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„Visų šalių proletarai — 
tapkite žmonėmis" 

„Brolis Uoka" kalba Amerikos darbininkams 
Washingtonas. — Sostinėje 

lankėsi Amerikos darbininkų 
unijų pakviestas Kazimieras 
Uoka, kuris susilaukė išskir
tinio priėmimo darbininkų 
unijų konferencijoje. Čia dar 
pluoštas žinių ir jo žodis. 

Pokalbiai su spauda 
Šalia visų pasimatymų, Uoka 

taip pat davė pasikalbėjimus 
įvairiai spaudai, įskaitant St. 
Louis Post-Dispatch ir Phila-
delphia Inąuireer. Po jo pirmos 
kalbos iki suvažiavimo pabaigos 
delegatai nuolat jį kalbino ir 
sveikino, paspausdami „broliui 
Uokai" ranką ir išreikšdami 
jam pagarbą bei solidarumą. 

Uokos atvykimo į JAV-es 
iniciatorė buvo Klevelando 
lietuvių veikėja Gaila Klimaitė, 
t u r i n t i pažinčių AFL-CIO 
vadovybėje. Jinai tai vadovybei 
piršo mintį, kad Uoka, kaipo 
naujosios laisvosios darbininkų 
sąjungos atstovas, būtų pakvies
tas į AFL-CIO suvažiavimą. Vy
tautui Landsbergiui besilan
kant Washingtone liepos mė
nesį ir JAV Lietuvių Bendruo
menei t a rp in inkaujan t , 
Landsbergiui buvo išrūpintas 
pas ima tymas su AFL-CIO 
p i rmin inku Kirkland. 
Pastarasis Sąjūdžio pirmininkui 
įteikė kvietimą Uokai, kurį jis 
parsivežė j " Lietuvą. Vėliau, 
AFL-CIO pareigūnai pavedė 
Lietuvių Informacijos Centro 
Washingtono skyriaus vedėjui 
Viktorui Nakui Uoką lydėti 
suvažiavime ir būti jo vertėju. 

Po AFL-CIO suvažiavimo. 
Uokos susitikimus su JAV 
valdžios pareigūnais tvarkė 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
atstovė Asta Banionytė. Iš Wa-
shingtono Uoka keliavo į Kle-
velandą. Numatyti jo apsilan
kymai ir Chicagoje, Detroite bei 
New Yorke. 

* 
Lietuvos Darbininkų Sąjun

gos pirmininkas Kazimieras 
Uoka Amerikos darbininkų uni
jų AFL-CIO konvencijoje pasa
kė šią kalbą. 

Pone Prezidente, gerbiami 
darbininkų judėjimo kolegos! 

Lygiai prieš metus Lietuvoje, 
Kaune, susirinkę darbininkai 
įkūrė nepriklausomą darbinin
kų sąjungą, norėdami kalbėti 
patys už save, atsikratydami 
nusibodusių valdančio režimo 
kalbų pasaulinio proletariato 
vardu. Mes nebenorime užval
dyti pasaulio, nenorime vien
partinės sistemos, nenorime 
ištisai suvalstybintos ekono
mikos. (Plojimai) Mūsų šūkis 
Kaune buvo toks: „Visų šalių 
proletarai — tapkite žmonė
mis!" 

Šių metų lapkričio 7 d. jau 
Maskvoje įvyko didelė opozicinė 
demonstracija ir vienas iš 
nešamų šūkių ten buvo toks: 
„Visų šalių prole tara i — 
atleiskite mums!" (Plojimai). 

D a r b i n i n k ų judėjimas 
TSRS niekada nebuvo nurimęs. 
1962 metais Novočerkaske buvo 
sušaudyta darbininkų demon
stracija — šiandien judėjimo 
gretose mes turime to laiko disi
dentų. Prieš 10-15 metų drąsūs 
vyrai pabandė įkurti nepriklau
somą judėjimą SMOT — ir visus 
juos sukišo į kalėjimą ir psi
chines ligonines. Tik visai ne
seniai paleisti paskutiniai drą

suoliai. 
Mano kartos organizatoriams 

teko jau lengvesni išbandymai. 
Mums neleido važinėti, susitik
ti, neduodavo salių, trukdė as
meninę profesinę karjerą. Sva
jonė buvo ką nors išspausdinti, 
prabilti į darbininkų auditoriją. 

Tačiau, palaipsniui, ypač po 
karinio perversmo Lenkijoje, 
taikydami gudrias diplomatines 
priemones, įgijome išėjimą į ofi
cialias masinės informacijos 
priemones, radome būdų susi
siekti didžiulėje imperijoje ir net 
pradėjome leisti savo laikraštį. 
Išsiugdėme savo lyderius kelio
se dešimtyse s tambiausių 
miestų. 

Šiandien nepriklausomas dar
bininkų judėjimas yra viena 
rimčiausių viso demokratinio ir 
nacioanlinio išsivaduojamojo 
imperijos judėjimo dalis. 

Lietuvoje mūsų judėjimas 
pirmasis įsiteisino todėl, kad 
lietuvių širdyse labai skaudi 
1940 metų tragedija, kai bolše
vikai okupavo mano tėvynę. 
Plojimai). Absoliuti dauguma 
lietuvių su tuo niekada 
nesusitaikė ir visais įmanomais 
būdais priešinosi. Šiandien, 
praėjus metams mūsų veiklos, 
keliasdešimtyje stambiausių 
įmonių minimalus atostogų 
laikas pratęstas iki 24 dienų 
metuose. Mes sugebėjome atsis
pirti prievartai atidirbinėti 
taip vadinamus , juoduosius šeš
tadienius". Daug kur darbi
ninkų judėjimas užtikrina įvai
rių tautybių žmonių solidaru
mą, nes politiniai judėjimai 
vienybę užtikrinti ne visada 
sugeba. (Plojimai). 

Bet didžiausias mūsų rūpestis 
dar ateityje. Ne viena pasaulio 
tauta nėra praėjusi kelio nuo 
stalinizmo link ekonomikos re-
privatizacijos — ir Lietuvoje 
mūsų laukia šis sunkus, neiš
bandytas kelias. 

Mes rūpinamės panaikinti 
valstybinį oficialių profsąjungų 
pobūdį. (Plojimai). Dabar jų 
įtaka laikosi tik mažų kąsnelių 
dalinimu darbininkams. 

Po mūsų, darbininkų 
sąjungos įsisteigė Latvijoje ir 

Donbase. Ruošiami Baltarusijos 
ir Novokuznecko darbininkų są
jungų suvažiavimai. Kitur 
veikia darbininkų klubai arba 
streikų komitetai, iš kurių šią 
vasarą streikavo tik maža dalis. 
Dauguma jų veda derybas su 
administracija ir po truputį 
plečia savo veiklą, politizuojasi. 
Mūsų veikla be politikos 
neįmanoma, nes visur aplinkui 
žiaurus režimas ir suvalstybin
ta ekonomika. 

Lietuvoje palaipsniui gimsta 
nauja Europos valstybė su 
savitu socialiniu gyvenimu ir ji 
bus tiek teisinga, kiek efekty
viai ir protingai veiksime mes 
šiandien. Mes suprantame savo 
misiją ir bandome būti demo
kratijos idėjų tiltu toliau į 
Rytus, kiek galime padedame 
Rusijos darbininkams ir demo
kratiniams judėjimams. 

Aš perduodu sveikinimus 
nuo Lietuvos Darbininkų 
Sąjungos kaip jos pirmininkas. 
Taip pat perduodu sveikinimus 
nuo šimtų darbininkų judėjimo 
aktyvistų, kuriuos aš pažįstu — 
iš Latvijos, Estijos, Baltarusi
jos, Gruzijos, Armėnijos, 
Ukrainos, Maskvos, Leningra
do, Murmansko, Celiabinsko, 
Jaroslavilo, Čeboksarų, Gorkio 
Saratovo, Kuibyševo, Tūlos, No
vosibirsko, Krasnojarsko, Irkut
sko,- Sverdlovsko, Novokuznec
ko ir Karagandos. (Plojimai). • 

Vorkutos darbininkai šiuo 
metu streikuoja ir perduoda 
ypatingai karštą solidarumo 
sveikinimą. Jie visi labai domisi 
Vakarų darbininkų judėjimu ir 
mielai priimtų jus, jei atvyk-
tumėte j svečius. Didelio konfor-
to mes pažadėti negalime, 
daugelyje miestų oficiali valdžia 
gali net išvyti darbininkų 
pasikviestuosius svečius iš 
užsienio, gali neduoti salių, ne
įleisti į auditorijas — bet mes 
kviečiame surizikuoti ir atvykti. 
Jei jau kitur jūsų neįsileistų, tai 
Lietuvoje iki galimo perversmo 
galiu pažadėti patenkinamą 
viešnagę. (Plojimai). 

Broliai ir seserys! Linkiu sėk
mės suvažiavimo darbe ir jums 
asmeniškai sveikatos! (Ovacijosl 

*"m 
„Niekas iš mūsų negali laikytis nuošaliai, kai sprendžiamas mūsų tautos 
likimas", kalba miniai kardinolas Frantisek Tomasek, Prahos 
arkivyskupas. 

Maskvoje demonstravo kareiviai 
Maskva. — AP žinių 

agentūra praneša, jog maždaug 
200 kareivių protestavo prieš 
Sovietų kariuomenę, kaltin
dami karininkus kareivių 
kankinimaisi prievartavimu ir 
nepotizmu. 

Kareiviai susirinko vienoje 
Maskvos aikštelėje vadovaujan-
mi Skydo organizacijos, kuri 
suorganizuota žmogaus teisių 
gynimui Sovietų kariuomenėje. 
Ši kareivių demonstracija 
sutapo su atspausdintu 
straipsniu, kad Raudonoji armi
ja neina su Gorbačiovo refor
momis. „Armija tebėra stag
nacijoje, kurioje reiškiasi korup
cija ir nepotizmas", kalbėjo 
karininkas Vitalis Uražetsevas 
susirinkusiems. Kariuomenė 
tebėra toje pačioje vietoje, kur 
šiuo metu yra visi konservato
riai susikoncentravę, sakė jis. 

Motinos prašymas 
Marija Kirbasova, kuri vado

vauja kareivių motinų komi
tetui, kalbėjo susirinkusiems 
kareiviams ir aplink juos ki
tiems žmonėms, jog jų sūnūs yra 

taip įbauginti, kad jie bijo net 
kalbėti ir pasakyti, jog jie buvo 
mušti ir išprievartauti. Ji taip 
pat reikalavo, kad motinos 
galėtų perduoti kareiviams 
maisto, nes jų sūnums teduoda 
tik maždaug 2.60 dol. vertės 
maisto per dieną, o algos jie 
tegauna 11.34 dol. per mėnesį. 

Bet Lenino karinės politinės 
akademijos vadovaujantis kari
ninkas Vladimiras Savostinas 
aiškino, kad kariuomenė ber
niukus padaro vyrais, savaran
kiškais gyvenime, kai jie atlikę 
tarnybą, pereina į civilinį darbą. 
Bet jis pasakė, kad kareiviai 
turi tas pačias teises, kaip ir 
kiekvienas pilietis — gali reika
lauti teisingumo. 

Vienas iš kalbėtojų sakė, jog 
pats žymiausias įvykis buvo tai, 
kad buvo apkaltintas kareivis, 
kuris nušovė aštuonis kitus 
kareivius, kurie jį 1987 metais 
sumušė ir išprievartavo. Mes šį 
atvejį gerai žinome — tai buvo 
lietuvis kareivis. Pirmą kartą 
šitokia pačių kareivių suorga
nizuota demosntracija įvyko So
vietų Sąjungoje. 

PAVERGTOJE LIETUVOJE 

Aleksandras Dubčekas, kairėje, „Prahos pavasario" vadas 1968-siais 
metais, ir rašytojas Vaclovas Havelis, Piliečių Forumo vienas vadų, kelia 
šampano taures, kad pasitraukė Čekoslovakijos Politbiuro nariai. 

— Mečys Laurinkus vado
vauja naujai sudarytai Baltijos 
komisijai, kuri rūpinasi jau
nuolių karinės tarnybos 
reikalais. Pradėta kurti ir 
karinės tarnybos koncepcija. 

— Sąjūdžio Seimas nutarė 
reikalauti, kad Aukščiausioji 
taryba panaikintų Lietuvos 
TSR Konstitucijos 61 straipsnį 
ir sustabdytų Baudžiamojo 
kodekso 79 ir 211 straipsnius, 
numatant panašų įstatymą, 
ka ip Latvijoje, dėl alter
natyvinės civilinės tarnybos 
tiems jaunuoliams, kurie dėl kai 
kurių rimtų priežasčių atsisako 
tarnauti kariuomenėje. 

— Ignalinos atominės elektri
nės direktorius Anatolijus 
Chromčenka įvykusioje spaudos 
konferencijoje pranešė, kad 
elektrinėje pradėjo dirbti Tarp
tautinės atominės energijos 
agentūros komisija. Jos uždavi
nys — įvertinti šios jėgainės 
veikiančių energoblokų eksplo
atacijos saugumą, nes ten buvo 
daug sutrikimų. Prancūzijos, 
Jugoslavuos, Suomijos, Švedijos, 
JAV, Anglijos ir Ispanijos 
specialistai pateiks savo 
išvadas. 

— Baltijos tarybą sudaro po 
penkis atstovus iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos. Taryba kas 
mėnesį aptaria strateginius 

„Niekas negali būti 
abejingas, kai 

sprendžiamas tautos 
likimas" 

veiklos klausimus. Tarybos pas
tangomis Baltijos respublikų 
vyriausybių nariai susitiko 
pasitarimui dėl ekonominio 
bendradarbiavimo. 

— Sąjūdžio Seimo tarybos 
sekretorius Virgilijus Čepaitis 
pareiškė spaudai, jog užsienyje 
Baltijos visų trijų judėjimų inte
resams bus bendros atstovybės. 

— Baltijos taryba bandys ko
ordinuoti savo respublikų 
deputatų Maskvoje veiksmus, 
nes kyla grėsmė, kad Sovietų 
Aukščiausiojoje taryboje — so
vietiniame parlamente mecha
nine balsų dauguma galės pri
imti įstatymus, kurie kenks 
Baltijos respublikų suvereni
tetui. Ši taryba nutarė kartu 
veikti ir jaunuolių karinės tar
nybos Sovietų kariuomenės 
buvimo Baltijos respublikose 
klausimais. 

— Sąjūdžio Seimo tarybos 
nariai pasisakė sesijoje lapkričio 
12 d. prezidento institucijos 
buvimo klausimu. Kol neturima 
tikros demokratijos ir nepri
klausomybės, valdžia vieno ar ir 
kelių asmenų rankose galėtų 
stabdyti demokratijos procesą ir 
nepriklausomybės siekimą. 
Seimas stipriai pasisakė už 
parlamentą, kuris turėtų reikšti 
tautos valią. 

Praha. — Paklusdama masi
niams liaudies protestams viso
je Čekoslovakijoje, pasitraukė 
visa Komunistų partijos vado
vybė praėjusį penktadienį . 
Centro Komitetas parinko visai 
nežinomą Politbiuro narį Karei 
Urbanek, 48 metų, partijos 
vadu. Prahoje tuo metu daugiau 
kaip pusė milijono žmonių sos
tinėje demonstravo prieš komu
nistų vyriausybę devintą dieną 
iš eilės. 

Kai buvo pranešta, kad pasi
traukė vyr iausybė, minia 
gatvėse šoko, dainavo ir tuo pa
reiškė savo laimėjimo džiaugs
mą, kur tik prieš savaitę policija 
mušė žmones ir daužė jų galvas. 
Istorinis įvykis buvo, kai tai 
milijoninei miniai prabilo į Pra
hą atvykęs Dubčekas: „Dirbki
me, kad vėl būtų šviesa". Jam 
minia sukėlė milžiniškas ova
cijas, šaukdama , kad jis būtų 
naujuoju prezidentu. 

Diplomatai sako nepažįsta 
naujojo komunistų vado, kuris 
negalėjo dalyvauti Dubčeko 
pašalinime, nes buvo per 
jaunas. Valstybės departamen
tas mano, kad jis gali būti tik 
kompromisinis kandidatas, nes 
senieji bandys jį kontroliuoti. 
Sovietų Sąjunga, kaip praneša 
Reuterio žinių agentūra, kuri 
prieš 21 metus pašalino Dub-
čeką, dabar sako sveikinanti 
pasikeitimus ir nesikišanti į 
Čekoslovakijos reikalus. 

Panaikinti partijos 
pirmenybę 

Kai buvo praneš ta , jog 
vyriausybė rezignavo, Dubčekas 
ir rašytojas Vaclovas Havelis 
kalbėjosi su spauda. Jie tuoj ap
sikabino iš džiaugsmo ir 
Havelis, kuris dažnai buvo 
kalėjime, gars ia i sušuko: 
„Tegyvuoja laisva Čekoslova
kija!" Tuoj kažkas jiems ten 
padavė šampano stiklus. Tai 
pirmas disidentų laimėjimas. 
Havelis pasakė, kad dabar 
prasidės dialogas su Piliečių 
forumu, kurį sudaro intelektu
alai, artistai, studentai, buvę 
komunistų nariai ir įvairių 
profesijų žmonės. J ie tuoj 
pareikalavo panaikinti Komu
nistų partijos primatą. Užsienio 
žurnal is tai pas teb i , kad 
sostinėje viskas sustojo, visa 
savaitė nėra normalaus įstaigų 
veikimo, nes kiekvieną dieną 
demonstruojama. 

Negalima ja is pasit ikėti 
Pranešama, kad pasitraukė 

įvairių ministerijų štabai. Cen
tro komitetas posėdžiauja ne 
Prahos centre, bet užmiestyje. 
Buvęs Komunistų partijos va
das Jakes pasakė, kad jis 
nesuprato įvykių Lenkijoje. 
Vengrijoje ir ypač Rytų Vokieti
joje ir nemanė, kad čekai su
kiltų. 

Piliečių Forumo vadas rašyto
jas Havel šeštadienį, kaip AP 
praneša, milijonui žmonių 
kalbėjo, jog negalima pasitikėti 
ir naująja vadovybe: „Naujoji 
vadovybė yra apgaulė tam, kad 
mus suklaidintų. Galia tebėra 
tų pačių komunistų rankose ar
ba perduodama neostalinis-
tams". Minia j am atsakė: 
„Gėda, gėda!" 

Naujasis Komunistų partijos 
vadas Karei Urbanek kalbėjo 11 

minučių per televiziją i r 
pasisakė esąs „garbingas 
žmogus" ir pradėsiąs tartis su 
Piliečių Forumu. Bet jis kalbėjo 
tik bendrybėmis. Liko neaišku, 
kokios reformos bus daromos. 
Įdomu, jog televizijoje komenta
torius pranešė, kad partijoje 
vyksta skilimas. Pasitraukė 
Prahos miesto komunistų 
vadas, juo pasekė ir kitų miestų 
partijos vadai. Naktį buvo su
darytas naujas Politbiuras, 
tačiau Havelis pranešė miniai, 
kad jis yra nepriimtinas. 

Kardinolo žodis 
Šv. Vito katedroje šeštadienio 

rytą vyko pamaldos šv. 
Agnietės, Bohemijos princesės, 
kanonizavimo proga ir čia 
dalyvavo daugiau negu 10,000 
žmonių. Po pamaldų kardinolas 
Frantisek Temasek, Prahos 
arkivyskupas, išėjo laukan ir 
tarė tai miniai: „Aš negaliu 
tylėti. Mes negalime pasitikėti 
tais žmonėmis. Niekas iš mūsų 
neprivalo stovėti šalia abejin
gai, kai sprendžiamas mūsų 
tautos likimas". Kardinolas 
tautoje turi didelį pasitikėjimą, 
nes visą laiką kovojo prieš 
komunistų vyriausybę ir visada 
pasisakė už nepriklausomybe ir 
tikėjimą. O Dubčekas čia vėl 
sakė, kad „Dabar yra laikas de
mokratijai ir nepriklausomy
bei". Televizija pirmą kartą 
perdavė ir pamaldas katedroje, 
ir kardinolo kalbą lauke ir 
Dubčeko kalbą be cenzūros. 

Valstybės depar tamentas 
išleido viešą pareiškimą, jog 
sveikina Prahoje pasikeitimus, 
kai Čekoslovakija žengia pirmuo
sius žingsnius į tikrą demokra
tiją. „JAV vyriausybė sveikina 
ir tiki, jog naujoji Čekoslova
kijos vadovybė atsižvelgs 
greitai ir pozityviai į gyventojų 
reikalavimus, kad būtų laisvi 
rinkimai ir paleisti politiniai 
kaliniai". 

Prasidėjo streikas 
Vakar rytą paskutinės žinios 

skelbė, kad prasidėjo 
general inis streikas visoje 
Čekoslovakijoje. Reikalaujama 
laisvų rinkimų ir komunistų 
visiško pasitraukimo. Prem
jeras Ladislav Adamec, pirmas 
iš komunistų vadovybės, atvyko 
ant platformos ir kalbėjo miniai, 
šalia stovint ir Dubčekui. Jis 
taip pat turėjo pasitarimą su 
Piliečių Forumo vadu rašyto-
jumi V. Haveliu. Po pasitarimo 
Havelis pranešė miniai: „Dia
logas prasidėjo" ir ragino visus 
taikiomis priemonėmis siekti 
išsilaisvinimo. Užsienio dau
gelio žurnalistų manymu, kurie 
dabar yra Prahoje, kad čekoslo-
vakai nebesustos pusiaukelyje 
ir eis iki galutinio laimėjimo. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 28 d.: Rufas, 
Stefanija, Rimgaudas, Jokūbas, 
Vakarė. 

Lapkričio 29 d.: Saturninas, 
Iluminata. Daujotas, Butvyde. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:54, leidžiasi 4:22. 
Temperatūra dieną 311., nak

tį 19 1. 

> 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago, IU. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

VALGIO SVEIKUMAS -
SVEIKATOS TVIRTUMAS 

Pacientas, nusiteikęs pildyti 
pareigingo gydytojo patarimą 
valgio srityje, įsigyja tvirtą 
sveikatą. 

Šių dienų mediciniškas 
faktas 

Šio krašto širdies ligų žinovų 
draugija pataria, o apie širdies 
ligų gydymą maistu pranešęs 
dr. J. Michael McGinnis su
tinka, kad, jei žmogus savo 
dienos maiste suvalgytų mažiau 
negu 30% kolorijų, gautų iš rie
balų, jis geriau savo sveikatai 
pasitarnautų. Tas gydytojas 
McGinnis pripažįsta, kad toks 
suvalgomų riebalų kiekis nėra 
idealus — iš tikrųjų jis turėtų 
būti daug mažesnis. 

Cia ir prieiname prie nau
dingumo Alvudo dietos, kurioje 
patariama žmogui per parą rie
balų šafranų (safHower) aliejaus 
formoje sunaudoti apie 5-8 arba
tinius šaukštelius, juos suval-
gant įvairiu pavidalu. 

Sveika tos r e ika lų žinovas dr. J. 
Michael McGinnis tvi r t ina , jog, kai 
žmogus nerūko ir negeria svaigalų, 
tada t i n k a m a s mais tas stipriausiai 
lemia jo gerą sve ika ta ilgiems me
tams. 

Dr. McGinnis pataria nesi
rūpinti suvalgomų proteinų kie
kiu. Amerikiečiai per daug 
proteinų suvalgo dešrų ir rau
donos mėsos pavidale — jiems 
nereikia tiek proteino jų kūno 
medžiagų apykaitai. Užteks 
žmogui proteinų ir visai mėsos 
nevartojant: pakankamai jų 
gaus iš kiaušinių baltymų, žir
nių, pupų, pupelių (ypač sojos), 
riešutų, bulvių, javų ir pan. 

Tas gydytojas pataria daugiau 
dėmesio kreipti į gausesnį 
naudojimą sėlenomis bei stamb-
menomis gausių miltinių-krak-
molinių valgių (complex carbo-
hydrates high in fiber). Valgy
dami tokius valgius kaip pilnu 
grūdų kepinius bei javainius 
(cereals), daržoves, vaisius, 
pupas, pupeles ir žirnius, 
žmonės galėtų gerinti savo 
sveikatą. 

Šio k raš to vyriausio 
gydytojo patarimas 

Visų žmonių mitybos pageri
nimu šio krašto vyriausias 
gydytojas (The Surgeon Gene
ral) pataria apsišviesti mitybo
je ir susipažinti su paaiški
nimais Oabel), pridėtais prie 
maisto gaminių krautuvėse, o 
visiems gydytojams ir kitiems 
sveikatos reikaluose pro 
fesionalams pagilinti savo 
žinias mitybos srityje. 

Kaip dvasiniuose reikaluose 
apsileidimas veda žmoniją prie 
dvasinio gyvenimo krizės, taip 
ir kūno mitybos nepaisymas ar 
tina žmonėms kūno sveikatos 
suluošinimą. 

Žmonių apšvieta ir jiems pa
tarnavimas mitybos reikaluose 
turi apimti visas sveikatos ap
rūpinimo programas; liesas 
maistas turi būti visiems 
amerikiečiams lengvai priei
namas nusipirkti, sveika dieta 
turi būti praktiškai pritaikoma 
ir visur ir visada, įskaitant 
namus ir parengimus, žmogui 
tiekiamas maistas turi prisilai
kyti pagrindinių mitybos prin
cipų. 

Mitybos srityje atliekant tyri
mus ir maistą prižiūrint patar
tina stebėti.kaip minta sveika
tos atžvilgiu pavojingame sto
vyje esą asmenys — tokie kaip 
sklerotikai, cukrininkai, nutu-
kėliai, pakeltą kraujospūdį tu
rintieji ir į darbavimąsi bei 
mankštą netikintieji. 

Reikės atlikti daugiau tyri
mų, nurodančių maisto įtaką į 
chronišką ligų išsivystymą; 
reikės susekti kaip vaikų mais
tas pagreitina chroniškų ligų 
atsiradimą; reikės nustatyti, 
koks maistas yra geriausias 
pensininkams ir surasti 
praktiškus išauklėjimo būdus, 
kad žmonės prisilaikytų žinomų 
mitybos patarimų, kad būtų 
nusiteikę trejopai elgtis. Be 
tokio nusiteikimo visas visoks 
žmonių mokymas kaip savo 
sveikatą gerinti bus be naudos 
— bus tik žirnių bėrimas į sieną. 
Tas trejopas elgesys yra 
štai koks. 

Minėtas šio krašto Vyriausias 
gydytojas pataria visiems 
amerikiečiams gydytojams tre
jopai elgtis: 1. Nuteikti savo pa
cientus sveikon mitybon, 2. pa
ciento valgymo įpročius surašyti 
jų ligos istorijon ir 3. gydytojas 
turi visiems savo pacientams, 
kurie yra sveikatos sumenkimo 
pavojuje (o tai bus dauguma 
amerikiečių) mitybos atžvilgiu 
įkalbėti sveikai misti arba juos 
pasiųsti ten, kur jie galėtų gauti 
sveikos mitybos nurodymus. 

Išvada. Šioje srityje daugelis 
gydytojų gerokai apsileidžia, per 
daug rūpindamiesi vien tablečių 
prirašymu, o į tinkamą paciento 
mitybą pro pirštus žiūrėdami. 
Toks apsileidimas turi liautis, 
jei gydytojas ryžtasi gerai savo 
pareigas atlikti. Aišku, ir pa
cientai turi būti pasirengę būti 
gera dirva kaip reikiant geri
nančiam jo sveikata gydytojo 
patarimui. Tik abipusė tinkama 
veikla atneš laukiamų gerų 
pasekmių. 

Pasiskaityti. The Surgeon 
General's Report on Nutrition 
and Health and an Intervievv 
With Dr. J. Michael McGinnis. 
Gastroenterology and Endoscopy 
News. October 1989. 

KIEKVIENAM TURI BŪTI 
PRITAIKOMI VAISTAI, 

GYDANT PAKELTA 
KRAUJOSPŪDI 

Klausimas. Gerbiamas Dak
tare, noriu išgirsti Jūsų nuo
monę apie kraujo spaudimo 
vaistus. Aš esu 61 metų ir 
naudoju vaistus jau 25 metai. 
Naudojau set-up pes (turi būti: 
Serp-Ap-Es (Ciba) — J. Ad.t. 
Regroton tabletes daug metų, 
bet prieš 3 metus jie pradėjo 
varyti potacijum (turi būti: kalį 
— J. Ad.) ir man darosi silpna. 

Dabar davė Lozol 25 mg. P'--
trijų savaičių pradėjo skaudėti 
galva. Praeityje esu naudojęs ir 
kitokių vardų vaistų, bet labai 
trumpam, nes darydavosi bloga 
ir pan. Žodžiu, nei vieni nedavė 

Elena Abar iu s , v a l g y d a m a liesą 
maistą — prisi laikydama Alvudo die-
tos rsumažino cholesterolio kieki savo 
kraujuje iki 151 mg%. Tuomi j i 
nutolino širdies a t aką už j ū r ų mar ių . 

dar pakenčiamų rezultatų. 
Iš praktikos žinau, kad kelias 

savaites nustojus vartoti vais
tus, pakyla kraujo spaudimas, 
ypač apatinis iki 94-100. Tada 
skauda galvą nuo kraujo spau
dimo. Būsiu Jums dėkingas iš-: 

girdęs Jūsų nuomonę. Su 
pagarba. 

Atsakymas. Pakeltas kraujo
spūdis, nors ir nesukelia ne
gerumų, ardo sveikatą neju
čiomis. Dažniausiais atvejais tai 
viso gyvenimo liga. Tik reikia 
visų pirma pačiam pacientui be 
vaistų tvarkytis : visa; be 
druskos apsieiti, jokio sūraus 
maisto nenaudoti. Antra, daug 
vaikščioti, sparčiai iki ristele 
kiek pabėgėjant. Ir taip reikia 
elgtis kasdien, nežiūrint kad ir 
varlėmis lytų lauke. Trečia, su-
normuoti per didelį kūno svorį. 
Ketvirta, nesijaudinti dėl menk
niekių. Penkta, tvarkyti visas 
turimas negales: kietus vi
durius, padidėjusią prostatą, 
cukraligę, sklerozę... 

Iš vaistų pirmiausia naudo
jamas paprasčiausias: Dyazide 
kapsulės (generic daug pigesnis:; 
jis vadinasi: triameterene and 
hydrochlorothiazide capsules 50 
mg/25 mg). Tegul gydytojas iš
rašo, naudodamas pastarąjį 
vardą. Jo tik vieną kapsulę per 
24 vai. Negalima daugiau, nes 
nieko nepadės, o tik negerumų 
daugiau sukels. Jei po mėnesio 
naudojimo dar nesusitvarko 
antrasis kraujospūdis, tada tik 
kaip priedą prisieis kitokį vais
tą pridėti. 

Tas vaistas varys ir šlapimą 
per ilgesnį laiką ir kartu mažins 
kalio (potassium) kiekį kraujuje. 
Užtai visi, kurie naudoja vais
tus prieš pakeltą kraujospūdį, 
turi būtinai naudoti maistą ir 
vaistą turintį kalio. Todėl 
valgyk bent po du bananu kas
dien — juose yra gausiai kalio. 
Geras kalio šaltinis yra visos 
daržovės, o taip pat be minėtų 
bananų, dar ir apelsinai, pilnų 
grūdų javainai ir tokia duona, 
saulėgrąžų sėklos ir riešutai. 
Kai ta is dalykais mis i te , 
dažniausiai neprisieis kalio (po
tassium) tablečių naudoti. Ret
karčiais reikia patikrinti kraują 
dėl kalio (potassium) kiekio. Jo 
norma kraujuje yra tarp 3.5 iki 
5.5 mg. jo turi būti tik tokiose 
ribose: nei daugiau, nei mažiau, 
nes abiem atvejais kūnui būna 
negerai, kartais labai pavojinga. 

Nesimėtyk į šalis su vaistų 
naudojimu. Paprašyk savo 
gydytojo, kad jis prisitaikytų 
prie paties pakentimo vaistų. 
Toks vaistų ke i t imas / kaip 
Tamstos, nėra pavyzdingas 
gydymas. Vėl parašyk. 

IR 84-METIS TURI 
ATSIŽVELGTI l SAVO 

SVEIKATĄ 

Klausimas. Didžiai Gerbia
mas Daktare Adomavičiau, 
esame labai dėkingi Jums už 
Jūsų patarimus ir atsakymus 
sveikatos re ikala is . Mano 
klausimas štai koks: kai išgeriu 
Coca-Cola ir kitus panašius 
gėrimus, su šlapimu pasirodo 
kraujas. Jokio skausmo 
nejaučiu. 1985 m. darė tulžies 
operaciją ir tikrino prostatos 

re ika lus , bet nieko blogo 
nerado. 

Esu 84 metų, ūgis 5-7, sveriu 
160 svarų, Nerūkau, negeriu 
svaigalų, kavos ir nenaudoju 
jokių vaistų. Geriu gryną 
vandenį ir pasukas. Gal dėl 
gryno vandens dingo kojų ir 
sąnarių skausmai. Valgau 
lietuviškus valgius (ruginę 
duoną), vaikštau kasdien, dirbu 
pagal savo amžių, jaučiuosi la
bai gerai. 

Daktare, pasakykit: 1. gal yra 
kokių vaistų, kad kraujas nepa
tektų į šlapimą, 2. gal reikal
ingas specialus maistas, 3. gal 
palikti kaip dabar yra, nes šis 
negalavimas nėra mirtinas. 

P.S. Prieš keletą metų pasiro
dydavo kraujas su išmatom kai 
suvalgydavau nešviežią maistą. 
Ligoninė tyrė, bet priežasties 
nerado. Reiškiu padėką ir pa
garbą Jums. 

Atsakymas. Esi sveikatos pa
vyzdys — šių metų lietuvis. Ačiū 
už pavyzdingą gyvenimą — visi j 
turėtume eiti Tamstos gyve
nimo (tik ne gydymosi!) keliais. 
Štai kodėl nemediciniškai tvar-

keisi su tais kraujo pasirody
mais. Kraujas šlapime, išmatose 
gali būti labai pavojingas, todėl 
reikia nuodugniai išsitirti pas 
urologą (padarant cystoskopiją 
ir urogramą) ir pas gastroente-
rologą (padarant colonoskopią ir 
x-ray nuotrauką). Gal ten ne
būta kraujo, o tik nusidažymas. 
Todėl atlikęs tuos tyrimus da
bar, ateityje tikrinkis šlapimą ir 
išmatas dėl kraujo. Lengvai tokį 
tyrimą pats pacientas gali 
padaryti. 

Kraujas šlapime bei išmatose 
atsiranda dėl įvairių priežasčių: 
uždegimo, polypo, vėžio, krauja
gyslių išsiplėtimo, žaizdų ar 
paviršut inių nubrozdymų. 
Būtinai reikia susekti kraujo 
buvimo šlapime ir išmatose 
prlfežastį. Jokiu būdu negalima 
tokio reiškinio palikti, nes tai 
gali būti mirtina priežastis. 
Maistas čia nekenkia. Tik ne
gerkit jokių birzgalų, kokų ir ki
tokių niekų. Jokio gydymo, 
jokių vaistų tol, kol nenustatyta 
diagnozė. O dabar marš tiesiai 
pas minėtus dviejų specialybių 
gydytojus! Sėkmės! Vėl parašyk. 

VOKIŠKOS NUOTRUPOS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

Baden-Viurtembergo krašte 
(sostinė Stuttgartas) įvyko savi
valdy biniai rinkimai. Kaip ir 
Bavarijoje taip ir čia. 

Dideliu laimėtoju išėjo neo-
nacių partija-respublikonai. 
Prie pralaimėtojų reikia pris-
kaityti krikščionis-demokratus, 
praradusius miestuose tarp 
5-10% balsų. Universitetų mies
tuose „žaliųjų" atstovai surinko 
net iki 20% balsų 

Oficialiais duomenimis: social
demokratai 33.7'r krikščionys-
demokrata i 26.7%, žalieji 
10.9%, ML sąrašas 11.9%, res
publikonai 8.8%, liberalai 4.7%, 
komunistų partija 3.2% (ji 
surinko 166 tūkst. balsų). Jos 
atstovas iš Mannheimo W. 
Ebert gavo 35 tūkst. balsų, 
neonacių partija — surinko 589 
tūkst. balsų. Tyrimo instituto 
teigimu, tai daugiausia krikš
čionių-demokratų ir socialdemo
kratų partijų „perbėgėliai". 
Spaudos, televizijos ir radio 
komentaruose respublikonams 
buvo skiriamas didelis dėmesys 
nurodant šias priežastis: butų 
stoka, bedarbė, azyliantai, rytų 
Europos vokiečių antplūdis. 
Gyventojai tvirtina, kad jų 
tėvynainiai iš Sov. Sąjungos, 
Lenkijos ir kt. valstybių at
vyksta tik ekonominiais, o ne 
politiniais sumetimais. Šiuo 
balsavimu buvo išreikštas pro
testas Bonnos vyriausybei, kar
tu duodant „Denkzettel-
apmąstymo raštelį" prieš 1990 
parlamento rinkimus. 

Televizijos žiūrovai ir radio 
klausytojai Europoje privalo 
mokėti valstybei mėnesinį 
mokestį. Aukščiausia kaina yra 
Danijoje — 26.23 m. (spalio 25 
d. 1 JAV dol. - 1 m. 83 pf) toliau 
eina Austrija — 22.96 m. 
Šveicarija — 17.49 m. Vakarų 
Vokietija - 16.60 m. D. Britani
ja — 15.32 m., Prancūzija 12.61 
m., Olandija — 11.69 m. ir t.t. 

Vokiečiai žiūrovai labai daž
nai nusiskundžia, kad jie yra 
„maitinami" senais filmais, be 
jokio „skonio" lengvo žanro pro
grama. Surenkamos milijoninės 
sumos, gerai apmokant televizi
jos stočių intendantus, dirban
čius tarnautojus, lengvo žanro 
programos atlikėjus (pav. 
austras P. Alexander už vakaro 
pasirodymą gauna 90 tūkst. 
markių), užmirštant mokėtojų 
pageidavimus. Po 8 vai. v. 
televizijoje jokių reklaminių 
skelbimų nėra. 

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN WORLX> WIDE DAILY (USPS-161000) 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tuesdays follovving Monday observance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago. IL 60629-5589. 

Second class postage paid at Chicago, IL. 
Subscription Rates: $70.00. Foreign countries $70.00 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629. 

Pašto išlaidas* mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumera ta 

U.S.A 
Kanadoje (U.S.A. dol.) 
Užsienyje (U.S.A. dol.) 
Savaitinis (Šešt. pried) 

mokama iš anks to 

metams Vi metų 3 mėn. 
$70.00 $40.00 $25.00 

$70.00 $40.00 $25.00 
$70.00 $40.00 $25.00 
$40.00 $25.00 

* 

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

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

* 

Po dviejų metų derybų su 
Maskvos, Prancūzijos televizija 
gavo leidimą nufilmuoti Sov. 
Sąjungoje koncentracijos sto
vyklą. Vakarų Vokietijos antras 
kanalas spalio mėn. 24 d. šiai 
programai paskyrė 45 min. su
keldamas žiūrovų tarpe šiurkš
čius prisiminimus, kadangi šie 
vaizdai dalinai priminė nacių 
koncentracijos stovyklas, buv. 
Reicho karių belaisvės dienas už 
spygliotų vielų. 

Tėsa„Perm 35" stovyklos (joje 
kalėjo V. Petkus, B. Gajauskas 
ir kt. lietuviai) esančios beveik 
1600 km į rytus nuo Maskvos 
negalima lyginti su vokiečių 
belaisvių stovyklom, kadangi 
„Perm 35" yra kankinimo celės, 
„psichiatriniai" sergantiems 
vienutės ir t.t. Tad visai teis
ingai vokiečiai šį filmą pavadi
no „Die letzte Tage Hoelle-
paskutinės pragaro dienos". 
Pamėginsiu svarbesnius vaiz
dus aprašyti, kadangi stebėti 
programą ir pažymėti pasi
kalbėjimus pav. su gerai 
nutukusiu stovyklos komendan
tu ar jo vergais — labai sunku. 

Pradžioje kaliniai yra labai 
nedrąsūs. Jie, pažadinti televizi
jos šviesų, keliasi iš švarių lovų 
(baltos paklodės!), skuba į 
prausyklą. Ir kambariai švarūs, 
mėlynai dažyti. Pasirodo, kad 
šis patalpų „atnaujinimas" 
buvo atl iktas prieš keletą 
savaičių (taip kalbėjo kaliniai), 
pagerintas ir maistas. Tačiau 
kaliniai, sužinoję, kad televizi
jos atstovai yra svetimšaliai, 
pradėjo drąsiai kalbėti apie 
blogą maisto davinį. Protesto 
ženklan keli jų maistą iš 
dubenėlio išpylė. Už tokią 
„išdaigą" griežtai baudžiama. 
Tau tarnauja atskiros vienutės 
ir įvairūs prietaisai, daugiausia 
elektriniai įrankiai. Žiaurus 
vaizdas „psichiatrinių" kalinių 
kambaryje (buvo parodyti trys, 
tačiau visiškai normalūs kali
niai) bei pasikalbėjimas su 
svetimtaučiais. Pradžioje 
kaliniai sako, kad šie tariami 
svetimtaučiai yra tikri KGB 
agentai, Vienas kalinys sako: 
„mes žinome visus KGB trikus" 
(klastas) išgavimui žinių iš 
kalinių". Vėliau, įsidrąsinęs ir 
jis pradeda pasakoti savo 
kančias. 

Suminimos kalinių pavardės, 
daugiausia rusiškos ir ukrainie-
tiškos. Matomas Azijos gyvento
jas (mongolas?) ir vienas sakosi 
žydų tautybės. Jis mėgino pa
grobti lėktuvą, norėdamas nu
skristi Izraelin. Kalėjimo 
bausmė — 10 metų. Likę dar 
trys mėnesiai. Skundžiasi, kad 

jam neleidžiama nešioti ,jar-
mulkos", neleido su Ščaranskiu 
kalbėti hebraiškai. Vėl kitas 
kalinys, sūnus buv. KGB tar
nautojo (tėvas pasitraukė į 
laisvę Anglijoje) taip pat svajo
ja apie laisvę, pasirinkdamas 
tėvo gyvenamą kraštą. 

Nervingai jaučiasi stovyklos 
komendantas ir jo padėjėjas 
pasikalbėjime su televizijos 
atstovais. Atrodo, kad Gorba
čiovo vedama reforma Sov. 
Sąjungoje, dar nepasiekė šio 
lagerio. Komendantas ir jo 
padėjėjas jaučiasi labai tvirtai 
savose kėdėse, kartu reikšdami 
tylų pasipriešinimą Kremliaus 
vedamai „perestroikai". 

Patarimas „Būk toks, koks 
es i" , duotas kai kur iems 
žmonėms, gali būti pats blogiau
sias, koki tu iš viso gali duoti. 

Tom Mason 
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IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Ccoss ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel . 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 2464)067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4255 W. 63rd St. 

Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 
6-9; antr. 12-6; penkt. 10-12; 1-6. 

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

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

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

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

3900 W. 95 St. 
Te l . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . arrtr.. ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai. pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Te l . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Ave 

Te l . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 N 8 vai vak 
išskyrus trec" Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BUR0EN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave . , SuHe 324 ir 

5635 S. Pulaski Rd., Chicago. IL 
Te l . 585-2960 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71«t St. — Tel . 737-5148 

Vai. pagal susitarimą 
Palos Vision Center, 7152 W.127th St. 

Palos Hgts.. III. Ketv vai 3-6 v.v. 
Te l . 448-1777 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

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

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

Dr. Tumasonio kabinetą pereme 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 
2838 W. 71st St., Chicago, M. 

Tel.: 436-0100 
11800 Soutfmrest Hlgtmay 
Palos Helghts, III. 80483 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v. p p ir ketv 2-5 v. p.p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto t e l . 776-2880. rez. 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D. , S.C. 

Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 585-7755 

• 



Peilio smūgis į nugarą 

VILNIJOS LENKAI 
„Mus surišo Jogailos vestu

vės..." — šiais mūsų t a u t o s 
dainiaus Maironio žodžiais, iš
ta r ta i s jo poemoje „Raseinių 
Magdė" marša lkos Daugirdo 
lūpomis, poetas išreiškė Lie
tuvos draugystėm su Lenkija 
užuomazgą 0 k a s buvo tol iau, 
visi gerai žinome. Tiesa, ši drau 
gystė atnešė Lietuvai nemaža 
gero (krikštas, suar tė j imas su 
Vakarais , ku l tū ra , šviet imas, 
mokyklos), bet ir kaina už tai 
buvo nežmoniška: Lietuva per 
š imtmečius n e t e k o d a u g i a u 
kaip trečdalio savo žemių bei 
tautiečių jų nu tau t in imu , savo 
intelektualinio sluoksnio (bajo
rijos) ir pagal iau valstybinio 
s a v a r a n k i š k u m o . Bet i r su 
unijinės valstybės žlugimu Lie
tuvos bėdos nesibaigė. Lenka i 
stengėsi mus nutaut in t i netgi ir 
carinės Rusijos okupacijos me
tais . O baigiantis I pasauliniam 
karui jie įvairiais nešvariais bū
dais darė viską, kad Lie tuva 
neatsikeltų nepriklausoma. Tuo 
ypatingai rūpinosi nu tau tus ių 
Lietuvos bajorų a in is J. Pilsud
skis. Viktoras Čečeta (gimęs 
1905 m.), i lgamet is (1928-1940) 
Lietuvos diplomatas, pokar io 
metais tremtyje išgyvenęs 30 
metų, Vilniuje leidžiamajame 
„Vakar inių nauj ienų" dienraš
tyje (1989.X.28) y r a paskelbęs 
pluoštą a t s imin imų iš savo tar
nybos laikų. Čia j i s ilgiau susto
j a prie prof. M. Roemerio, kur is 
I pasaulinio ka ro metu, jo žo
džiais, „buvo a r t imas lenkų 
lyderiui Juozui Pi l sudskiui , 
drauge su juo kar iavo dėl Len
kijos neprikalusomybės. 1919 
m. Roemeris vadovavo Pilsud
skio pasiųstai į Lietuvą dele
gacijai, kur i pasiūlė Lietuvos 
vyriausybei atnaujinti su Lenki
j a uniją ir a tgaivint i didžiąją 
Lietuvos kunigaikštiją. Bet po 
to, kai 1920 m. Želigovskis, 
P i l s u d s k i o l i e p t a s , u ž ė m ė 
Vilnių, M. Roemeris pr ieš tokį 
aktą užprotestavo ir apsigyveno 
Kaune. . ." Toliau jis m i n i M. 
Roemerio dienyną, kur io yra 
40 rankraš t in ių tomų (lenkų 
kalba), saugomų Vilniaus ar
chyvuose. Štai ka i kur ios iš
t r aukos iš l a i ško , k u r į M. 
Roemeris 1922 m . parašė J . Pil
sudskiui: „Skaičiau, Pone, Tavo 
kalbą, kurią pasake i Vilniuje 
per Vilniaus pri jungimo prie 
Lenkijos iški lmes. Skaičiau ja 
Kaune. Iškęsk, Pone, ką apie ją 
pasakys Lietuvos sūnus ir pilie
tis. Pirmoji kalbos da l i s — 
didinga, kupina jėgos ir grožio; 
joje gili p a g a r b a senobinei 
Lie tuvai , k u r i o s k ū r y b a — 
Vilnius, Tautos sostinė, lietuvių 
valios bei veiklos šventas sim
bolis. Kovojau, Pone, Tavo va
dovybėje už Lenkijos Nepriklau
somybę. Tikėjau, kad toji Nepri
klausomybė bus kelias į Nepri
klausomybę, n e s buva i joje 
didis. Lietuvos istorijoje esi 
blogiau negu mažas. Iškęsk, kad 
tai sakau aš, vienas iš Tavo 
gretų. Sakau t a i Tau, n e s Pat
sai pavadinai save l ie tuviu ir 
lietuvišku žodžiu prabilai . Tad 
Lietuva Tave t e i s " . 

Bet prof. M. Roemerio t iesūs 
ir teisingi žodžiai Lenkijos ir jos 
maršalo nesugraudino. Atvirkš
čiai, lenkai visais būdais sten
gėsi užgrobtą Lietuvos ry t inę ir 
pietinę dalį kolonizuoti. Kaip ta 
kolonizacija buvo vykdoma, 
žinių yra pateikęs 1939 m. rašy
tojo Rapolo Mackevičiaus Reda
guojamas ir Vilniuje leidžiamas 
„Lietuvių ba lsas" . Štai kai ku
rios ištraukos, perspausdintos iš 
„Atg imimo" (Nr . 5, 1989): 
„Prieš I pasaulinį karą į Vilnių 
ir jo kraš tą iš Lenkijos gilumos 
važiavo pavieniai lenkai, tačiau, 
Želigovskiui užgrobus Vilnių su 
jo žemėmis, j a u po 1919-1920 
metų, kaip pr is imena senieji 
vilniečiai ir liudija l ietuviška 
šio kraš to spauda, t iesiog va
gonais buvo gabenamos ištisos 

šeimos iš Lenkijos ir apgyven
dinamos Vilniaus kraš te . Tai 
buvo visokio plauko .galileu-
šai ' . . . Atgabentieji pas mus iš 
Lenkijos gilumos lenkai ne tik 
iš visur stengėsi išgyvendinti 
l ietuvius, bet be jokio pasigailė
jimo varydavo lauk ir vietos len
k u s , kurie mūsų kraš te galėjo 
išsilaikyti tik žemesnėse pasku
t inėse vietose. Kolonizacija ėjo 
d r a u g e su p i l sudsk ine na
cionalistine politika. J i buvo nu
kre ip ta ne vien prieš lietuvius, 
be ir prieš rusus, gudus, ukrai
n i e č i u s , k a r a i m u s , žydus.. . 
Vi ln iaus mieste per visą lenkų 
okupaciją visais būdais buvo 
s t ipr inamas jų taut in is elemen
t a s , remiamas lenkų kultūrinės 
ir švietimo įstaigos". Ypač akty
v u s l e n k i n i m o d a r b e buvo 
akiv . R. Jalbžykovskis. Naudo
tos ir įvairios policinės priemo
nės . 

Negal ima pasakyt i , kad Lie
tuvos rytinių rajonų lenkai būtų 
lojalūs Lietuvai, ka ip yra kitų 
t a u t y b i ų p i l i eč ia i . Ir š ta i , 
Lie tuvai sunkiu metu, kada ji 
nori išsivaduoti iš Maskvos 
globos, Vilnijos lenkai yra ne 
Lietuvos, bet Maskvos pusėje. 
J i e šaukia esą Lietuvos valdžios 
s k r i a u d ž i a m i , persekiojami. 
Je igu ilgus dešimtmečius jie 
buvo lojalūs, ta i dabar , paskel
bus lietuvių kalbą valstybine, 
j i e pradėjo šį įs tatymą ignoruo
t i ir pareikalavo autonomijos. 
Lenkams ta lk ina rusai , juos 
remia Maskva ir Lenkijos įstai
gos. Ypačiai į pagalbą len
kams atėjo Ivanovo ir Gelbacho 
sukur t a „Jedinstvo — Jednošč" 
polit inė organizacija. 

Be t a r l e n k a i Lie tuvoje 
skr iaudžiami? Iz. Šimelionis 
„Vi lniaus ba lse" (Nr. 3, 1989) 
apie Lietuvos lenkus pateikia 
tokius duomenis. Vilniaus ra
jone gyvena 58,000 lenkų. Iš jų 
šeimų t ik 3706 vaikai lanko 
lenkiškas mokyklas , ki t i tė
vai , namie kalbėdami dažniau
siai gudiškai , leidžia vaikus į 
rusiškas mokyklas, Vilniaus ra
jone gyvena apie 8000 rusų, o 
rus iškas klases lanko 5444 mo
kiniai. Iš viso ten yra 45 mokyk
los. Iš jų t ik dvi lietuviškos, 27 
lenkiškos, 13 tr ikalbių, 7 dvi
k a l b ė s ( l enkų- rusų ) . Iš 45 
mokyklų 37-ioms vadovauja 
lenkai, 5-ioms rusai ir tik trims 
l ietuviai . Vadinasi , jeigu kas 
y ra skriaudžiami, tai tik lie
tuviai , o ne lenkai . Panašūs 
duomenys ir valdžios įstaigose. 
Iš 17-os kolchozų vadovų tik 4 
lietuviai. Panaši padėtis Šalči
ninkų rajone. Iš viso Lietuvoje 
yra 92 lenkiškos mokyklos. Tai
gi kultūrinės autonomijos reikia 
ne lenkams, bet lietuviams. 
Gražina Mareckai tė „Vilniaus 
b a l s e " (Nr. 3, 1989) rašo: 
„ L e n k ų nac iona l in ių auto
nomijų skelbimas užklupo lietu
vius kaip t as peilio smūgis į nu
garą... Bet kažin ar tuos au
tonomijų skelbėjus apskritai 
galima vadinti lenkais. Tai aki
vaizdus .Jedinstvos' padalinys, 
betautė sovietizuota valdininkų 
kasta, susiformavusi stalinizmo, 
brežnevizmo metais . Tas rusi
fikuotas pasienio substratas 
skubotai prisidengė lenkiškumo 
iškaba, nes jaučia, kaip nedaug 
šancų turi išlaikyti valdžią savo 
rankose... Negalima nematyti ir 
antrosios Vijniaus krašto lenkų 
srovės — tų, kurie vis garsiau 
dainuoja Želigovskio maršus, 
šlovina Pilsudskį". Vienas iš 
lenkų vadovų y ra deputatas 
Ivanas Tichonovičius, atsikraus
tęs iš Gudijos ir ten palikęs jo 
vadovautus jau surusintus len
kus. 

Vilnijos lenkų problema yra 
r imta , bet Sąjūdžio vadovai ir 
sveikai galvojantieji Lietuvos 
piliečiai tikisi su lenkais susiju
sius sunkumus nugalėti . 

b . kv. 

NAUJOS TAUTOS 
IŠLAISVINIMO VILTYS 

Vliko metinis seimas Baltimorėje 
Kiekvieneriais metais, kai 

Floridoje apsiramina vasaros 
karščiai, o rytiniuose ir šiaurės 
pakraščiuose šilojai pasipuošia 
pasakiško grožio spalvomis, 
Vliko nariai — jį sudarančiųjų 
politinių junginių atstovai — 
susirenka į savo metinį seimą. 
Šiuose seimuose pasveriami 
pereitų metų darbai, apžvel
giama gyvenamoji kasdienybė 
ir bandoma nutiesti ateities 
veiklos planus. 

Tad ir šį rudenį laipkričio 4-5 
dienomis 35 keturiolikos grupių 
atstovai (stigo Rezistencinės 
santarvės) susivažiavo į istorinį 
Baltimorės miestą. Seimo posė
džiai vyko Lord Baltimore vieš
bu ty je , o pramoginė da l i s 
Baltimorės Lietuvių namuose, 
kurie t ikrai vietos lietuviams 
gėdos nedaro. 

Se imo i švaka rėse tuose 
namuose buvo surengtas gražus 
p r i ė m i m a s . Be a t v y k u s i ų 
atstovų ir svečių iš Lietuvos, 
p r i ėmime dalyvavo dar i r 
gražus skaičius vietos lietuvių. 
Visi draugiškoje nuotaikoje 
pasisvečiavo, atnaujino °enas 
pažintis, o namų šeimininkės 
dar visus skaniai i r sočiai 
pavaišino lietuviškais valgiais. 

Šeštadienį seimo atstovus ir 
geroką šimtinę vietos lietuvių 
nuoširdžiu žodžiu pasveikino 
seimui rengt i k-to pirmininkė 
dr. E. Armonienė. Vliko valdy
bos pirm. dr. K. Bobelis atidarė 
seimą ir pristatė JAV vyriau
sybės narį Edvvard Dervvinski, 
kur is pasakė įžanginę kalbą. 

Jo tur ininga kalba buvo labai 
t inkama įžanga visai seimo 
eigai. Dervvinski bandė pasver
ti priežastis, kurios privertė 

.Maskvos valdovus keisti bolše
vikinio pasaulio politikos kelius 
ir tuo pačiu pakeitė pavergtųjų 
t a u t ų kasdieninio gyvenimo 
aplinką. Šie pasikeitimai nevy
ko taip staigiai ir netikėtai. J i e 
brendo kiek ilgesnio laiko bėgy
je. Lenko popiežiaus išrinkimas 
buvo, tur bū t , pirmasis smūgis 
Maskvai. Sąmoningai ar atsi
t iktinai vis dėlto buvo išrinktas 
popiežius iš komunistų užval
dytos šalies. Vėliau ir Lenkijos 
solidarumo judėjimas gerokai 
sukrėtė raudonosios imperijos 
pamatus. Tuo metu vis dėlto Ja-
ruzelskis nepajėgė uždaryti į 
kalėjimą Walesos, o šiandien 
j au jam reikia su juo bendrauti 
ir vykdyti jo reikalavimus. 

J O N A S DAUGĖLA 

Žinoma, šiandien visi bando 
nuspėti ateitį. Bet niekas nėra 
tikras dėl šios ateities. Bet visi 
turime suprasti, kad Garbačio-
vas į savo rankas valdžią 
paėmė ne tam, kad pasaulyje 
sunaikintų komunizmą. Jis ją 
paėmė kaip t ik išgelbėt i 
komunizmą iš mirtino pavojaus, 
kurio agonijoje j i s yra šiandien 
atsidūręs. 

Dervvinski apgailestavo, kad 
JAV vyriausybė nėra sudariusi 
sau t o l imesn ių pasaul inių 
įvykių vizijos ir neturi aiškaus 
nusistatymo kaip pasitikti nau
jas nuotaikas Europoje. Bet už 
tai pavergtųjų tautų išeiviai 
turi pareigą pagelbėti ir vie
ningai skelbti visam pasaului 
savo tautų laisvės valią. 

Seimui vadovauti buvo suda
rytas prezidiumas: A. Misiūnas, 
J. Daugėla ir V. Kačinskas. Be 
to dar buvo sudarytos nutarimų 
ir mandatų k-jos. 

Kaip kiekvienam seime, taip 
ir šiame buvo daug brangaus 
laiko sugaišta sveikinimams 
žodžiu ir raštu. Keli atstovai šį 
reikalą labai apgailestavo. Bet 
vis dėlto vienas jų ir pats 
užsirašė į sveikintojų ilgą eilę. 
Be abejo šis klausimas galėtų 
būti visai paprastai išspręstas. 
Svarstant seimo darbų tvarką, 
pakaktų, kad bent vienas atsto
vas išdrįstų pasiūlyti sveiki
nimus nubraukti . Ir jeigu ats
tovų dauguma jam pritartų, 
nebereikėtų ištęsti seimo darbų 
laiko jų besiklausant. 

T. Blistrubas paskaitė Vliko 
t a rybos p raneš imą . Iš jo 
pranešimo paaiškėjo, kad Vliko 
taryba ir toliau lieka grynai 
akademinio pobūdžio laisvų 
diskusijų sambūris. Pranešime 
buvo daugiau kalbėta, k a s 
nebuvo įvykdyta. 

Bet kokios pastangos suakty
vinti tarybos veiklą ir šiais 
metais liko nesėkmingos. Tad ir 
pereitų metų seimo nutarimas, 
kad taryba turėtų pastovų prezi
diumą, kažkodėl tarybos nebuvo 
priimtas. Buvo paruoštas išsa
mus Vliko statuto pakeitimo 
pasiūlymas. Tačiau, valdybai 
prašant, šis pasiūlymas liko ne
svarstytas. Gaila, kad tarybos 
pirmininkas nepranešė šitokio 
nutarimo priežasčių. 

Vl iko p i rmin inko dr. K.' 

Bobelio pranešimas — kalba 
buvo labai kruopščiai paruošta, 
sklandžiai i š sakyta i r visų 
seimo dalyvių dideliu dėmesiu 
išklausyta. Pranešimą pradėjo 
primindamas istorinę 1943 m. 
Vliko deklaraciją t a u t a i . Šiuo 
pareiškimu Vlikas besąlyginiai 
įsipareigojo kovoti už tautos 
laisvės idealą, iki bus vėl ats
ta tyta nepriklausoma Lietuvos 
valstybė. 

Tuo metu Vlikui vadovavo se
nosios Lietuvos politikų kartos 
atstovai. 1979 m. Vliko veiklos 
žibintas buvo perduotas nauja
jai ka r ta i . Ir t a i s meta is ši de
klaracija buvo dar kar tą pakar
tota ir papildyta. Vlikas pakar
totinai įsipareigojo vadovauti 
t a u t o s la isvinimo k o v a i ir 
šaukėsi visus pasaulio lietuvius 
šią kovą vieningai r emt i ir joje 
dalyvauti . 

Vl ikas visada siekė galimai 
artimesnio ryšio su pavergta 
tau ta . Tačiau visada ragino 
m ū s ų t a u t i e č i u s s k i r t i 
pavergtųjų skaudžią dalią nuo 
pave rgė jų u ž m a č i ų ir jų 
apgaulės. Vlikas n iekada nebu
vo akl inai užsidaręs savo nusis
ta tymų rutinoje. Besikeičiant 
gyvenamosios apl inkos sąly
goms, buvo ieškoma i r naujų 
kovos būdų. 

I lgus metus buvo iš laikytas 
Vliko nusistatymas nepalaikyti 
bet kokio ryšio su pavergėjo 
valdžios įstaigomis a r b a su jų 
pareigūnais. Daugelį metų tai 
buvo Vliko „dokt r ina" . 

P a s i k e i t u s p o l i t i n i a m 
kl imatui pavergtoje šalyje ir 
padvelkus naujiems vėjams iš 
K r e m l i a u s , V l ika s pradėjo 
ieškoti naujų kelių sueiti į 
glaudesnį ryšį su naujomis 
tautos poltinėmis apraiškomis. 
Šiam reikalui šiais meta is buvo 
sėkmingai išnaudotos studijų 
dienos Gotlando saloje. Švedijos 
l ietuvių veikėjai čia ypatingai 
pasitarnavo. Į studijų dienas at
vyko keli politikos veikėjai iš 
Lietuvos. Atvyko ir L K P žino
mas pare igūnas . Pa s ike i t u s 
nuomonėmis ir išsamiai pasi
kalbėjus buvo pasirašyta bendra 
deklaracija. Be kitų j ą pasirašė 
ir J . Paleckis ir L ie tuvos 
Laisvės lygos pirmininkas A. 
Terleckas. Tad galime tarti , kad 
prasidėjo lyg ir naujas laikotar
pis tautos išlaisvinimo ir valsty
binės nepriklausomybės atsta
tymo pastangose. Vl ikas ir 

• . 
Vliko seimo prezidiumas Baltimorėje. Iš kairės: V. Kačinską.-;, J. Daugėla, 
A. Misiūnas, kalba Lietuvos Diplomatijos šefas dr. St. Bučkis. 

toliau darys pastangų galimai 
plačiau išnaudoti šiuos užmegz
tus ryšius su pavergtos tautos 
p o l i t i n i a i s ve ikė ja i s ir jų 
organizacijomis. 

Dėl šių pasi tar imų ir į šį 
Vliko seimą iš pavergtos šalies 
a tyvko ne t penk i sveč ia i , 
kuriuos čia matome ir kurių 
balsą girdėsime simpoziume. 
Visi svečiai gyvai dalyvavo 
seimo darbuose. Ir tuo būdu šis 
seimas buvo regimai skirtingas, 
gyvastingas ir patrauklus. Buvo 
lyg ir išsiveržta iš įprastinės 
ankstesniųjų seimų rutinos. 

U ž b a i g d a m a s p r a n e š i m ą , 
Vliko pirmininkas dar kartą 
pabrėžė, kad šiandien yra dau
giau nei be t kada b ū t i n a 
Lietuvos bylą reikšti pasauliui 
vienu ir vieningu balsu. Turime 
sudaryti sąlygas Vlikui visame 
laisvajame pasaulyje reikšt i 
visos tautos valią. Lygiagretė 
politinė veikla regimai kenkia 
bendrajam reikalui. Šiuo atve
ju y ra ryškus nelemtas asme
n i škos ve ik los pavyzdys 
Europos p a r l a m e n t e . Visa 
laimė, kad Vlikui pavyko laiku 
užbėgti įvykiams už akių. Vie
ningos išeivių politinės valios 
pasireiškimo būtinybę savo 
kalboje paryškino ir Dervvinski. 

Savo metinėje kadencijoje Lie
tuvos laisvinimo reikalu Vlikas 
yra padaręs eilę pareiškimų ir 
įteikęs daug memorandumų. 
Y p a t i n g a i buvo da romos 
pastangos Lietuvos pavergimo 
ir jos išlaisvinimo klausimą pri
min t i įvai r ių t a r p t a u t i n i u 
konferencijų progomis. Šiuo 
metu rengiami planai panašiu 
būdu išnaudoti JAV prezidento 
ir Gorbačiovo susitikimą Vidur
žemio jūroje. 

T a u t o s fondo p raneš imus 
padarė tarybos pirm. J. Valaitis 

ir valdybos p i rm. J . Giedraitis. 
Šiuo metu Tautos fondas yra jau 
sukūręs s t i p r iu s t i ek organiza
cinius, t i e k f inans in ius pagrin
dus . Fondo kap i t a l a i spėriai 
auga. 1988 me ta i s fondas turėjo 
rekordines p a j a m a s -- daugiau 
kaip pusės mil . dol. Šiandien 
bendri fondo kap i ta la i jau siekia 
1.7 mil dol. Ir tai sudaro pakan
kamas p a j a m a s š iandienei Vli
ko valdybos ve ik la i palaikyti . 
Tačiau Vl iko veikla kasdien yra 
p leč iama , t a d i r jos finan
sav imas r e i k a l a u j a daug iau 
lėšų. 1 T a u t o s fondo veiklą ir jos 
išlaikymą neišsakomai daug šir
dies ir d a r b o yra įdėjęs ir deda 
valdybos p i r m i n i n k a s Juozas 
Giedrai t is . J i s nuo la t ieško ir 
su randa nau jų b ū d ų padidinti 
fondo k a p i t a l u s . J o manymu, 
Tautos fondo kap i t a lu s reikia 
išugdyti iki tok ios sumos, kad 
sumažėjus geraš i rdž ių patriotų 
aukoms, b ū t ų įmanoma Vliko 
veiklą i š l a iky t i i š to kapitalo 
pajamų (procentu)-

Visiem p r a n e š i m a m s užsitę
sus k i ek i lgė l i au , nei buvo 
d a r b ų t v a r k o j e n u m a t y t a , 
diskusi joms be l iko nįažai laiko 
ir jos b u v o sujungtos su pasi
sakymai s r>o,simpoziumo., . 

Popiet inejse i rjoo sesija'pradėta 
s i m p o z i u m u : . .L ie tuvos 
l a i sv in imo by los apžvalga". 
Kalbėjo svečia i iš Lietuvos: 
Lietuvos La i svės lygos pirm. A. 
Ter leckas , D e m o k r a t ų partijos 
veikėjas J . Mugevičius. Krikšč. 
dem. p i r m . V. P e t k u s ir Sov. S-
gos l i aud ies depu ta t a s . Persi
t va rkymo sąjūdžio veikėjas A. 
Buračas . D a u g e l i u klausimųjų 
nuomonės buvo visai skirtingos. 
Bet jie v i su s k l aus imus drąsiai 
ir į t i k inama i pr i s ta tė . O ypa
tingai savo ora tor iškais priva-
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Pasiekus mums jo gyvenvietę, aš, lyg ir juokais', 
pasakiau kad pirmoji savaitė priklauso jam ir Caren, 
todėl tik po to jis galėsiąs pasirodyti mūsų kieme. 
Neatrodė, kad jis už tai pyko, nes pirmos savaitės 
bėgyje jis mums net ir telefonu neskambino. Netruk-
dėm ir mes jų. Bet lygiai po septynių dienų vakar juodu 
pribuvo pas mus. Claudijos veide spindėjo džiaugsmas, 
kas jos grožį dar labiau paryškino. J is buvo irgi šiek 
tiek atsigavęs, bet dveji belaisvės metai jį labai pakeitė: 
iš jaunuolio buvo išaugęs vyru. Atrodė, kad jis pradeda 
apsiprasti su naująja padėtimi, bet šypsena veide buvo 
dar negrįžusi. Žinoma, tam reikia daug laiko, nes ko
munistinio priešo belaisvė y r a sunki. 

Pavalgius mums vakarienę ir išgėrus keletą stik
lelių, jis pradėjo pasakoti savo pergyvenimus. O jie buvo 
t ikrai jam nemalonūs, net, sakyčiau, skausmingi. Aš 
buvau jau skaitęs spaudoje apie įvairius fizinius kanki
nimus Š. Korėjos belaisvių stovykloje, todėl mane la
bai nustebino Toni. Jis kalbėjo apie tai be jokios 
neapykantos priešui. Atradęs progą, aš ir užklausiau 
jį apie ta i . 

— Žiūrint apie kokį priešą mes kalbame, John. — 
pradėjo Toni aiškinti. — Paskutinio pasaulinio karo 
metu aš buvau dar tik vaikigalis, bet aš jau tada 
domėjausi politika ir sekiau spaudoje karo eigą. 
Amerikiečiai tada laikė vokiečius savo didžiausiais 
priešais, bet nacinės Vokietijos pareigūnai nekankino 
mūsų belaisvių. Ir tas visiškai suprantama, nes 

1 vokiečiai y ra kultūringa t au ta . Vakarų fronte didelių 
švenčių metu net ir ginklų paliaubos būdavo kai kur 

paskelbiamos, abiems pusėms la ikant is savo žodžio. 
Niekieno žemėje amerikiečių ir br i tų kariai tuo metu 
susitikinėdavo su vokiečių kar ia is , kaip geriausi 
draugai. Tik gaila, kad, pasibaigus paliaubų laikui, jie 
turėjo vėl vieni kitus žudyti. Šito negalima t ikėt is iš 
azijatų. Jų tau t inė kul tūra yra daug žemesnė už mūsų 
ar Europos t au tų , todėl ir moralinis žmonių jausmas 
yra kitoks. Ar gi galima už tai a n t jų pykti? Man gaila, 
kad tos tautos y ra dar ta ip toli atsilikusios. 

— Aš manau , kad ne visi t e n buvę taip galvoja, 
kaip tu , Toni. — Įsiterpiau ir aš . — Iš pradžių aš ten 
kovojau irgi be pykčio jiems širdyje, bet, tauta t ada 
pražuvus, aš pakeičiau savo galvoseną. Nuo tos dienos 
mano širdyje įsiliepsnojo neapykanta ir kerštas. Net 
ir civilius gyventojus a š pradėjau tada laikyti mūsų 
priešais. 

— Aš nesistebiu tuo, nes daug mūsų karių laikė 
juos tokiais, bet ir su priešais gal ima žmoniškai elgtis. 
Žinoma, azijatai to nedaro. J iems priešas nėra žmogus, 
todėl jie ir kankino m u s ten t ik ra i žiauriai. 

— Gaila, Toni, kad tau teko tiek iškentėti , bet 
laikas yra geriausias gydytojas. Svarbu, kad tu gyvas 
ir sveikas grįžai, o fizines kančias greit pamiršt i . 

Nuo tos dienos mes buvo neišskiriami draugai . 
Savaitgalius praleisdavome irgi drauge. Kar ta is net 
ir šiokiadienių vakarais užsukdavome vieni pas ki tus . 

i • 
* * * 

Laikas bėga tekančio vandens būdu, sakydavo seno
vės romėnai. Mūsų laikų akimis žiūrint, jie gyveno la
bai primityviai, o laikas ir j iems greit prabėgdavo. Tai 
ką ir bekalbėti apie mus. Mes t a i p visur skubame, kad 
kai kas net ir padoriai pavalgyti neturi laiko. Grįžęs 
iš darbo, pasiima lėkštę su mais tu ir, žiopsodamas į 
televiziją, valgo. Jeigu romėnai galėtų mus pamatyti , 
jie mus, greičiausiai, kvailiais išvadintų, nes jie 
valgymui skyrė daug reikšmės. Gi mūsų kartos kai ku

riems žmonėms valgymas y r a t ik neišvengiama 
būtinybė. 

Toni ir Caren laikas irgi g re i t bėgo. Per porą metų 
jis baigė savo nu t rauk tas un ive r s i t e to studijas, 
gaudamas po to gerą tarnybą. J i s d a u g kar tų man 
pasakojo apie savo šeimą ir j ų abiejų meilę. Sulaukus 
jiems pirmo sūnelio, atrodė, j ų ab ipusė meilė dar padi
dėjo. J ie nesilankė ta ip dažnai p a s m u s , ką Claudija 
ir aš labai gerai supratome. J u k šeimoje pirmasis 
vaikas yra kažkas tai naujo, džiuginančio. O tėvui 
t ikras pasididžiavimas: jo k r a u j a s a tg imė naujame 
žmoguje. Todėl mes ir n e t r u k d ė m e jų džiaugsmo. Kaip 
mes ir tikėjomės, jie pakvietė m u s būt i kr ikšto tėvais, 
ką mes labai mielai p r i ėmėme. J u k t u o būdu mūsų 
draugystė bus sustiprinta lyg ir g iminys tės ryšiais. 

Taip mums besibičiuliaujant prabėgo aštuoneri 
metai. Man atrodė, kad per t ą l a iką t a r p jų nebuvo net 
ir mažiausio nesusiprat imo. J i e lankydavo kartu 
bažnyčią, važiuodavo kartu aps ip i rk t i ir į gegužines, 
praleisdavo ka r tu atostogas, t a i p . ka ip iv pridera gra
žiai sugyvenančiai šeimai. 

Vieną vakarą Toni a tvyko p a s m u s vienas Tuoj 
pamačiau iš jo veido, kad j i s t u r i kok ių tai rūpesčių, 
bet, mano klausiamas, jis nenorė jo ap ie tai kalbėti. 
Norėdamas leisti jam išsikalbėti, pasikviečiau jį j savo 
rūsį. Mat, aš mėgdavau po d a r b o pasikrapšt inėt i , kai 
mano žmona sakydavo. Rūsyje aš b u v a u įsitaisęs mažą 
dirbtuvėlę, kur aš t a i sydavau televizijas, radijus ir 
ki tus elektrinius dalykus. Gi g r e t i m ą kambarėlį aš 
turėjau poilsiui. Kai kada ir Claudi ja užbėgdavo pas 
mane ir, pasiėmusi knygą, m ė g d a v o stenėti mano 
krapštinėjimąsi. Žinoma, m a n t a s labai patikdavo, nes 
mudu taip re ta i vieni būdavome. Vis vylėmės, kad. 
paaugus mūsų vaikams, ir m u d u tu rės ime daugiau 
laiko vienas kitam. 

(Bus daugiau) 

\ 
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Dirbkime bendromis jėgomis 
J . KAZIONIS 

Mūsų kultūrinio gyvenimo 
skalė išeivijoje paskutiniu metu 
yra pakilusi iki tokios aukštu
mos, kokios mums bet kad teko 
išgyventi. Sekant parengimų 
eigą jau nuo ankstyvo pavasario 
Chicagoje. o taip pat ir kitose 
didesnėse lietuvių kolonijose, 
matėme kaip gausiai publ ika 
lauko ne tiktai iš tėvynės besi
lankančių ansamblių koncertus, 
bet ta ip pat sutinka ir globoja 
atvykstančius sportininkus bei 
pavienius tiek atgimimo Sąjū
džio narius, tiek mokslininkus 
bei menininkus. 

Jaunimo centro kavinėje jau 
nuo seno yra rengiamos, įvairių 
grupių bei organizacijų vakaro
nės, o Čiurlionio galerijoje visa 
eilė meno parodų, reprezentuo
jančių meną iš šiapus ir anapus. 
Tų parengimų vis gausėja, kad 
jie net nebesutelpa nuo seno 
kultūriniais parengimais įsi
tvirtinusiose Jaunimo centro pa
talpose, tad nekartą tuo pačiu 
metu vyksta parengimai ir kito
je Chicagos dalyje. Balzeko Lie 
tuvių kultūros muziejuje. Pa
rengimų tikrai netrūksta , jau 
nemin in t balių, banke tų ir 
kitokių subuvimų, kurie vyksta 
šeštadieniais ir sekmadieniais. 
Kaip su lankytojais? Atrodo, 

kad prie geresnės reklamos ir jų 
dar galima sutraukti . Žinoma, 
kai atvyksta koncertams an
sambliai iš Lietuvos, Jaunimo 
centro didžioji salė užpildoma 
net t r i s vakarus. Netrūksta 
publikos ir susitikimuose su 
mūsų svečiais iš Lietuvos, ar tai 
būtų Sąjūdžio nariai ar iš trem
ties grįžę laisvės kovotojai. 
Laisvės lygos atstovai. Mažes
nių , parengimų ar vakaronių 
lankytojų skaičius priklauso 
daugiau ar mažiau nuo jų popu
l iarumo bei suorganizavimo, o 
ypač geros reklamos. Tą patį 
būtų galima pasakyti i r apie 
didesnius mūsų renginius. 

Spaudoje teko keletą kartų 
pastebėti nuogąstavimų, kad 
visa ta lankytojų bei parengimų 
gausa iš Lietuvos išmušė mūsų 
nusistovėjusį ir sustabarėjusį 
kultūrinį gyvenimą iš vėžių, ir 
mes jau pradedame pamiršti bei 
paremti savo pačių sukur tus 
meno vienetus ir jų pasirody
mus pradedame ignoruoti. Kad 
šiuose svarstymuose gali būti ir 
lašas tiesos, tai neabejotina. 
Mus iš Lietuvos aplankančių 
ansamblių programos, kurias 
mes stebime perpildytoje Jauni
mo centro salėje, būna t a i p pre
ciziškai iki smulkiausių detalių 
paruoštos, o jų tur inys tiek 
širdžiai artimas, nostalgiškai 
daug kam sukeliantis eibes 
praeitin nugrimzdusių prisi
minimų. Labiau pat raukia at-
vykstant ie j i m e n i n i n k a i ir 
mūsų jaunesniąją kartą, nes čia 
j iems viskas atrodo kitaip, 
mieliau širdžiai ir lyg pasitvir
tina tie išgyvenimai, kuriuos 

j iems šeštadieninių mokyklų 
mokytojai bandė įskiepyti ar apie 
kur iuos iš savo t ėvų buvo 
girdėję. 

Reikia pastebėti, kad ši paren
gimų bei apsilankymų banga iš 
tėvynės nebėra jau vienšališka, 
ka ip kadaise ne be pagrindo 
priekaištavome, kad mūsų nei 
menininkai, nei dailininkai, nei 
r a š t o žmonės t e n l a i sva i 
pasirodyti negali. Paskut iniu 
metu, ypač praėjusią vasarą, 
m ū s ų p l ač i au bes i r e i šk i ą 
menininkai, solistai, vokaliniai 
vienetai bei taut in ių šokių 
grupės per šį trumpą suartėjimo 
laikotarpį j au lankėsi Lietuvo
je ir ne vien t ik Vilniuje, bet ir 
visoje eilėje kitų miestų ir visur 
buvo mielai priimti ir gau
s ia i sus i r inkusios publikos 
išklausyti. Jeigu mums čia visa, 
kas išeivijoje sukurta per eilę 
metų jau daug kam buvo nekar
tą girdėta a r stebėta, gal net ir 
pabodę, jiems tenai visa tai buvo 
nauja, lyg šviežio oro banga įsi
veržusi pro prasivėrus} langą. 
J u k yra Lietuvoje nemaža ir 
tokių, kurie jokių giminių čia 
neturi ir mažai ką apie mus ži
no, nes jie nepalaikė asmeniniu 
kontaktų laiškais ir buvo progų 
jiems pamatyti ir išgirsti, kaip 
t i e „ a m e r i k o n a i " kalba ir 
atrodo, ypač jei dar jaunesnio
sios kartos. 

Tad čia lyg ir siūlytųsi išvada, 
kad mūsų pajėgesnieji meniniai 
vienetai bandytų daryti naujų 
žingsnių nukreiptų tėvynės 
link. Meninėse grupėse reikėtų 
sukaupti daugiau jaunų jėgų 
propaguojant tą mintį, kad bus 
stengiamasi t inkamai pasiren
gus vykti gastrolėms į Lietuvą. 
Je i meninis kolektyvas yra dar 
užtektinai pajėgus ir turi pasi
aukojusių, darbo nebijančių 
meno vadovų, reik manyti, jog 
j ie pajėgs pri traukti ir vieną 
kitą atokiau nuo meninės veik
los besilaikantį, bet galintį ir 
kolektyvą papildyti, nes kam 
nesinorėtų pagastroliuoti Lietu
voje. Šitokia proga! Atsivėrę 
nauji galimybių horizontai be 
kita ko būtų ir pozityvus aksti
nas mūsų kultūriniams viene
tams smarkėliau pasitempti. 
Sustiprinus meninių vienetų 
veiklą, turėtų atsirasti ir čia 
didesnis visuomenės susidomė
jimas ir jų programos gausiau 
lankomos ir taip nebeliktų rei
kalo jų kaltinti, kad nebesidomi 
savais parengimais. Teko girdė
ti, kad kai kurie mūsų an
sambliai jau yra užmezgę ryšius 
su panašiais sambūriais Lietu
voje ir j au vystosi tarp abiejų 
pusių gražus bendradarbiavi
mas: vieni kitiems padedant, 
kur stokojama papildant ir įga
linant at l ikt i t inkamai paruoš
tas programas t iek čia, tiek ir 
ten. Ypač tokie artimi ryšiai 
galėtų pasireikšti čia ir ten 
didžiųjų renginiu, kaip dainų 

bei šokių švenčių metu. 
Norėtųsi čia dar t rumpai už

siminti kitą sritį, į kurią, 
galbūt, mes taip pat neužtekti-
nai atkreipiame savo dėmesį. I 
Ameriką paskutiniu laiku at
vyksta taip pat ir nemažas 
skaičius sportininkų bei sporto 
veikėjų. Jų tikslas yra irgi 
aiškus — rungtyniaujant su 
amerikiečių sportininkais gar
sinti Lietuvos vardą, prisista
tant su sava vėliava ir savais 
ženklais, o taip pat įtikinti radi
jo, televizijos bei laikraščių 
reporterius, kad rusai ir lietu
viai nėra vienas ir tas pat . 
Svečių sportininkų per pra
ėjusius metus turėjome j au 
nemažai, o ateityje, re ik ia 
manyti, jų atvyks ir daugiau. 
Juos sutikome, pradedant jau
naisiais „Žalgirio" futbolistais 
bei krepš in inkais , A t l an to 
buriuotojais bei irkluotojais, 
baigiant pavieniais sportininkų 
apsilankymais. Lietuvių sporti
nė veikla Amerikoje klesti t ik 
keleto savo asmenišką gyveni
mą sporto veiklai paskyrusių 
asmenų dėka. Tą patį būtų 
galima pasakyti apie Kanadą ir 
Australiją. Jų pastangomis su
organizuojamos varžybos, ku
rios sutraukia šimtus sportuo
jančio l ie tuviško j a u n i m o . 
Praėjusią vasarą buvo suorgani
zuota taip pat krepš in inkų 
išvyka j Lietuvą, kur buvo 
užmegzti šilčiausi abipusiai san
tykiai. Yra tekę nekartą iš spor
to darbuotojų girdėti nusiskun
dimų, kad mūsų plačioji visuo
menė bei organizacijos per 
mažai domisi mūsų sportuojan
čiu jaunimu ir mažai jų veiklą 
remia. O vis dėlto sportas su
traukia turbūt daugiau jauni
mo, negu bet kuri k i ta jaunimo 
organizacija. Tačiau sportinin
kai nesulaukia jiems pridera
mos nei moralinės, nei mate
rialinės paramos. Darbą dirba 
šie žmonės didelį, jų įnašas 
išeivijos gyvenime yra neginčy
tinas. Ateityje jie turėtų iš 
visuomenės, o taip pat ir mūsų 
bendrinių organizacijų susi
laukti daugiau talkos ir finan
sinės paramos, ypač , k a i p 
minėta, kada reikės priimti ir 
globoti vis gausėjančius svečius 
sportininkus iš Lietuvos. 

Lietuvių išeivijos gyvenime 
atsiveria naujas istorijos lapas. 
Išgyvename įvykius , k u r i e 
apima ne t ik mūsų kraštą, bet 
įjungia ir mus. Ir mes prade
dame vis labiau išsivaduoti iš 
mus ankščiau apėmusio išei-
viško abejingumo bei patogaus 
gyvenimo sindromo ir pradeda
me akyliau sekti įvykių raidą 
tėvynėje ir jungtis į bendrą 
darbą. Tai dar t ik pradžia! 
Junkimės į jį visi ir at l ikime 
kiekvienas ką galime dėl ben
dro labo čia ir ten. 

CLASSIFIED GUIDE 

Solistas Arnoldas Voketaitis 

PAGARBA SOL. 
A. VOKETAIČIO TALENTUI 

Vienas iš t a len t ing iaus ių lie
tuv ių solistų Amerikoje y r a Ar
noldas Voketai t is , bosas-bari-
t o n a s , p a s i r e i š k ę s d a u g e l i o 
pasaulio operų scenose. Balzeko 
L i e t u v i ų k u l t ū r o s m u z i e j u s 
gruodžio 2 d. ruošia specialų jo 
t a l en to pagerbimą. 

T ik r iaus ia i jis savo pu ikų 
balsą paveldėjo iš savo mo
t inos Agotos Pilveliūtės-Voke-
tait ienės, kur i jau prisiklausiusi 
Miko Petrausko ir jo ta lk in inkų 
koncertų, pasiryžo lavint i savo 
balsą ir tapo pasižymėjusia dai
n in inke . Dabar t a s t a l e n t a s su
švito Voketaičių v ien tu rč iame 
sūnuje Arnolde. 

J i s savo balsą lavino ne t ir 
tokioje žinomo garso mokyklo
je, k a i p Ya l e univers i te te , k u r 
d r a u g e lavinosi ir svetimose 
kalbose. J i s ; gimęs ir augęs 
Amerikoje New Haven , Conn., 
j au 1953 m. buvo pakvies tas 
Connect icut e k s p e i - l e n t i n i a m 
t e a t r e da inuot i pagr ind inę rolę 
M a d a m e B u t t e r f l y operoje . 
K i t a i s m e t a i s p a k v i e s t a s į 
k a r i n ę tarnybą, laimėjęs daina
vimo varžybas, buvo pask i r t a s 
armijos orkes t ro solistu Wa-
shington, DC. Cia j am teko dai
nuot i ir Bal tuosiuose Rūmuose 
reng iamuose pr iėmimuose. 

Toliau j a u buvojo ki l imas vai
dyba, da inav imu ABC stoty, 
la imėj imu Connecticut operos 
varžybose, Godfrey Talent tele
vizijos varžybose, la imėjimas 
New Yorko operos varžybose ir 
p a k v i e t i m a s t o s b e n d r o v ė s 
operose pagr ind inėms rolėms. 

Statomoje Stravinskio operoj, 
laimėjimas Rockefellerio fun
dacijos premijos. Dainavimas 
Vokietijos, Austrijos, Italijos, 
Čekos lovak i jo s d idmiesč ių 
scenose, įsijungimas į Metro
politan operą, gastrolės Meksi
k o s sos t inė je , M o n t e r r e y 
operose, Colorado festivaly, 
solistas su simfoniniu orkestru 
Chicagoje, Minnesotoje, Pitts-
burghe, San Francisco. 

Visur susilaukė puikių re
cenzijų, po pasirodymų scenoje, 
gausiai gaudavo sužavėtų klau
sytojų laiškų. Jį kvietė dainuoti 
gubernator iaus rūmuose. J is 
y ra daug paveldėjęs iš savo 
mokytojo Milano operos diri
gento Marcosano. 

Jis , iškilęs operų dainavime ir 
vaidyboje, nesidavė gundymams 
keisti savo pavardę, ją trumpi
nan t ir amerikoninant. Net ir 
mūsų garsiojoje Lyric operoje 
j i s pasilieka Voketaitis. J is 
kviečiamas neatsisako dainuoti 
ir lietuvių renginiuose. Taigi 
taikliai Balzeko muziejus paste
bėjo, kad jo talentas ir patrio
t i n i s n u s i s t a t y m a s v e r t a s 
pagerbimo. 

Dabar sol. A. Voketaitis arti
mai susirišęs su Chicagos Lyric 
opera ir t am skiria visą laiką. 
Jo pagerbimas įvyks Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje gruodžio 2 d. 7 
v.v. B a n k e t o metu bus i r 
meninė programa. Po vaišių 
svečiai galės pasilinksminti gro
j an t Stelmoko muzikai. Daly
vaus svečiai ir iš Lietuvos. 

J u o z . P r . 

St. Medelienė, ilgamete Baltimores Tautines sąjungos skyriaus nare įu-ikia 
sąjungos pirmininkui dr. L Kriaučeliūnui tūkstantine naujai tkurtam 
Tautines kultūros fondui Nuotr I. Kriaueeliūnienės 

NAUJOS VILTYS 

(Atkelta iš 3 psl.) 

lumais pasireškė A. Terleckas. 
Tad v isas s i m p o z i u m a s 

iššaukė daugelio seimo nar ių 
gyvas diskusijas bei atskirų 
asmenų pareiškimus. Daugelio 
nuomonės irgi grriežtai išsis
kyrė. Vėliau buvo labai sunku, 
o kai kuriais atvejais net ir 
neįmanoma išryškinti daugu
mos nusistatymą ir pareikšti 
tos daugumos nuomonę seimo 
nutarimuose. 

Ypatingai daug ginčų sukėlė 
numatyto Lietuvoje referen
dumo klausimas. O taip pat 
buvo griežtai pasisakyta ir iš 
viso dėl kokių nors balsavimų ar 
rinkimų, kol Lietuvos teritori
joje stovi svetimos kariuomenės 
ka re iv ia i ir j i e visi t u r i 
balsavimo teisę. 

Seimas pavedė valdybai visas 
rezoliucijas ir nu tar imus gali
mai greičiau paskelbti lietu
viškoje spaudoje ir kai kurias jų 
įteikti šios ša l ies valdžios 
pareigūnams ir amerikiečių 

spaudai . 
Tos pačios dienos vaka re Lie

tuv ių namuose buvo su reng ta 
i šk i lminga seimo vakar ienė . 
V a k a r i e n ė s me tu Vliko vald. 
p i rm. dr. K. Bobelis ir dar keli 
k i t i pasakė ka lbas . Ypat ingai 
visus iki širdies gelmių ir ašarų 
sujaudino buv. politinis kalinys 
V. Pe tkus . Vietoje kalbos jis 
jautr ia i padainavo Sibiro kalėji
muose jo pa t ies sukur tą eilė
raš t į . 

Meninę programą at l iko M. 
Krasausk ienės vadovaujamas 
. . A i d ų " k v a r t e t a s . T a č i a u 
ypat ingai šios šaunios puotos 
svečius sužavėjo Lietuvos teatrų 
v e t e r a n a s a k t o r i u s J u o z a s 
P a l u b i n s k a s . P i r m i a u s i a j is 
pa r inko išskir t inai šiai progai 
a t i t i n k a m ą r e p e r t u a r ą -

l ietuvių poetų kūr in ius . Visus 
j i s į s p ū d i n g a i i r m e n i š k a i 
per te ikė klausytojams. Dekla
muojant B. Sruogos Sapiegos 
monologą dar kar tą visu savo 
grožiu sužibėjo didžiojo mūsų 
tea t ro ar t is to įg imtas ta len tas , 
jo sceniniai gabumai , kur iems 
lygių vargu a r šiandieninėje 
išeivijos aplinkoje bėra likę? 

Programai vadovavo jaunes-

REAL ESTATE 

H Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba gahte PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste .r priemiesčiuose Sąži
ninga: patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
B E L L B A C E REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

m MLS. 

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 

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

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

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

67th & Talman 
Large 3 bdrm. brick bungalovv. formai din-
ing room. Ali maitenance free erterior. New 
windows. Heated Porch. A mušt to see! 
$60 s Call Diana 312-582-1900. 

LARGE-CLEAN—AFFORDABLE 
7 huge rooms & heatec! porch Large 
modern kitchen with appliances. New-
carpeting in front & dining room 1V2 car 
brick garage. Movė Right In! You'll Love lt! 
63rd Washtenaw, S5C s Call Bev. 
312-582-1900. 
RaynoMs Raalty Co./Better Homes & 
Gardans. 

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 4-8654 
— į 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

R I M A S L. S T A N K U S 
361-5950 6 3 6 - 6 1 6 6 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašoma 
paminėti, kad esate arbaronte btiti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas namokamai. 

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

5953 S. Kadzta Ava. 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietinė (staiga. 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

FOR RENT 

išnuomojami vienam asmeniui , vyrui 
ar moteriai , 2 apši ldomi, su ki l imais 
kamb. ir atskira virtuvė; Marquette Pk. 
apy l . ; netoli autobuso sustoj imo ir 
parko Ta i . 9 2 5 - 7 7 3 0 . 

HELP VVANTED 

LIMO DRIVERS 
Full & part time. Top pay. Company car 
Mušt be able to communicate Fluently in 
English 

Apply in Person .«..-
UNITED LIMOUSINE 

432 Ogdan 
Downers Grova 

. . . . 

Naedad English speaking wvm<n 
to live in and help elderly lady with 
cooking, housekeeping and laundry. 
Room & board. Call Sophie, 
445-1845. 

ANDERSON FORD 
7 9 5 - 7 9 0 0 

6 5 3 9 W. OGDEN 
BERVVYN, IL 6 0 4 0 2 

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

nės kar tos viengentė Daina 
Buivytė. 

Sekmadienį Šv. Alfonso lie
tuvių parapijos bažnyčioje buvo 
i š k i l m i n g o s pamaldos Šv. 
Mišias atnašavo klebonas kun. 
A. Dranginis. Jis ir pasakė 
turiningą, Vliko seimo progai 
pri taikytą puikų pamokslą. 

Visas šia Vliko seimas Bal-
t imorė j e buvo r ū p e s t i n g a i 
sup l anuo ta s . Svečiam buvo 
parūpintos patogios transporto 
priemonės bei sudaryta maloni, 
savita dviejų dienų įtempto dar
bo aplinka. 

Be abejo dėl šio viso di
džiausias nuopelnas priklauso 
rengimo k-to pirm. E. Armo-
nienei. Šiam renginiui tinkamai 
pasirengti ir jį suorganizuoti ji 
t ikrai nepagailėjo nei laiko, nei 
jėgų, o gal ir kiek asmeniškų iš
teklių. O be to jai pavyko subur
ti labai pareigingų ir darbščių 
talkininkų būrį. Visi Baltimo-
rės lietuviai seimui irgi parodė 
išskirtinį dėmesį. Tad dr. E. Ar-
monienės pas tangos ir jos 
tiesiog motiniška globa bei pa
slaugumas visiems delegatams 
paliko neužmirštamus prisimi
nimus. 

Tremtini — tai vienas paveikslas iš labai puoSnios dail. POVTLO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas Kartu ir XX amžiaus Madoną apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su persiuntimu 
27 doi. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 We*t «3rd Street, 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

file:///nderson


A.A. KUN. ALFONSO PETRAIČIO 
GYVENIMO KELIAS 

Neramūs buvo 1905 metai 
Lietuvoje, nes lenkai ir lietuviai 
Tietomis sukilo ir reikalavo iš 
Rusijos caro savo kraštui lais
vės. Tačiau ir tais metais gimė 
naujagimiai gyvenimui ir mirė 
pašauktieji į amžinybe. Tų 
netikrumo pilnų metų rugpjūčio 
6 d. kaime, netoki nuo Garlia
vos, ūkininkų Petraičių šeimoje 
gimė berniukas, per krikštą 
gavęs Alfonso vardą. Šeima 
buvo gausi prieaugliu, nes augo 
9 vaikai. 

Neramumams besibaigiant, 
Garliavoje ir apylinkėje ap
sigyveno šviesių žmonių, dėl to 
miestelyje veikė mokykla, bib
lioteka, kooperatyvas ir kt. Tai 
augančiam Alfonui (taip žmonės 
vadino Alfonsą) nebuvo sunku
mų mokytis. Pirmasis pasauli
nis karas sutrukdė mokyklos 
darbą, bet, Lietuvai tapus ne
priklausoma, mokyklos darbas 
vis gerėjo ir buvo įsteigta 
vidurinė mokykla, kurią Alfon
sas baigė. Jaunuolis apsispren
dė, kuo džiaugėsi jo tėvai, tapti 
kunigu. Pasiruošęs stojo į Vilka
viškio kunigų seminariją, ją 
baigė ir 1933 m. birželio 11 d. 
buvo įšventintas kunigu. 

Seminarijoj besimokant, Al
fonsas buvo išnašus, aukštas ir 
laibas jaunuolis, šviesios veido 
spalvos, dėl tojo giminės atosto
gų metu kviesdavo jį pas save 
pagyventi ir stengėsi jį „at-
maitinti", padaryti apskrites
nių. Jaunuolis turėjo stiprų, 
skardų ir gražų balsą, buvo 
geras dainininkas ir giedorius, 
be to turėjo nemažai sąmojaus, 

_ dėl to buvo visų mėgiamas. 
Kunigu tapusį Petraitį pa

skyrė Gelvonių parapijos Kai
šiadorių vyskupijoje vikaru. Po 
metų perkėlė jį į Daugus vėl 
vieneriems metams. 1935 m. 
perkėlė į Semeliškes vis dar 
vikaru, kur išbuvo 6 metus. 
Parapijos klebonas Juozapas 
Būčys jau buvo gerokai atlietu
vinęs parapijos žmones, nors 
liko dar ir lenkuojančių. Klebo
nas buvo jau vyresnio amžiaus 
ir dažnokai negalavo, tai parapi
jos reikalai gulė ant vikaro 
pečių. Vikaro Alfonso Petraičio 
pastangomis pastatyta nauja 
klebonija, vikariatas, parapijos 
salė ir kiti bažnyčios tarnų 
pastatai. Pirmojo bolševikmečio 
metais 1941 m. gegužės 10 d. 
kun. Alfonsą telefonu pareikala
vo atvykti į milicijos būstinę, 

"' bet jis nujautė, kad gali jį ten 
suimti. Dėlto nejučiomis pasie
kė mišką ir pasišalino iš bažnyt
kaimio. Suėmimo įtarimą turė
jo, nes žinojo, kad milicijai 
skundžia jį kai kurie lenkuojan
tieji ir apylinkėje gyvenantieji 
rusų tautybės žmonės dėl darbš
tumo, lietuviškos veiklos ir 
įtakos į parapiečius. 

Vokiečiams okupavus Lietuvą 
kun. Petraitis vėl grįžo į 
Gelvonius, bet jau klebonu, ir 
tik 1944 m. vasarą, vėl bolševi
kams užimant Lietuvą, pasi
traukė iš vietos ir pasiekė 
Vokietiją. Kelis mėnesius ligi 
karo pabaigos neturėjo pasto
vesnės vietos. Kuriant sto
vyklas, Vokietijos okupacinės 
valdžios pareigūnai iškraustė iš 
Meerbe^ko kaimo-miestelio vo
kiečius ir ten apgyvendino 
pabėgėlius. Kun. Petraitis ten 
buvo lietuvių kapelionas. 

Iš stovyklos daliai jaunų 
žmonių išvykus pagal sutartį į 
darbus Anglijoje, apsisprendė 
ten vykti ir kun. Petraitis. Ypač 
kad stovykloje galėjo palikti 
kitą kunigą kapelionu. Tačiau 
Anglijon atvykusieji buvo iš
skirstyti į įvairias vietoves, toli 
viena nuo kitos, ir nebuvo gali
mybės juos suburti į didesnes 
grupes, net sekmadieniais. Ne
buvo perspektyvų jungimą pa 
daryti ir ateityje. Teko palikti 
Angliją ir kun. Petraitis atvyko 
į Ameriką. Buvo priimtas Alba-
ny vyskupijoje. New Yorko vals-

kun. Alfonsas Petraitis 

tijoje. Vyskupas, kaip nedauge
lis kitų vyskupų, priėmė savo 
vyskupijon imigrantus svetim
šalius kunigus. Kun. Petraitis 
buvo vikaru keliose parapijose, 
kol buvo paskirtas Schenectady 
lietuvių parapijos, tapusios jau 
mišria, klebonu. Buvo klebonu, 
kol išėjo į pensiją. 

Pardavęs savo turėtus namus 
netoli Schenectady, prieš 6 
metus kun. Petraitis persikėlė 
į Putnamą ir apsigyveno Mari
jos Nekalto Prasidėjimo seselių 
vienuolynui priklausančiuose 
namuose, atsidūrė seselių glo
boje. Reikalui esant, pavadavo 
vienuolyno ir vienuolynui pri
klausančių institucijų kape
lionus. 

Prieš kelerius metus, jo 
širdžiai negaluojant, buvo jam 
įdėtas pace-maker ir tai padėjo 
kun. Petraičiui likti toliau 
aktyviu. Žinoma, pasitaikė ir 
kitokių negalavimų, trumpiau 
ar ilgiau jį kamuojančių, bet dėl 
to jis nesiskundė ir nekreipė 
daug dėmesio. 

Kun. Petraitis, būdamas drau
giškas, kantrus išklausyti kitų 
skundų, vaišingas, taip pat są
mojingas, bet visuomet kuklus 
ir neieškąs sau garbės, greitai 
įsigydavo draugų ir bičiulių. Ta 
draugystė ir bičiulystė išlikdavo 
metų metais. Daug jo parapie-
čių ir pažįstamų, tiek Lietuvo
je, tiek Vokietijoje ir Anglijoje, 
tiek Amerikoje tapusių jo drau
gais, dažnai atvykdavo jį aplan
kyti ir pasisvečiuoti, kartais jis 
ir pats vykdavo pas juos. Tas 
skaidrino jo pensininko dienas. 
Ligi pat savo mirties gausiai 
šelpė gimines ir pažįstamus 
Lietuvoje. 

Jis buvo veiklus lietuvis. Kai 
galėjo, aktyviai jungėsi į 
visokius lietuviškus darbus. 
Buvo Lietuvių Kunigų vienybės 
narys, priklausė LB. Gausiomis 
aukomis rėmė lietuviškų orga
nizacijų veiklą. Putname gyven
damas padėjo ekspedijuoti 
Kunigų vienybės ir Krikščionis 
gyvenime spaudą, padėjo tvar
kyti ir atskaitomybę už tą 
spaudą, taip pat daug prisidėjo 
telkiant lėšas Lietuvos krikščio
nybės 600 metų minėjimo Hart
forde palikimui įamžinti. Daug 
prisidėjo tiek informacija, tiek 
finansais prie Lietuvos bažnyčių 
išleidimo, ypač Vl-tojo tomo — 
Kaišedorių vyskupijos. 

Kun. Petraitis rūpinosi ir 
skriaudžiamais gyvulėliais. 
Sulaukinėję naminiai gyvulė
liai greitai prijunkdavo prie jo 
ir mielai naudojosi jo aprūpi
nimu. Daugelį metų savo kam
bariuose laikė katę, vienai 
gyvenimą baigus, įsigydavo 
kitą, bet kiekviena jų buvo 

šaukiama tuo pačiu Katriutės 
vardu . Kun . Pe t ra i t i s po
kalbiuose kartais užsimindavo 
Ka t r iu t ę , pasiskųsdavo jos 
padarytomis eibėmis ar pokš
tais. Būdavo juoko, kai klausan
čiam paaiškėdavo, kad buvo 
pasakojama ne apie moterį, o 
katę. 

Š.m. lapkričio 7 d. vakare 
kun. Petraitį rado sėdintį kėdėje 
savo kambaryje, bet jau užmigu
sį amžinai. Mirtis buvo staigi ir 
tai atsitiko tur būt saulei lei
džiantis. Po mirties antros 
dienos vakare susirinko būrelis 
lietuvių, gyvenančių Putname 
ir jo apylinkėse, į Gilmano 
šermeninę budynėms, prie mi
rusio karste. Kun. R. Krasaus
kas vadovavo rožinio sukalbėji
mui, o kun. V. Cukuras su
kalbėjo kitas budynių maldas. 

Lapkričio 10 d. ryte velionis 
karste buvo atvežtas į Matulai
čio namų koplyčią (vienuolyno 
koplyčia remontuojama) prieš-
laidotuvinėms šv. Mišioms. 
Koplyčia sunkiai talpino į 
laidotuves atvykusius. Devynio
lika kunigų ir du vyskupai: 
lietuvių išeivių vyskupas P. 
Baltakis ir Albany vyskupijos 
vyskupas pagelbininkas kon-
celebravo šv. Mišias, vyskupui 
P. Baltakiui vadovaujant. Kun. 
V. Cukuras pamoksle, pats 
labai sukrėstas draugo kunigo 
netekimo, priminė mirusiojo 
pareigingumą, jo meilę žmogui 
ir kitokiam sutvėrimui bei 
rūpinimąsi jais ir jiem teikiamą 
pagalbą, draugiškumą visiems, 
rūpinimąsi tikėjimo kėlimu ir 
tėvynės Lietuvos bei jos žmonių 
gerove, nes ligi pat savo mirties 
padėjo lietuviškų ir religinių 
organizacijų gyvavimui. Už visą 
atliktą jo darbą ir pasiaukojimą 
Aukščiausias bus jam malonus. 

Po Mišių velionis nuvežtas į 
vienuolyno Dangaus vartų kapi
nes ir palaidotas šalia kitų čia 
palaidotų kunigų, vienuolyno 
seselių ir nemažo skaičiaus kitų 
lietuvių. Apeigas prie kapo 
duobės atliko vyskupas P. Bal
takis. Kun. Alfonsas Petraitis 
paguldytas amžinam poilsiui ne 
gimtoje žemėje, bet bent tarp 
būrio savųjų. 

Liūdi putnamiečiai jo netekę, 
liūdi jo draugai ir pažįstami. 
Užuojauta giminėms Ameriko
je ir Lietuvoje. Jis jau, rodos, 
paskutinis iš 9 brolių ir seserų 
šeimoje iškeliavęs amžinybėn. 
Viena sesuo, kuri kartkartėmis 
buvojo šeimininkė, yra palaido
ta Chicagoje. 

Tikime, kad Aukščiausias su
teikėjam amžiną ramybę, o mes 
likusieji ilgai jį prisiminsime. 

Juozas Kriaučiūnas 

GOLDBLATT RŪMAI 
DePAUL UNIVERSITETUI 

Goldblatt krautuvės rūmus 
Chicagos miesto centre perka 
DePaul univers i te tas . Tą 
paskelbė universiteto vadovybė 
ir meras Daley. Rūmai yra 333 
So. State gatvėje. Mokės vieną 
milijoną dolerių su viršum, bet 
universitetas planuoja panau 
doti 69.5 mil. dol. rūmus per
taisyti ir paruošti universiteto 
studijų reikalams. Miestas 
padarys apie 35 mil. dol. mokes
čių nuolaidų. 

A.tA. 
Dr. KONSTANCIJAI ŠTUOPIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų inž. JURGI ir 
ROMĄ ŠTUOPIUS su Šeima bei kitus gimines ir 
artimuosius. 

Juozas ir Irena Rasiai 

A.tA. 
EDVARDAS KIRKLYS 

Gvveno Brighton Parke, Chicagoje. 
Mirė 1989 m. lapkričio 24 d., 7:25 vai. vakaro, sulaukęs 

89 m. amžiaus. 
Gimė Latvijoje. Amerikoje išgyveno 40 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Ona Babonas žentas 

Frank su šeima, sūnus Henrikas Kirklys, posūnis Algiman^ 
tas Brazys su seimą; šeši anūkai, du proanukai; svaine Teresa 
Rudzevičius, su dukra Joana, svainis Liudas Tukys. 

Velionis buvo vyras a.a. Anelės. 
Kūnas pašarvotas lapkričio 27 d., pirmadien, nuo 3 iki 9 

v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave 
Laidotuvės įvyks lapkričio 28 d., antradieni. Iš koplyčios 

9 j £ £ t a aidėtas į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
partpSoT bažnyčia, kurioje ;vyks gedulingos pamaldos uz 
S sielą- Po Pamaldų bus nulydėtas i Šv. Kazimiero lie-
^ N u ^ i r S kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, sūnus, posūnis, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 
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Pasaulio Lietuvių Archyvo organizatoriui ir 
ilgamečiui direktoriui 

A.tA. 
VINCENTUI LIULEVIČIUI 

mirus, jo žmonai MONIKAI, dukroms AUKSEI, 
SAULEI ir sūnų; ARŪNUI bei jų šeimoms nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

Pasaulio Lietuvių Archyvo 
Globos komitetas 

Mielai Bendradarbei 

\ A.tA. 
SEVERINAI MARAČINSKAITEI 

PETRAUSKIENEI 
mirus, vyrą IGNĄ, sūnų ALGIMANTĄ, seserį ANTA
NINĄ, brolius Lietuvoje ir visus kitus gimines nuo
širdžiai užjaučia. 

Lietuvių Paštininkų sąjunga 

Liūdime iškeliavus į Amžinuosius namus draugi
jos narei 

A.tA. 
JULIJAI BUCHUNIENEI 

Velionės liūdinčią dukterį DOLORES su vyru, visus 
vaikaičius, gimines ir artimuosius guodžiame. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
SEVERINAI PETRAUSKIENEI 

mirus, jos vyrą IGNĄ, sūnų ALGIMANTĄ, seserį 
ANTANINĄ nuoširdžiai užjaučiame. 

Teodora ir Antanas Plytnikai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas — 523-0440 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
ST. TALLAT-KELPŠIENEI 

mirus, JANE, DALIĄ, RIMTĮ ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučia ir jų skausmu dalinasi. 

Aldona, Marijus, Dana ir Auksis 
Prapuoleniai 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

A.tA. 
JUOZUI SINKUI 

mirus, jo žmonai MĖTAI ir pusbroliui muz. KAZIUI 
SKAISGIRIUI reiškiame užuojautą 

Šv. Antano parapijos choras 
ir Vadovas 

Detroit, MI 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

IAIDOTUVIU DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 71213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. — Tel. 430-5700 

_ J 

Brangiai, Žmonai, Mamytei ir Močiutei 

A.tA. 
ADAI MATEKŪNIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos vyrui JUOZUI 
MATEKŪNUI, dukrai ALYTEI ir žentui ANDRIUI 
BUTKŪNAMS, anūkams PAULIUI. ANDRIUI, 
KRISTINAI ir REGINAI su šeimomis ir kartu 
liūdime. 

JAV LB Detroito apylinkės valdyba 

Sally 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
Donald M. Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 
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x Dr. Viktorija Skrupske-
lytė, Oberlin kolegijos profe
sorė, skaity? paskaitą apie poetą 
Joną Aistį kultūros centre 
Southfielde gruodžio 3 dieną 12 
vai. 

x Joniškiečių Labdaros ir 
kultūros klubo susirinkimas 
bus antradienį, gruodžio 5 d.. 
Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Ave. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

x Amerikos Lietuvių kata
likių moterų sąjungos 46-tos 
kuopos Marąuette Parke susi
rinkimas bus ateinantį šeš
tadienį, gruodžio 2 d., 1 vai. p.p. 
Marijonų salėje. Bus naujos 
valdybos rinkimai 1989-1991 
metams, gražus Kalėdų sudė
tinis stalas ir susipažinimas su 
buvusiomis 49 ir 67-os kuopos 
narėmis. Šeimininkė bus sekre
torė Viktoria Leone. Narės 
kviečiamos dalyvauti. 

x P raė jus į p i r m a d i e n į 
Chicago Athenaeum — archi
tektūros, meno ir miesto pla
navimo studijų centras — pager
bė naująją Chicagos miesto 
kultūrinių reikalų direktorę 
Lois Weisberg. Pagerbime daly
vavo Lietuvos gen. konsulas V. 
Kleiza ir arch. A. Kerelis. Įdo
mu pastebėti, kad šio centro 
direktorius Christian Lane šiek 
tiek kalba lietuviškai, nes jo 
tėvas yra suomis, o motina 
lietuvė. Jis labai nori netolimoje 
ateityje suruošti lietuvių archi
tektų darbų paroda. Centras 
yra 333 West Wacker Drive. 

x Anglijos lietuvių klubo 
narių susirinkimas bus šį sek
madienį, gruodžio 3 d., 1 vai. 
p.p., Šaulių salėje. Nariai kvie
čiami susirinkime dalyvauti. 

x Artinantis Kalėdoms, rei
kalingi pagal šio krašto paprotį 
sveikinimai kortelėmis. Ka
dangi kortelės ir pašto ženklai 
žymiai pabrango, geriausia savo 
draugus pasveikinti per lie
tuvišką spaudą. Reikia sveiki
nimus atsiųsti administracijai 
gerokai anksčiau, kad spėtų 
paskelbti dar prieš Kalėdų 
šventes. 

x Ieškoma Vedi ina Tama
šauskaitė, tėvelio sesuo Magdė 
Kalinauskienė, kuri turėjo ke
turias mergaites ir du berniu
kus. Žinomi tik dviejų vardai — 
Kęstutis ir Onutė. V. Tama
šauskaitė gimusi Chicagoje. 
Kalinauskai Brooklyne ar at
virkščiai. Ieško Albina Tama
šauskaitė, Alytus, A. Jonyno 
9-73, Lithuania. 

x Eug. Likanderis, Jurgis 
Stravinskas, Ewald Radavich. 
Bronė Gruodis, Chicago, 111., 
. .Draugo" rėmėjai, garbės 
prenumeratoriai, su prenu
meratos pratęsimu atsiuntė po 
šimtą dolerių. Nuoširdus ačiū už 
rėmimą savos spaudos. 

x Lietuvos generalinis kon
sulas V. Kleiza praėjusį šeta-
dienį dalyvavo priėmime Con-
rad Hilton viešbutyje ryšium su 
Lech VValesa apsilankymu 
Chicagoje. Tą pačią dieną jis 
buvo ir Latvijos nepriklausomy
bės šventės minėjime, kur tarė 
sveikinimo žodį. Šiame minė
jime Amerikos Lietuvių Tarybai 
atstovavo dr. V. Dargis. 

x Vakaronė su žymiuoju 
tautosakininku pro£ Norber
tu Vėlium, atvykusiu iš Lie
tuvos, įvyks šiandien, antra
dienį, 7 vai. vak. Jaunimo cen
tro kavinėje. Reta proga ir 
didelis įdomumas! Visi kvie
čiami. 

x Sol. Regina Maciūtė ir 
muz. Gražina Landsbergienė 
koncertuos Lietuvių centre 
Lemonte penktadienį, gruodžio 
1 d., 8 v.v. 

x Upytės Draugiško klubo 
metinis susirinkimas bus 
penktadienį, gruodžio 1 dieną. 
1 vai. po pietų Ziggy Kojak 
salėje. 4500 So. Talman Ave. 
Bus valdybos rinkimas 1990 
metams. Kviečiami visi nariai 
atsilankyti. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

Prieškalėdinis pobūvis vai
kučiams, jų tėvams ir šeimų 
nariams šį sekmadieni, gruodžio 
3 d., ruošiamas Jaunimo centro 
mažojoj salėj. Atsilankę pama
tys vieno veiksmo vaidinimą, 
susitiks su Kalėdų seneliu, 
vaikučiai pažais, o tėveliai pa
bendraus. Visi bus pavaišinti 
lietuviškais pietumis. Visi 
kviečiami. Pradžia 1 vai. p.p. 
Prašoma nesivėluoti. 

x Advento vakaronė šį 
penktadieni, gruodžio 1 d.. 7 vai. 
vak. vyks Jaunimo centro 
kavinėje. Visi maloniai kvie
čiami atsilankyti ir išklausyti 
gyvenamajam laikotarpiui 
aktualią paskaitą. Paskaiti
ninkas - kun. dr. Kęstutis 
Trimakas. 

x Jaunimo centro metinė 
vakarienė rengiama gruodžio 3 
d., sekmadienį, po šv. Mišių. Už 
Jaunimo centro statytojus ir 
geradarius 3 vai. p.p. Jėzuitų 
koplyčioje šv. Mišią? aukos kun. 
A. Saulaitis. SJ. Vietų rezerva
cija pas rengėjus. 

Lietuvių centro Lemonte tarybos nariai. Iš ka.res: Aleksas Karaliūnas, Liudas Šlenys, Nijolė 
Maskaiiūmenė. Jurgis Riškus, ir Benius Grigaliūnas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Lie tuvos Vyčių #36 
kuopa ruošia pasilinksminimo 
vakarą žvakių šviesoje, šeš
tadienį, gruodžio 2 d. 6:30 v.v. 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje, 
Brighton Parke. Veiks bufetas, 
loterija, gros smagi muzika. 
Informacijai skambinti: dienos 
metu 523-1402 ir vakarais 
254-7553. 

(sk) 

x J aun imo taut inis an
samblis „Grandis" rengia ma
dų paroda, kurioje bus mo
deliuojami Lietuvoje siūti ir 
megzti drabužiai. Paroda įvyks 
Jaunimo centro didžiojoje salėje, 
sekmadieni, gruodžio 10 d., 2 v. 
p.p. Bilietus ar stalus galima 
užsisakyti pas Aliciją Brazai-
t ienę , tel. 598-8331 a rba 
Vaznelių prekyboje. 

(sk) 

x Jei jūsų giminės Lietuvo
je negali gauti bilieto, galite 
užmokėti per mūsų įstaiga. Kai
nos lapkričio ir gruodžio mėne
siams: į abi puses Maskva-Nevv 
Yorkas $850 00 ir Maskva-Chi-
caga $975.00 plūs taksai. Kreip
kitės Travel Advisers Inc., 
312-524-2244, Birutė Zalato
rienė. 

(sk.) 

x Dipl. teis. Alg. Budrec-
kas, J. Undraitis, Salomėja 
Leipus. J. Arlauskas, visi iš 
Chicago, 111., „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsdami prenumeratą atsiuntė 
visi po visą šimtinę. Nuoširdus 
ačiū už parama dienraščiui. 

x Galime atidaryti sąskaitą 
doleriais jūsų giminėms Lie
tuvoje. Galės pirkti „dolerinė
je" šiuo metu trūkstamų prekių: 
muilo, aliejaus ir pan. Romas 
Pūkštys, Transpak, 2638 W. 
69 St.. Chicago, IL 60629, 312-
-436-7772. 

(sk.) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius } Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus - lėktuvais, trauki
niais ar autobusais — skambin
kite j New Yorko kelionių agen
tūrą „VYTIS" 718-769-3300. 

(sk) 

MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMO 
ATIDARYMAS 

Padėkos dieną Lemonto lietu
vių centro didžiojoje salėje buvo 
atidarytas šeštasis Mokslo ir kū
rybos simpoziumas. Jį atidarė 
tarybos pirm. A!b. Kerelis, pa
brėždamas, kaa tai didelė mūsų 
kultūros šventė. Supažindino su 
pagrindiniais simpoziumo ren-

x Dr. Ju rg i s Starkus, San
ta Monica, Cal., Irena Krikš
čiūnienė, Evergreer Park, 111, 
Zigmas Sipavičius, Gulfport. 
Fla., Jurgis Butikas. Chicago. 
111., mūsų garbės prenumerato
riai, rėmėjai, pratęsė prenu
meratą su visa šimtine. Labai 
dėkojame. 

x Evelyn Oželis. Chicago. 
111., ..Draugo" renginių komi
sijos narė. Arvydas Povilaitis. 
Schamburg, 111., Juozas Raila, 
Chicago. 111., nūsų garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsė prenumeratą su visa 
šimtine. Labai dėkojame. 

x Ju l iu s Širka. Palos Hills. 
111.. Kristijono Donelaičio aukšt. 
mokyklos direktorius. ..Drau
go" nuolatinis rėmėjas, garbės 
prenumeratorius daugeli metų, 
lankėsi „Drauge", pratęsė 
prenumerata su visa šimtine. 
Labai dėkojame. 

x Juozas Bradūnas, Ba'.ti-
more, Md.. Aldona ir Juozas 
Šulaičiai. La Grange. Iii.. M. 
Kleinaitis. St. Petersburg, Fia.. 
Jonas Kutka, Chicago, 111.. 
..Draugo" garbės prenumerato
riai, rėmėjai, pratęsė prenu
merata su visa šimtine. Labai 
dėkojame. 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: $1,000 Tadas Na
vickas, $500 Kazys ir Birutė 
Bačanskai , $200 Eugenija 
Bartoševičius, po $100 kun. 
Viktoras Dabušis, Aldona 
Markelienė, Vacius Prižgintas 
ir šeima (pakartotinai). Romu 
aidas Veitas. Lietuvių Fondas 
visiems dėkoja ir prašo aukas 
siųsti Fondo būstinėn — 3001 
W. 59th St., Chicago, IL 60629. 

(ak) 
x Išnuomojamas 6 kamba

rių butas 71 ir Rockwell apylin
kėj, netoli krautuvių ir gero 
susisiekimo Reikalui esant, 
išnuomojamas ir garažas 
Kreiptis tel. 471-0078. 

(ak) 
x Sol. Regina Maciūtė ir 

muz. Gražina Landsbergienė 
koncertuos Pasaulio Lietuviu 
centre, Lemonte penktadieni, 
gruodžio 1 d. 8 v.v. 

(sk) 

gėjais ir garbės svečiais, jų tarpe 
buvo vysk. P. Baltakis, Lietuvos 
atstovas St. Lozoraitis, gen. 
kons. V. Kleiza. Pakvietė or
ganizacinio komiteto pirm. L. 
Maskaliūną, kuris supažindino 
su rengimo komiteto nariais. 

Organizacinis komitetas: L. 
Maskaliūnas, Pi. Domanskienė, 
G. Eidukaitė. L. Šlenys, J. Žy-
gas, B. Zalatorienė, I. Kerelienė, 
N. Maskaliūnienė, M. Mar
cinkienė, Z. Mereckis, E. Holen-
deris. D. Šlenienė, B. Jasaitienė. 
B. Vindašienė. R. Vaitys. 

Simpoziumo taryba: Alb. 
Kerelis, kun. J. Vaišnys, dr. K. 
Ambrozaitis, dr. J. Valaitis. G. 
Lazauskas, L' Kučėnienė, Br. 
Juodelis. Simpoziumas juos pa
gerbė iššaukiant pavardes. 

Buvo pažymėta, kad simpo
ziume bus 80 sesijų su apie 300 
paskaitų. 

Į garbės prezidiumą pakvies
ti Lietuvos atst. St. Lozoraitis, 
vysk. P. Baltakis. PLB pirm. dr. 
V. Bieliauskas, ALT pirm. G. 
Lazauskas, Vliko pirm. dr. K. 
Bobelis (ji pavadavo T. Blinstru-
bas), Simpoz. tarybos pirm. A. 
Kerelis, mokslo progr. pirm. R. 
Vaičaitis, sambūrio pirm. V. 
Lpndsbergis. 

Galingai sugiedotas Lietuvos 
himnas. Invokaciją sukalbėjo 
vysk. P. Baltakis. 

Lietuvos atstovas St. Lozorai
tis sveikindamas pagerbė JAV 
lietuvius didžio simpoziumo ren
gėjus. Čia laisvėje rūpinsimės 
mūsų kultūrinių vertybių atsta
tymu. Padėk,Dieve. PLB pirm. 
V. Bieliauskas sveikinimo žodį 
pradėjęs Platono mintimis, 
džiaugėsi, kad pirmą karta,išėję 
iš izoliacijos rūsių, galime siekti 
intelektualinės, dvasinės atgai
vos. Vliko vardu sveikindamas 
T. Blinstrubas, Amer. Liet. 
Taryb. pirm. Gr. Lazauskas. 

Prof. V. Landsbergis, Sąjūdžio 

Vytauto Landsbergio ir Graži
nos Landsbergienės bei solistės 
Reginos Maciūtės pritraukė 
daug žmonių. Vakarą sumaniai 
pravesdama Irena Kerelienė ne
gaišino laiko, duodama patiems 
programos atlikėjams pasireikš
ti. 

R. Vaičaitis pravedė įteikimą 
žymenų, kuriuos įvairūs sim
poziumo skyriai rado atžymėti-
nus. Buvo pakviesti padalinių 
vadovai įteikti žymenis. Dr. Ar. 
Vanagūnas įteikė medicinos 
mokslininkui Eug. Gedgaudui, 
D. Katiliūtė-Boydstun paskelbė, 
kad už priešistorinius 
tyrinėjimus ir archeologinius 
darbus žymuo paskirtas M. 
Alseikaitei-Gimbutienei, kuriai 
sveikata neleido atvykti. Dr. S. 
Bačkaitis įteikė žymenį Purdue 
univ. prof. Z. Viskantai. Pa
gerbtieji padėkojo jų pastangas 
įvertinusiems. 

Česl. Grincevičius perskaitė 
Liet. Rašytojų draugijos sudary
tos komisijos aktą, paskelbda
mas, kad 1988 metų Lietuvių 
rašytojų draugijos literatūros 
premiją laimėjo Jurgis Jankus. 
Komisiją sudarė L. Andriekus, 
L. Lėtas, K. Grigaitytė, N. Ma-
zalaitė ir V. Volertas. 

Premija paskirta už pasakoji
mų knygą „Tėvas Venancijus ir 

pirm., Lietuvos žmonių vardu jo Matilda", Č. Grincevičius pa-
perdavė sveikinimus ir linkėji- b r e ž e > k a d Jankus yra nuosta-
mus, pabrėždamas, kad simpo
ziumas jungia mus, duoda 
galimybės išryškinti pasauliui, 
kad mes esame gyvi. Tikimės, 
kad naujas bendras simpo
ziumas bus Vilniuje. Turime pa
daryti tautos kančių ir būties 
įprasminimą, gelbėdami tėvynę, 
vesdami tautą išlikimo keliais. 

Raštu sveikino LB tarybos 
pirm. A. Nelsienė. 

Programos ruošimo komisijos 
vardu sveikino R. Vaičaitis, pa
kviesdamas atsistoti mokslinin
kus iš Lietuvos. J. Gecevičius, 
Lietuvos mokslininkų sąjungos 
vardu, pacitavęs Maironio žodį, 
skatino visada eiti su knyga, ug
dant Lietuvos mokslo lygį. 
Tiesime vieni kitiems rankas 
ištikimybės priesaikai. 

Raštu sveikino Lietuvos bio
chemikų dr-ja. R. Krivickas 
Kauno politechnikos insti
tuto vardu ir įteikė lietuvišką 
trispalvę. G. Paškevičius, svei
kindamas Kauno Politechnikos 
instituto vardu, priminė taipgi 
atkuriamą Kauno universitetą. 

Supažindinta su simpoziumo 
programos komitetu: pirm. R. 
Vaičaitis, griežtieji mokslai — 
St. Bačkaitis, humanitarinių 
mokslų D. Katiliūtė-Boydstun, 
medicinos — dr. Arv. Vana
gūnas, menas ir muzika L. 
Venclauskienė, teisė ir komer
ciniai mokslai — P. Kilius. 

Juoz . Pr . 
LITERATŪROS IR 

MUZIKOS VAKARAS 

Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo metu Chicagoje vienas 
buvo literatūros ir muzikos 
vakaras Jaun imo centre 
lapkričio 24 d. Programon, 
įtraukimas mūsų poeto B. Braz
džionio, rašytojo Jurgio Jankaus 
ir iš Lietuvos atvykusių muzikų 

Poetas Bernardas Brazdžionis nauja poezijos rinkinj ,.Po aukštaisiais skliau
tais" a'ito^rnfioja dr V. Dambravai 

bus pasakotojas, rašo su 
humoru, kuria iš savo vaizduo
tės, o ne kopijuoja iš gyvenimo. 
Laureatui premiją įteikė L. Fon
do tarybos pirm. M. Remienė, 
nes Lietuvių Fondas yra šios 
kasmetinės premijos mecenatas. 
Premija 2000 dol. 

Vieton skaitymo ištraukos iš 
premijuoto veikalo, J. Jankus 
papasakojo apie savo pirmą 
premiją, suminėdamas, kad ši 
gali būti paskutinė... Dėkojo 
komisijai, L. Fondui, skaity
tojams. Suminėjo, kad jis labiau
siai džiaugiasi, kai neberanda 
savo knygų skelbimų — ženk
las , kad jos išparduotos. 
Papasakojo, kaip sukūrė 
pirmąją premiją jam atnešusią 
knygą „Naktis ant morų". 

Poetas Bern. Brazdžionis pra
dėjo l inksmu žodžiu nuo 
kelionės į Lietuvą. Skaitė 
baladę apie Jaltą ir Maltą, kur 
susitiks Gorbačiovas su Bushu. 
Kalbėjo apie krauju surašytus 
faktus Afganistane. Skaitė da
barties didžiuosius įvykius atlie
piančią poeziją, įjungdamas 
gausias humoro įtarpas. Buvo 
eilėraščiai: apie poetą ir karalių, 
davė dalį programos, atliktos 
lankantis Lietuvoje, kurią jis 
bučiavo širdimi. Reiškė viltis, 
kad mūsų nepriglaus svetimi 
kapai. Skambėjo posmai apie 
protėvių žemę. Linksmai sumi
nėjo, kad jo poezijoj dr. J. Gri
nius, pasigedo meilės motyvų, 
palinksmino publiką pasako
jimu, kaip priėjo gretinosi viena 
mūza. Pasiteisino, kad jis rašė 
apie moterų meilę: motinos, 
žmonos, sesers, dukraitės. 

Publika poeto skaitymą lydėjo 
plojimais ir kvatojimais. Poetas 
skatino degti naują ugnį širdyje. 
Jaudino publiką posmais „Aš 
čia gyva" bei „Viešpaties pa
sauliu". Ragino ginti Lietuvą 
pylimu iš krūtinių ir gyvų 
širdžių. 

Laureatas Jankus ir poetas 
Brazdžionis buvo papuošti gėlė
mis. Lydėdami poetą nuo scenos 
susirinkusieji plojo. 

Antrąją programos dalį atliko 
menininkai iš Lietuvos. Solistė 
Regina Maciūtė atkreipė 
publikos dėmesį savo švariu 
balsu, savo elegantiškais ju
desiais. Dainavo St. Šimkaus 
harmonizuotas liaudies dainas, 
F. Bajoro sukurtas melodijas J. 
Degutytės poezijai apie tris 
žuveles, simbolizuojančias tris 
Pabaltijo valstybes. Skambėjo 
.,Ko vėjai pučia", „Pas močiutę 
augau" , Kačanausko „Vai 
graži", Tallat-Kelpšos „Ne 
margi sakalėliai". Perteikė F. 
Bajoro posmus iš Triptiko. 
Publikai nepaleidžiant nuo 
scenos, dar padainavo Schu-

IS ARTI IR TOLI 
VOKIETIJOJE 

— Muehlheime spalio mė
nesį įsisteigė nauja Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė. Stei
giamajame susirinkime daly
vavo trylika žmonių. Iniciatyvos 
organizuti ėmėsi Jonas Vai
cekauskas ir Anni Boehm-Kru-
tulytė. Susirinkimą atidarė ir 
pravedė A. Krutulytė-Boehm ir 
painformavo apie lietuvius Nor-
dheim — Westfalijos krašte. Į 
valdybą buvo išrinkti pirmi
ninku Jonas Venclauskas, vice
pirmininku Boleslovas Rima-
šauskas ir iždininku Valdema
ras Langis. Susirinkimas baig
tas Lietuvos himnu. 

— Vokietijoje vasaros 
vaikų stovykla Vasario 16 
gimnazijos parke pravedė Ričar
das Baliulis, atvykęs iš Ham
burgo su savo pavaduotoja Rita 
Pareigyte. Pradžioje buvo ne
daug vaikų, bet paskiau susi
darė 20 asmenų skaičius. Jie 
mokėsi lietuvių kalbos, daina
vimo, šokių, įvairių pratimų. 

— Vasario 16 gimnazijos 
ateitininkų būrelis, globojamas 
Marijos Šmitienės f nuvyko į 
Memmingeną pas prel. Antaną 
Bungą. Dalyvavo kun. A. Sva
rinskas, prel. V. Balčiūnas, o 
apie Vilniaus arkivyskupiją ir 
katedrą gerą paskaitą skaitė dr. 
Saulius Girnius. Ateitininkai 
dalyvavo ir vysk. A. Deksnio pa
gerbime jo 20 metų vyskupa
vimo sukaktuvėse. Vakare 
koncertą surengė Darius Udrys 
ir Liudas Motekaitis, dekla
mavo Zita Dubauskaitė ir 
choras padainavo keletą dainų. 
Per Mišias septyni ateitininkai 
davė įžodį. Jų priesaiką priėmė 
vysk. A. Deksnys, ženkliukas ir 
juosteles prisegė Ateitininkų 
federacijos vadas, atvykęs iš 
JAV, Juozas Polikaitis. 

— Evangelikų kunigui Fri-
cui Jonui Skėriui šiemet suėjo 
70 metų amžiaus. Gimęs Kale
nu km., Lauksargių valsč., Pa
gėgių apskr. Baigęs Tauragės 
mokytojų seminariją moky
tojavo. 1941 persikėlė į Vokie
tiją. Vokiečiams užėmus Lie
tuvą, grįžo ir vėl mokytojavo, 
bet 1943 m. išsiųstas į 
Tueringiją. Kunigu įšventintas 
1977 m. Dirba Vasario 16 
gimnazijoje jau daugelį metų. 

berto „Barkarolę", iš viso po
rą dainų tarptautinio garso 
kompozitorių, bet visa pro
grama buvo tik lietuviškai 
dainuojama. Net ir dažniau gir
dėtas dainas, ji mokėjo perteikti 
nauju stiliumi, ir klausytojai 
tikrai jos dainomis žavėjosi. 
Dėkingumo ženklan jai įteikta 
gėlių puokštė. Jai fortepijonu 
palydą sudarė Gr. Lands
bergienė, parodydama tam 
didelį talentą. 

Maloni publikai staigmena 
buvo prof. Vytauto Landsbergio 
skambinimas dviejų M. Čiurlio
nio kūrinių — preliudų iš jo pir
mojo kūrybos laikotarpio ir iš 
paskutinio. Publika džiaugėsi, 
kad Landsbergis yra ne vien 
laisvės kovotojas, bet ir didelis 
muzikas. Jis pats pabrėžė, kad 
muzikos melodijomis kalbėjo lie
tuvio širdis. Jis taip susigyvenęs 
su Čiurlioniu, kad jam nereikėjo 
prieš akis turėti jokių gaidų. 

Koncertas ir visa programa 
buvo aukšto lygio, publika labai 
džiaugėsi. Pabaigoje visi buvo 
pakviesti į kavinę prie vaišių 
stalų pabendrauti su mūsų 
pirmaujančiais rašytojais ir 
muzikos meno atstovais. 

Juoz. Pr. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 
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