuvių, kurie 
nemoka gerai lietuviškai kalbė
ti, būtų nuostolis. Baltimorės 
lietuvių istorija prasidėjo prieš 
šimtą metų. Baltimorė yra 
pavyzdinga tuo, kad čia visos 
kartos bendrauja ir dirba 
gražiai kartu. Nežiūrint kiek ir 
kaip sugeba kalbėti, jie yra 
lietuviai ir didžiuojasi savo 
lietuvybe. 

Joana Slavikienė 
Lietuvių namų Bendrovės 

atstovė 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-86S4 

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

Communlty Realty, MLS 
3856 W. 63 St., Chlcago 

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

HELP WANTED 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DIETARY AIDĖS 
Full time. ALL SHIFTS. Benefits available. tree 
meal. Mušt be available weekends. Mušt read, 
wnte & speak Fluent English. Cail Marge 
Schneider, 10 AM to 2 PM for appointment. 

354-7300 
FAIRVIEW HEALTH CARE CEHTER 

LaGrang* Parlt 

ANDERSON FORD 
795-7900 

6 5 3 9 W . O G D E N 
BERVVYN, IL 6 0 4 0 2 

Pirkdami naujus, arba gerame 
stovyje vartotus automobilius ir 
sunkvežimius, aps i lankyk i te 
Anderson Bros. Ford. RAIMUN
DAS (Ray) BARTAŠIUS jums 
sąžiningai patarnaus ir dėl kainų 
padės susi tar t i . Skambink i te 
šiandien! 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso šešplau-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje. 244 psl. 
Knygos kaina 8 dol., su persiuntimu 
9.50 dol. Illinois gyventojai moka 
10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus. 

JUOZO URBŠIO 
Atsiminimai 

redaguoti Pilypo Naručio, išleisti Tautos fondo su autoriaus 
nuotrauka, kai jis buvo nepriklausomos Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris ir dabartinio, grįžusio iš ilgų metų kalinimo 
Sibire. Tai atsiminimai iš jo veiklos užsienio reikalų ministeri
joje, santykių su nacių Vokietija ir Maskvos komunistine 
vyriausybe, kuri ultimatumu po ultimatumo okupavo Lietuvą 
ir visas Pabaltijo valstybes. Knyga gražiai išleista, 164 psl. 
Kaina su persiuntimu 9 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
64 centus valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS 
4545 63rd St. 

Chlcago, IL 60629 

KRYŽKELĖS 
Bronio Railos ketvirtasis radijo prakalbų į Lietuvą 

rinkinys, apimantis 1986-88 metų laikotarpį ligi vėliausių va
saros įvykių Lietuvoje. Rinkinyje sudėta 111 įvairios tema
tikos kalbų tekstai, pokalbiai su rašytojais bei papildomi 
autoriaus pasisakymai. 

Knyga padalinta į 9 skyrius, kur ryškiai, principingai ir 
glaustai nagrinėjamos temos apie naująjį gorbačiovinį „mąs
tymą" ir ,,perestroiką", apie nepranykusius sovietinius 
šešėlius Lietuvoje, mūsų istorijos prievartavimus ir klastotes, 
apie tarybinės buities krislus ir rakštis bei daugelį kitų margo 
Lietuvos gyvenimo akimirkų. Atskiri skyriai apie lietuvių rezis
tencijos didybę ir tragiką, apie kai kurias užsienio ir Lietuvos 
rašytojų knygas su aptarimais ir kritika, ir dar apie daugelį 
kitų „klajonių per siaubo šiukšlynus". 

Stambus veikalas, 480 puslapių. Gera dovana giminėms 
ir draugams iš Lietuvos. 

Kaina su persiuntimu JAV kainuoja 12.50 dol. , Illinois 
gyv. dar prideda 80 et . valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

„Draugas" 
454S W. 63rd St. 

Chlcago, IL 60629 



A.A. ALGIMANTĄ 
DIKINĮ 

PRISIMENANT 
Dievą ir Tėvynę Lietuvą 

mylintį vyrą, tėvą ir senelį a.a. 
Algimantą Dikinį prisimenant 
kas jį pažino. 

1988 m. rugsėjo 16 d. mūsų 
visų Tėvas pašaukė Algimantą 
„namo" nebesugrįžtamai. Jis 
buvo sulaukęs 66-rių metų 
amžiaus. Taigi j au nebe 
jaunuolis, bet ir nesenas, dar 
darbingas, besidžiaugiąs 
gyvenimu gražioje gamtoje. 

Vaikystėje Algimantas jokių 
sunkumų nepatyrė. Augo dar
nioje 4 vaikų šeimoje. Jo tėvai, 
Bronė Paškevičiūtė ir Jonas 
Dikiniai abudu buvo dramos 
teatro aktoriai, gana pasiturį ir 
labai rūpestingi. Ateitis atrodė 
būsianti šviesi ir giedra. 

Bet 1940 metų dangus staiga 
apsiniaukė. Tais metais Jonas 
Dikinis, vienas pirmųjų taurių 
lietuvių, tremiamas Kazachsta-
nan. Bronė Dikinienė, likusi 
viena su nepilnamečiais 
vaikais, susiduria su įvairiais 
nepritekliais. Vyriausieji sūnūs 
Algimantas ir Daumantas, 
užuot siekę aukštojo mokslo, 
kaip jų tėvo buvo planuota, 
turėjo patys pelnytis kasdieninę 
duoną. Algimantas gauna sta
tisto darbą Kauno Operos teatre 
ir laisvais vakarais ten pat 
patarnauja drabužinėje. Rytais 
jis lanko Kauno valstybinio 
dramos teatro studiją ir, ją 1943 
m. baigęs, tais pačiais metais 
jungiasi į Vilniaus „Vaidilos" 
aktorių kolektyvą. Deja, neilgai 
jam buvo lemta dirbti savo 
pamėgtąjį darbą. 

1944 metais, bijodamas žiau
rių pasėkų už dalyvavimą po
grindžio lietuviškoje veikloje, 
II pasaulinio karo metu, pasi
traukė, kaip daugelis kitų 
lietuvių, į Vakarus. Pergyvenęs 
visas karo baisybes Rytų 
Vokietijoje (Berlyne ir kitur), į 
karo pabaigą atsiduria Bava
rijoje ir Tuebingeno mieste, kur 
tuo metu tarp kito pabėgėlių 
lietuvių gyveno jo buvusi kole
gė, „Vaidilos" teatro aktorė 
Marija Lemešytė. 

1945 m., karui pasibaigus, dar 
tais pačiais metais jiedu sumai
nė aukso žiedus. Algimantas ne
rimsta, nes Tuebingeną pa
siekia žinia, kad Detmolde su 
mūsų teatro pažiba H. Kačinsku 
priešakyje organizuojamas 
dramos aktorių kolektyvas. 
Nieko nelaukdami abu pasi
siūlėme į kolektyvą įsijungti, 
juoba, kad tuo metu persikraus
tymas, nors ir į kitą svieto pusę 
nebuvo sudėtingas: tik sumesk 
tuos kelis daiktus į tvirtesnį 
maišą ir keliauk! 

Detmoldo kolektyvas „Ait
va ra s " pas ta tė A. Rūko, 
„Bubulį i r Dundulį" ir 
gastroliuodamas (susisiekimo 
priemonė — atviras sunkve
žimis) po visą Vokietiją išmėty
tus lietuvių pabėgėlių lagerius, 
ne vieną vargstantį, Tėvynės iš
siilgusį lietuvį, pradžiugino. 

Vėliau (1947-1949) mudviem 
teko paragauti fabriko dar
bu uždirbtos duonelės Angli
joje, o po dvejų metų ir Kana
doje. Persikėlėme į Kanadą, 
Algimanto motinai prašant 
pagelbėti jai su dviem maža
mečiais vaikais. Ji, vargšė, 
nepajėgė užsidirbti pragyve
nimui. Pagyvenę pusę metų 
Toronte ir negalėdami su 
vaikais padoresnio buto išsi
nuomoti, nusikraustėme visi 
drauge į Montrealį. 

Montrealyje, abudu sunkiai 
dirbdami, vos vos tegalėjome 
„galą su galu surišti", bet labai 
džiaugėmės susilaukę dukrelės 
Onos Živilės. Antrąjį vardą ji 
gavo ryšium su tuo metu Mont
realyje statomu A. Škėmos 
„Živilės" spektakliu, kuriame 
Algimantas vaidino Karijotą. 
1951 m. Dievas mane apdova
nojo ir antruoju kūdikiu Jonu 

Algimantu. Sunkus buvo gyve
nimas, bet džiaugėmės gyveną 
gražiam mieste, džiaugėmės 
galėdami savo šeimą ir 
Algimanto šeimą, nors ir kuk
liai, aprūpinti. Algimantas buvo 
laimingas galįs, nors ir riboto
mis sąlygomis, vaidinti, o vėliau 
ir režisuoti. Bet svajodamas ras
ti daug geresnes gyvenimo ir 
teatrinio darbo sąlygas, pasi
naudodamas žmonos giminių 
Onos ir Vytauto Galvydžių kvie
timu, su visa šeima ryžosi keltis 
į Chicagą. 1954 m. pradžioje su 
žmona, 2 kūdikiais, pora 
lagaminų ir 40 dol. kišenėje, 
atsiradome svetingų, bet kaip ir 
mes neturtingų giminių globoje. 

Tuo metu Chicagoje jau buvo 
sėkmingai pradėta ir puoselė
jama teatrinė veikla. Jon visa 
širdimi ir visomis jėgomis įsi
jungė ir Algimantas. Pradžioje 
jis tik vaidino, o vėliau spek
taklius organizavo, jiems lėšų 
ieškojo, režisavo ir vaidino. Žo
džiu, „vežė visą teatrinio darbo 
vežimą". Kai čia įsikūrė Scenos 
darbuotojų sąjunga, Algimanto 
našta staiga palengvėjo, nes s-
gos valdyba sujos energinga pir
mininke Sofija Adomaitiene 
talkino režisieriams veikalą sta
tant, kiek tik sąlygos leido. 
Gražiai bendradarbiaujant, žiū
rovai matė visą eilę geresnių, 
blogesnių ir visai neblogų spek
taklių, žodžio koncertų ir pavie
nių aktorių įvairiuose kultū
riniuose renginiuose pasi
rodymų. Kritikai ir žiūrovai 
veik visada teigiamai ir režisie
rių ir aktorių darbą vertindavo. 
Bet Algimantą vis graužė 
sąžinė, kad teatrinis darbas išei
vijoje daugiau visuomeninis nei 
meninis. Ir nors žinojo, kad ne 
tik buv. profesinis aktorius, o 
juo labiau teatro mėgėjas, ne
gali pasiekti gerų savo darbo 
rezultatų, labai tuo sielojosi. Ir 
dirbo, kol sveikata tarnavo. Po 
sunkios operacijos jau nei 
sveikata, nei energija 100% 
nebesugrįžo. 

Profesinio dramos teatro 
įsikūrimu išeivijoj Algimantas 
netikėjo. Teatrinis darbas, jo 
manymu, reikalingas ne tik 
užsidegimo ir pasišventimo, bet 
pilno visos dienos įtempto dar
bo, studijuoti teatro meną. Kai 
kam iš mūsų dar vis neaišku, 
koks sunkus ir visų jėgų reika
laujantis darbas. 

Gerai atsimenu, kai mums, 
gyvenant Anglijoje, lietuvių 
būrelio tarpe kilo mintis 
paminėti Vasario 16-tąją. 
Vienas iš mūsų tarpo geras, 
energingas lietuvis kreipėsi į 
Algimantą, prašydamas meninę 
minėjimo dalį atlikti. Algi
mantas buvo gana skeptiškas, 
nes nebuvo nei t inkamos 

A. a. akt. Algimantas Dikinis 

medžiagos, nei sąlygų ką nors 
efektingesnio ta proga paruoš
t i . Matydamas Algimanto 
menką užsidegimą, padrąsino: 
Na ką gi, p. Dikini. Turi gerą 
liežuvį ir gali ką nors „pamalti 
scenoje". Į tai Algimantas 
ramiai, bet su širdies skausmu 
atsakė: Pats irgi turi neblogą 
liežuvį. Tai kodėl gi „nepamali" 
scenoje? Tai grubus nesupra
timo pavyzdys. Bet dar daug kas 
galvoja, kad teatrinis darbas tai 
gryna pramoga, o kiekvienas 
išėjimas į sceną tikras malo
numas! 

Dramos aktoriui re ikia 
daugybės darbo valandų ir 
nemiegotų naktų, ruošiant, 
kuriant vaidmenį, o ir nesudė
tingą programą atliekant reikia 
daug pastangų. O ką bekalbėti 
apie veikalo surežisavimą. 
Sunki, kartais labai nedėkinga 
rimto aktoriaus dalia. Bet jeigu 
jis turi 5% gabumų ir prideda 
95% darbo, pasiekia 100% pasi
tenkinimo. 

Algimantas tikrai turėjo 5% 
gabumų, bet darbo skirti tik 
a w į dalį tegalėdavo, ir tas jį 
labai neigiamai veikė. 

Po antrosios (su pirmąja susi
jusios) operacijos, būdamas 62 
m. išėjo į pensiją ir apsigyveno 
Tennessee valstijoje, kur gam
ta graži ir pragyvenmas pi
gesnis. Būdami darbingi, abudu 
plušome, dirbome, bet turtų 
nesusikrovėme. Chicagoje 
mums buvo per brangu gyventi. 

Algimantas, kaip mitinis 
argonautas yrėsi per gyvenimo 
audringą jūrą „aukso vilnos" 
s iekdamas. Argonautai — 
laimėjo, o jis pavargo... 

Marija Lemešytė 
Dikinienė 

53 NAUJI MOKYKLŲ 
VEDĖJAI 

Chicagoje miesto mokyklose 
paskirti 53 nauji vedėjai. 

ILLINOIS ĮSTATYMAS 
GERBTI VĖLIAVĄ 

Gubernatorius Thompson pa
tv i r t ino Illinois įstatymą, 
kuriuo draudžiama JAV vėlia
vą tiesti ant grindų ar ant 
žemės, tuo jai nereiškiant rei
kiamos pagarbos. Tas drau
dimas taip pat apima ir Illinois 
vėliavą. 

Mielai IZABELEI OKSIENEI giliai liūdinčiai savo 
mylimo Vyro ir mūsų mielo Draugo, Globėjo ir 
Geradario 

AMŽINOS ATMINTIES 
LEONO E. OKSO 

gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime 

Bronė Augustauskienė 
Viktorija Butkuvienė su dukra Danute 
ir sūnum Vytautu 
Juozas Betkauskas su dukrom 
Lakštuone ir Rasele 
Juozas Jurevičius 
Juozas ir Petrė Kingeriai su dukra Dalia 
ir sūnumis Raimundu ir Donatu 
Stefanija Rudokienė 
Algis ir Dalia Urbučiai su dukrom 
Aldona ir Dalia 
Angelė Venclovienė su dukra Aušrele 

j A.tA. 
ONA BIEŽIS 

RUDAUSKAITĖ 

Gyveno Long Valley, N.J., anksčiau Chicagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1989 m. rugsėjo 8 d., sulaukusi 91 m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Yolanda Thompson, 

žentas Raymond, anūkas Raymond, brolis Leo Rudy, žmona 
Maria, dukterėčia Constance Hofer su vyru Herman, sūnėnas 
John Ruddy, su žmona Jean ir kiti giminės. 

Velionė buvo žmona a.a. dr. Stepono Biežio. 
Priklausė SLA, kuopa 134 ir praeityje buvo pirmininkė 

Chicagos Lietuvių Moterų klubo. 
Kūnas pašarvotas rugsėjo 12 d., antradienį nuo 2 iki 9 v.v. 

Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California. 
Laidotuvės įvyks rugsėjo 13 d., trečiadienį. Iš koplyčios 

9:45 vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos ui velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę duktė, brolis, anūkas ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

DRAUGAS, antradienis, 1989 m. rugsėjo mėn. 12 d. 

A.tA. 
LEONAS E. OKSAS 

Mirė rugsėjo 8 d., sulaukęs 80 metų. 
Gyveno Los Angeles, CA. 
Gimė ir anksčiau gyveno Chicagoje. 
Dideliame nuliūdime pasiliko žmona Izabelė Urbutytė, 

pusseserė Stella Yekes, pusbrolis Alfonsas Petraitis su 
šeimomis ir kiti giminės ir draugai. 

Priklausė Lietuvių Tautinei sąjungai, Lietuvos Vyčiams, 
Švento Vardo draugijai, Piliečių klubui, American Legion Post 
405 ir Pensininkų klubui. 

Rožančius ir atsisveikinimas pirmadieni, rugsėjo 11 d., 
7:30 v.v. Šv. Kazimiero bažnyčioje. 

Laidotuvės antradienį, rugsėjo 12 d. 9:30 v. ryto iš Šv. 
Kazimiero bažnyčios , Šv. Kryžiaus kapinėse, Los Angeles. 

Liūdinti žmona. 
Laid. dir. Pierce Brothers, Cunningham & O'Conner. Tel. 

213-749-4151. 

A.tA. 
MARTYNAS NAGYS 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1989 m. rugsėjo 9 d., 11 vai. vakaro, sulaukęs 90 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Klaipėdos krašte. Kairiuose. Amerikoje 

išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Mikas Nagys. 

Chicagoje, seserys Elzė Schwede. Marta Steffan, Marė 
Koitkehs su šeimomis Vakarų Vokietijoje, pusseserė Kristina 
Kuraitis su vyru Emiliu ir šeima. 

Priklausė Mažlietuvių draugijai. 
Kūnas pašarvotas antradienį, rugsėjo 12 d. nuo 3 iki 9 v.v. 

Lack & Sons koplyčioje, 2424 W. 69 St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 13 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas į Ziono Liet. Ev. Liuteronų parapijos 
bažnyčia, 9000 S. Menard. Oak Lawn, IL, kurioje 10 v. ryto 
įvyks laidotuvių pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Tautines lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę brolis, seserys ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. S. C. Lack & Sons. Tel. 737-1213. 

Tešviečia Amžinoji Šviesa mus palikusiai 

A.tA. 
LIUDAI BARTAŠIENEI 

Liūdintį vyrą BRONIŲ, vaikus, vaikaičius ir visus 
gimines bei artimuosius užjaučiame liūdėdamos 
buvusis mūsų seniūnės 

Lietuvos Dukterų draugija 

Lietuvių dailės kūrėjui-patriarchui 

A.tA. 
VIKTORUI PETRAVIČIUI 

mirus, liūdi visas lietuvių dailės pasaulis. 
Reiškiame užuojauta šeimai, g iminėms ir 

artimiesiems. 

Emilijus Holenderis 
Algimantas Kezys 

A.tA. 
Dailininkas 

VIKTORAS PETRAVIČIUS 
mirė 1989 m. rugsėjo 10 dienos vidurdienį sulaukęs 83 metų 
amžiaus. 

Gimęs Lietuvoje. 
Paliko giliai nuliūdusius sūnų Liną, marčią Normą, 

anūkus Adam, Erik ir Jared; dukterį Izidą, žentą Leopoldą 
von Braun, anūkes Laraną ir Lisaną; uošves Filiną von Braun 
ir Antonia Reyes su šeimomis. Lietuvoje liko dukterėčia 
Maryte Jankauskienė su šeima. Floridoje liūdi giminaičiai dr. 
Aldona ir Neris Šimkai ir Irena su Algiu Šimkai. taip pat jų 
dukters Dalios Hansen šeima. Illinois liko Helen Bell ir Fran-
kel Bell šeimos, o Australijoje — Viktoras ir Asta Šniukštai 
su šeima bei giminės Lietuvoje. 

Taip pat liūdi gausūs Viktoro Petravičiaus draugai visuose 
žemynuose. 

Jis priklausė Lietuvių Dailės Institutui. 
Kūnas bus pašarvotas Smith-Starks Funeral Home, Nevv 

Buffalo, Mich.. 15 N. Barton 'tel. 1-616-469-2233). Ketvir
tadienį lankymo valandos nuo 7 iki 9 vakaro ir penktadienį 
nuo 1 iki 9 vai. vakaro. Penktadienį 7:30 vai. v. bus atsisveiki
nimas. Šeštadienį, rugsėjo 16, 10 vai. ryto bus išlydėtas į St. 
Mary's of the Lake R. Kat. bažnyčią. Pamaldos 11 vai. Laido
jamas Pine Grove kapinėse, Nevv Buffalo. 'Čia nurodomas 
Michigano laikas — viena valanda anksčiau, negu Čikagos). 

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti laidotuvėse. 

Sūnus Linas ir duktė Izida su šeimomis. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. California Avenue 
Telefonai — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Te l e f o n a s - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

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 

2 5 3 3 West 71 St. . C h icago 
Te le fonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So . 50th Av.. Cicero 
Te le fonas - 863 -2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69 th S t r e e t - Te l . R E 7-1213 
11028 Southvves t H w y . - Te l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Te l . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

Sallv Donald M.. Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 50 Ave. , C i c e r o Illinois 

PATARNAUJA CHICAGUJE BEI PRIEMIESTI! CWK 
Te l . 652-5245 

t 
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x A. a. dai l . Viktoras Pet
ravičius, 83 metų amžiaus, po 
ilgos ligos mirė rugsėjo 10 d. 
Union Pier, Mich. Pašarvotas 
Smith-Straks laidotuvių koply
čioje New Buffalo, Mich., lai
dojamas šeštadienį, rugsėjo 16 
d., 10 vai. iš St. Mary's of the 
Lake bažnyčios New Buffalo. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Pine 
Grove kapines New Buffalo. 
Liko duktė ir sūnus su šeimomis 
ir daug giminių. Plačiau apie 
velionį bus vėliau. 

x Ateit ininkų sendraugių 
skyrius Chicagoje prieš tris 
mėnesius išsiuntęs Lietuvos 
ateitininkams apie 200 svarų 
knygų gavo padėkos laiškus iš 
kun. V. Aliulio ir Gabrielės 
Žaidytės. Dar negauta žinios iš 
Arv. Juozaičio. Šiomis dienomis 
buvo ir vėl išsiųsta 200 sv. la
bai vertingų veikalų, kurie bus 
paskirstomi po jau veikiančių 
ateitininkų vienetų knygynus 
visoje Lietuvoje. Ateitininkų 
sendr. Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja Chicagos visuomenei, su
aukojusiai tiek daug labai 
vertingų veikalų, kurie labai 
pravers Lietuvos ateitininkijai. 

x „Grandies" globos komi
teto renginių vadovė Rita Pen
čylienė, vadovės pakviesta, 
suorganizavo ansamblio išvykai 
į Lietuvą paremti komitetą. 
Komitetas rūpinsis lėšų telkimu 
ir įvairiais techniškais darbais, 
liečiančiais kelionę. Danguolė 
Bielskienė, Virginija Jurcienė, 
Roma Norkienė, Laima Šalčiu
vienė, Indrė Tijūnėlienė, Graži
na Sturonienė, Austė Vygan-
tienė ir Rita Penčylienė sudaro 
„Grandies" ansamblio išvykai į 
Lietuvą paremti komitetą. 

x A. a. P r a n ė Aukštinaity-
t ė - J o k i m a i t i e n ė , poetė ir 
mokslininkė, po trumpos ligos 
mirė rugsėjo į d. Vilniuje. Palai
dota šeštadienį, rugsėjo 9 d. 
Liko sūnus dr. Kęstutis su 
šeima, duktė Danutė ir sesuo dr. 
Elzė ir kiti giminės. Velionė 
buvo Gedimino Jokimaičio 
mirusio prieš trejus metus 
žmona. 

x Clevelando Vyrų okteto 
kelionę į Lietuvą tvarkė Algis 
Grigas, G. T. International 
kelionių biuro savininkas. Vyrų 
oktetas išvyksta rugsėjo 14 d., 
ketvirtadienį. A. Grigas tvarkys 
koncerto tarpmiestinį susi
siekimą ir rūpinsis transportu. 

x Lietuvių kelionė laivu po 
Karibų salas gruodžio 11-18 d. 
Kaina nuo 894 dol. vienam as
meniui įskaitant oro susisieki
mą. Kreiptis: Birutė Zalato
r ienė , Travel Advisers, Inc., 
1515 N. Harlem, Oak Park, IL 
60302, tel . 312-524-2244. 

(sk) 
x Akademinio Skautų Są

jūdžio 65 metų sukakties šven
tė įvyks rūgs. 15-17 dienomis. 
Numatyta dienotvarkė: penk., 
rūgs. 15 d. 8:00 v.v. A.S.S. 
iškilminga sueiga ir pakėlimai 
Pasaulio Lietuvių centre, 511 E. 

, 127th, Lemont, IL, šešt, rūgs. 16 
d. iškilminga vakarienė 6:30 
v.v. Balzeko muziejuje, 6500 S. 
Pulaski, sekm., rūgs. 17 d. šv. 
Mišios 12:00 v. p.p. Jėzuitų 
koplyčioje, Jaunimo centre. Re
zervuoti pas fil. Aldoną Rau-
chienę 312-598-7438. Baigiame 
išparduoti vakarienės bilietus! 

(sk) 

x 35 svarų maisto gaminių 
s iunt inys sudaromas Lietu
voje: sprandinė (pa^endvica), rū
kyta jautienos file, aukščiausios 
kokybės rūkyta dešra, kava, 
kakava ir kt. 185 dol. su pri
statymu. Muito nėra. Romas 
Pūkš tys , Transpak, 2655 W. 
69 St., Chicago, 312-436-7772. 

(sk.) 

x Kargo visą i? iką siunčia
me į Vilnių arba , Maskvą pra
neša Romas Pūkštys . Trans
p a k , 2655 W. 69th St., Chica
go, IL 60629, 1-312-436-7772. 

(sk) 

x Lietuvių krikščionių de
mokratų konferencija, susi
rinkusi Chicagoje rugsėjo 2-3 
dienomis, išsirinko naują centro 
komitetą, kurį sudaro; dr. Česlo
vas Masaitis, Alfonsas Dzikas, 
Bronė Kuodienė, Antanas Raz-
gaitis, dr. Alfonsas Stankaitis, 
Stasė Škėrienė, Adolfas Vens-
kus, Pranas Povilaitis, Justinas 
Šidlauskas ir Vladas Šoliūnas. 
Pi, kelių kadencijų Chicagoje 
centras perkeliamas į Atlanto 
pakraščius, arčiau okupuotos 
Lietuvos. Tęstinumui užtikrinti 
į centro komitetą įeina trys na
riai iš buvusio centro komiteto. 

x Pianistas Rober tas Moc
kus savo koncerte skambins 
Balio Dvariono i r Stasio 
Vainiūno kūrinius. Koncertas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 17 d., 
3 v.p.p. Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje. Po koncerto 
vaišės. 

x Tautos fondo va ldybos 
pirmininkas Juozas Giedraitis, 
lankydamasis Chicagoje, susi
tiko su Lietuvių fondo tarybos 
pirmininku Stasiu Baru ir drau
giška nuotaika aptarė abiejų 
fondų veiklą ir išeivijos įnašą į 
lietuvių tautos pas tangas , 
siekiant Lietuvos nepriklau
somybės. 

x Algimantas Kezys apibū
dins dail. Romą Dalinkevičių ir 
jo kūrybą pastarojo tapybos pa
rodos atidaryme rugsėjo 15 d., 
penktadienį, 7:30 v.v. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
meno galerijoje. R. Dalinkevi-
čius yra Vilniaus valstybinio 
dailės instituto monumentali-
nės dailės katedros dekanas. Po 
atidarymo susipažinimas su sve
čiu, pasižmonėjimas ir vaišės. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

x Tautos Šventės minėji
mas rugsėjo 17 d. J a u n i m o 
centre Chicagoje. 11 vai. ryto 
žuvusių pagerbimas, prie pa
minklo, sodelyje. Kalbės gen. 
kon. Vaclovas Kleiza. 
Iškilmingos šv. Mišios didž. 
salėje. Celebruoja kun. Antanas 
Saulaitis, S.J. Pamokslas — 
kun. dr. Tomas Žiūraitis, O.P. 
Gieda Dainavos ansamblis . 
Paskaita — Vida Jonušienė. 
Solistė A. Gaižiūnienė, fortepi
jonas — A. Vasaitis, smuikas — 
Valdas Vasaitis. Praveda dr. V. 
Kerelytė. Kviečiame gausiai 
dalyvauti. Įėjimas laisvas. A.L. 
Tautinė sąjunga. 

(sk) 

x Vyr. Lietuvių c e n t r a s 
ruošia išvyką į Rockville, IN. 
rugsėjo 14 d. Aplankysime 38 
senovinius dengtus tiltus. Re
gistruotis Vyr. Liet. centre ar
ba skambinti 476-2655. „Sek
lyčioje" trečiadienį, rugsėjo 13 
d. 2 v. p.p. bus rodomas video iš 
Lietuvos. 

(sk) 

x Ieškomas Aleksas Aluba-
vičius gim. 1914 m. išvykęs į 
Ameriką 1935 m. iš Stakliškių 
km. Ieško pusseserė Marija 
Gabrilevičienė Alubavičiūtė, 
Lithuania, Kaunas , Savano
rių p rospek tas 304-26. Ži 
nantieji apie Aleksą, prašomi jai 
parašyti. 

(sk) 

x Romas Pūkš tys , Trans
pak firmos savininkas pra
neša, kad spalio mėn. išvyks
ta į Lietuvą. Jis vėl sąžinin
gai tarpininkaus savo tautie
čiams pinigų pervedimo ar pa
likimo sutvarkymo reikaluose. 
Transpak , 2655 W. 69th St., 
C h i c a g o , IL 60629. Te l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x „Margučio" radinėje dar 
galima gauti bilietų į Vilniaus 
universiteto ansamblio koncer
tus, kurie rengiami spalio 7, 8, 
9 dienomis Jaunimo centre. 
Priimami bilietų užsakymai ir 
telefonu 312476-2242. 

x Je igu dar nesate rezer
vavę vietų šeštojo Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo banketui, 
tai prašom paskubėti. Banketas 
rengiamas rugsėjo 16 d., šeš
tadienį, Lietuvių centre 
Lemonte. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos pirmas susirinkimas po va
saros karščių bus antradienį, 
rugsėjo 19 d., 8 vai. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Bus išrinkta nauja 
valdyba ir po to jaukios vaišės. 

x Juzė Ramas, A. Povilaitis, 
A. Šėma, Jonas Svaras, Alvyde 
Eitutis, Rolla, Mo., įvairiomis 
progomis paaukojo „Draugui" 
po 10 dol. Nuoširdus ačiū. 

x J a n i n a Miliauskienė iš 
Worcester, Mass., rašo: „Atleis
kite už labai kuklią auką, bet 
siunčiu iš meilės ir tikiu kaip 
našlės skatiką įvertinsite ir jį 
priimsite... ,Draugui' linkiu 
niekada neišeiti į pensiją, bet 
skleidžiamu lietuvišku žodžiu 
jungti viso laisvojo pasaulio 
lietuvių širdis, ypatingai 
jaunesnės kartos"... Nuoširdus 
ačiū už 10 dol. auką ir laiškutį 
su linkėjimais. Malonu pri
minti, kad Miliauskienė daugelį 
metų bendradarbiauja „Drau
ge". Ta proga linkime jai pa
sveikti. 

x Mečys Šilkaitis, Santa 
Monica, Cal., V. Simanavičius, 
Hot Springs, Ark., S. Budrys, 
Racine, Wisc, Antanas Kve
daras, Savannah, Ga., K. Tal-
lat-Kelpša, Palos Hills, 111., I 
mūsų garbės prenumeratoriai, 
rėmėjai, pratęsdami prenume
ratą, pridėjo po 25 dol. auką. La
bai dėkojame. 

x V y t a u t a s Peseckas , 
Beverly Shores, Ind., V. Trum
pa, Santa Monica, Cal., Stasys 
Žilevičius, Chicago, 111., Al. Ba
cevičius, Ponce Inlet, Fla., 
Joseph Benot, Union, N. J., E. 
A. Rašytinis, Redford, Mich., P. 
Budininkas, Cicero, 111., Joseph 
Vizgirda, Aurora,, 111., Ben 
Grigaliūnas, St. Charles, 111., 
kiekvienas atsiuntė po 100 dol. 
ir pratęsė prenumeratą viene
riems metams. Nuoširdus ačiū 
mūsų visiems garbės pre
numeratoriams už paramą. 

x Vakaronė i r susitikimas 
su dailininkais Kęstučiu Balči-
koniu ir Joana Plikio-
nyte-Bružiene iš Vilniaus įvyks 
rugsėjo 15 d., 8:00 v.v. Bus 
rodomos Lietuvos dailninkų 
darbų skaidrės Čiurlionio 
galerijoje. 

(sk) 

x Nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti dvejose šventėse: 1. 
Rugsėjo 14 d. Kryžiaus išaukš
tinimo šventė, 6:30 v.v. Cicero, 
Šv. Antano lietuvių parapijos 
bažnyčioje Kryžiaus kelias ir šv. 
Mišios, 2. Rugsėjo 15 d. Sopulin
gosios Motinos šventė, 6:30 v.v. 
Cicero Šv. Antano lietuvių 
parapijos bažnyčioje pamaldos ir 
šv. Mišios. Židinys. 

(sk) 
x Marąuet te Parko Liet. 

Namų Savininkų org. narių 
susirinkimas įvyks rugsėjo 15 d. 
6:30 v. v. parapijos salėje. Na
riai ir svečiai kviečiami daly
vauti, nes bus svarstomi svar
būs reikalai. Po susirinkimo 
kavutė. 

(sk) 

x Alto pagalbinis finansų 
k-tas praneša, kad negavusieji 
laimėjimų knygučių, bet norį 
paremti Alto veiklą, turi kreip
tis į Alto raštinę 2606 W. 63 
Ave., Chicago, IL. Tel. (312) 
778-6900. Be to, įspėja, kad lai
mėjimų traukimas bus spalio 21 
d Laimėj imų šakne l e s 
grąžinti iki spalio 15 d. 

(sk) 

Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčios projektas Vilniuje 

CHICAGO J IR APYLINKĖSE 
DALYVAUKIME TAUTOS 

ŠVENTĖS MINĖJIME 

Tautos šventė — rugsėjo 8-toji — 
iškilmingai buvo švenčiama 
nepriklausomybės metais Lie
tuvoje ir perkelta į išeiviją. 
Komunistinės rasų okupacijos 
metu ši, kaip ir kitos lietuvių 
tau t inės šventės, buvo 
panaikinta ir až tautinės tri
spalvės vėliavos iškėlimą buvo 
baudžiama, sodinant į kalėji
mus ir išvežant į gulagus. Išei
vija, susibūrusi į patriotines or
ganizacijas bei institucijas, tęsė 
prasmingas bei tautinę dvasią 
keliančias tradicijas ir plačiai 
minėjo Lietuvai reikšmingas 
šventes. 

Anksčiau Tautos šventę minė-

x Stanley J . Raštutis, Oak 
Lawn, 111., lankėsi „Drauge", 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams su visa šimtine. 
S. J. Raštutį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už rėmimą 
savos spaudos labai dėkojame. 

x Gvidas Valantinas iš Ci
cero, 111., mūsų garbės prenu
meratorius, rėmėjas, lankėsi 
„Drauge", pratęsė prenumera
tą su visa šimtine. Nuoširdus 
ačiū už palaikymą lietuviško 
žodžio. 

x M. Kacevičius, Chicago, 
111., mūsų nuolatinė rėmėja, gar
bės prenumeratorė, buvo atvy
kusi į „Draugą", pratęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams su visa šimtine. Nuošir
dus ačiū. 

davo dažna lietuviška organiza
cija ar klubas, bet šiais metais, 
užplūdus gausiems svečiams iš 
okupuotos tėvynės, matyti , 
nebeliko laiko tarp gausių 
renginių prisiminti lietuviams 
reikšmingą Tautos šventę. Šią 
spragą užpildyti ryžtingai išėjo 
Amerikos Lietuvių tautinės s-
gos valdyba, šių metų rugsėjo 17 
d. pasiryžusi paminėti Tautos 
šventę ir prisiminti Vytauto Di
džiojo pastangas vainikuotis 
Lietuvos karaliumi. Klastingieji 
lenkai ir čia sutrukdė vai
nikavimo iškilmes, pagrobdami 
popiežiaus pasiuntinius, vežu
sius karališkąjį vainiką. Si 
lenkų klasta lėmė tolimesnį Lie
tuvos likimą. 

Šiais metais, kai okupuota 
tauta ryžtingai siekia Lietuvos 
laisvės ir valstybinės nepriklau
somybės ir tautos šventės su
traukia šimtus tūkstančių tau
tiečių, rodančių savo gyvastin
gumą, išeivijai taip pat tenka 
pasitempti ir dalyvauti. Tautos 
šventės rengiamame minėjime. 
Dalyvaudami šioje šventėje 
prisiminsime didingą Lietuvos 
praeitį ir prisijungsime prie tau
tos pastangų išsilaisvinti iš 

i Maskvos primesto jungo. 
Minėjimas įvyks š.m. rugsėjo 

17 d. 11 vai. ryto Jaunimo cen
t re Chicagoje. Programoje 

į numatyta mirusiųjų pager
bimas, šv. Mišios Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje, o po to 
paskaita ir meninė dalis. Pro
gramos atlikėjų tarpe yra 
visuomenininke V. Jonušienė, 
Dainavos ansamblis, solistė A. 

Palaimintojo Jurjfio Matulaičio bažnyčios projektas Vilniuje is šono. 

Gaižiūnienė, A. Vasaitis su 
sūnum. 

Junkimės prie tautos pa
stangų išsivaduoti iš Kremliaus 
vergijos ir gausiai dalyvaukime 
Tautos šventės minėjime. 

Įėjimas laisvas. 
Skaitau Vilniuj išleistą knygą 

„Amžino įšalo žemėje", kurioje 
aprašomi tremtinių pergyveni
mai. Juos palaikė gili tėvynės 
meilės dvasia ir neleido nupulti 
iki kriminaliste lygio, nors dau
guma jų mirė iš bado ir šalčio. 

Tremtinė Antanina Garmutė 
buvo 13 metų, kai ją vieną (tėvų 
nebuvo Kaune) 1948.V.22 d. 
patalpino į ešaloną ir su kitais 
lietuviais išvežė. Baigdama 
prisiminimus rašo: ,,... Po ry
mančiu lietuvišku mediniu 
Rūpintojėliu skaitau ir skaitau 
užrašą: „Lietuva — brangi 
tėvynė mūsų". Ir žinau, kad šie 
nepažįstami broliai ir sesės — 
Sibiro tremtiniai — netgi mirę 
myli savo tėvynę". 

„Tebūnie šventas Tavo vardas 
— Lietuva", baigia pasakojimą. 

(aj) 
SUSIPAŽĮSTA DVI 

DAINAVOS 

Lietuvių meno ansamblis 
Dainava jau daugelį metų 
veikia Chicagoje. Šiais metais 
liepos mėnesį JAV svečiavosi 
Alytaus dainos ir šokio an
samblio Dainava, 40 narių 
grupė. Alytaus Dainava daly
vavo tarptautiniame dainos, 
muzikos ir šokio festivalyje 
South Carolina valstijoje. Šio 
festivalio programa tęsėsi 10 
dienų. Ją atliko 11 tautų 
ansambliai. Amerikiečiai ir jų 
spauda šiam festivaliui, jo 
spalvingai programai parodė 
didelį dėmesį. 

Šiame festivalyje žiūrovais 
buvo nuvykę trys Chicagos 
dainaviečiai: Mėta Gabalienė, 
ansamblio valdybos pirmininkė, 
Genovaitė Plenienė ir filmi-
ninkas Aleksandras Plėnys. Šis 
trejetukas savo polėkį sėk
mingai atliko — susipažino su 
alytiškiais dainaviečiais, sutarė 
tarpusavio bendradarbiavimą, 
buvo gavę alytiškių sutikimą, iš 
Karolinos atkilti į Chicagą kon
certuoti, bet vėliau šis reikalas 
atkrito. Tačiau turima vilčių, 
kad netolimoje ateityje abi 
Dainavos susitiks Chicagoje 
jungtiniame koncerte. 

Chicagos Dainava pasinešusi 
remti Alytaus Dainavą. Šiam 
draugiškumui sustiprinti aly
tiškiai įteikė atminimui 
kankles. Rugsėjo 8 d. Jaunimo 
centro kavinėje įvyko vakaronė. 
Jos dalyviai žiūrėjo A. Plėnio 
susuktą video vaizdajuostę iš 
Alytaus Dainavos šokių ir 
dainų, o taip pat liet. instrumen
tais atliktos muzikos minėtame 
festivalyje. Programa žiūro
vams patiko. Jie ramiai ir dėme
singai sekė alytiškius scenoje 

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A . V A L S T Y B Ė S E 

— Gintė B. Damušytė, Lie
tuvių inf. centro direktorė, nuo 
rugsėjo 10 d. iki rugsėjo 14, 
dalyvauja Tarp tau t inė je 
persekiojamos Bažnyčios 
konferencijoje, rengiamoje 
Fielstead instituto Gleneyrie 
Castle, Colorado Springs, Colo-
rato. Atstovai iš visų kraštų 
svarstys Bažnyčios statusą ne 
tik Sov. Sąjungoje, bet ir Lotynų 
kraštuose ir Vidurio Rytuose, 
Azijoje ir Afrikoje ir net ka i 
kuriose Vakarų pasaulio valsty
bėse, kaip efektyviau dirbti ir 
padėti. Gintė Damušytė pre-
zentuos informacijos teikimą, 
supažindins, kaip rinkti ir 
skleisti žinias, sudarant ir t am 
tikslui patarnaujančius ryšius ir 
panaudojant visas efektyviau
sias žinių perteikimo priemo
nės. 

— Kariuomenės sukak t i e s 
minėjimas New Yorke bus 
lapkričio 25 d. pamaldomis Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje ir 
akademine dalimi parapijos 
salėje. Minėjime kalbą pasakys 
Amerikos aviacijos pulk. Dona
tas Skučas iš Virginijos vals
tijos. 

— Muz. V ik to ra s Ra lys , 
buvęs ilgametis lietuviškų ren
ginių akompaniatorius New 
Yorke ir Brooklyno Apreiškimo 
parapijos vargonininkas, išvyko 
gyventi į Los Angeles. Rugsėjo 
mėnesį bus jo vestuvės su Wen-
dy Antanaityte, Brooklyne 
gerai lietuviams pažįstamos 
Šalinskienės brolio dukra. 

— Antanas Samalionis, Šv. 
Petro ir Pauliaus bažnyčios 
Elizabethe, N.J., diakonas, yra 
trumpų bangų radijo pasikal
bėjimo mėgėjas. J i s kasdien 
kalbėjosi ir žinias perteikė su 
Lietuvos buriuotojais, plau
kiančiais per Atlantą. 

KANADOJE 

— Hamiltono Aušros Var tų 
parapi jos choras pradėjo repe
ticijas ir sekmadieniais giedos 
bažnyčioje. Taip pat jis mokysis 
Dainų šventės r epe r tua rą . 
Dainų šventė numatoma Chi
cagoje 1990 m. 

— Vysk- M. Valančiaus li
tuanistinė mokykla Hamiltone 
pradėjo pamokas. Jos bus kas 
šeštadienį. Priimami lietuvių 
vaikai nuo 4 metų amžiaus. 
Taip pat prasidės aukštesni 
lituanistiniai kursai. Į abi mo
kyklas reikia registruotis. 

— Prof. dr . K. Lederis iš 
Calgario, Alb., kur ilgai gyveno 
ir dirbo vietos universitete, 
skaitydavo paskaitas Vasario 
16 proga, išėjo į pensiją ir 
išsikėlė gyventi į British Colom-
bijos provinciją. Bet lietuvių jis 
bus laukiamas Calgary, o jis 
pažadėjo taip pat Calgario nepa
miršti. 

— Montrealio l i tuanis t inė 
mokykla pradės mokslo metus 
rugsėjo 16 d. Registruotis jau 
dabar pas Ramunę Bulotienę. 

art i dviejų valandų, o kai A. 
Plėnys paskelbė tur įs dar dvi 
juostas, entuziastai šaukė, pa
rodyti ir jas. Visos surinktos 
prie įėjimo į kavinę aukos, kaip 
ir dėžutėje prie kavos, skiriamos 
Alytaus dainos ir šokio ansamb
liui. Tam reikalui einančios pa
jamos, gautos iš pirkėjų už A. 
Pelnio video juostas. Juostos 
kaina 45 dol. 

Vakaronė baigta Chicagos 
dainaviečių parengtais užkan
džiais, kava ir vynu. Vakaronėje 
dalyvavo artipilnė Jaunimo cen
tro kavinė dainaviečių ir bičiu
lių. 

Advokatas Jonas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Te l . — 776-8700 

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




