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Netiesa, kad Lietuvoje 
sustabdyta reabilitacija 

Naujas susitarimas su Australija 
bei sudarymas bendrų darbo grupių 

Vilnius. — Praėjusi šeštadienį 
spausdinome apžvalgą, kurioje 
,,New York Times" korespon
dentas teigė, kad Lietuvoje 
sulaikytas reabilitacijos pro
cesas. 

Spalio 18 d. popiet buvo 
gautas per Lietuvių Informaci
jos centrą Lietuvos Respublikos 
Informacijos biuro pranešimas 
tuo pačiu klausimu. Jame Aukš
čiausiojo Te ismo Lietuvoje 
vadovo Mindaugo Losio svar
b ius p a r e i š k i m u s perduoda 
minėtoji įstaiga. 

Ten rašoma, jog spalio 17 d. 
„New York Timet ' ir kitos 
žinių agentūros atspausdino 
pasikalbėjimą su Lietuvos Res
publikos Aukščiausiojo Teismo 
teisėju Genadi jumi S lau ta , 
kur iame jis teigia, jog karo 
n u s i k a l t ė l i a i , k u r i e buvo 
reabili tuoti Lietuvoje, kurių 
nusikal t imai kai kuriais atve
j a i s buvo perž iūr imi , buvo 
atl ikti be a t i t inkamos teisinės 
procedūros ir kad paskutiniu 
metu tas reabilitacijos procesas 
buvo sulaikytas. Pasikalbėjimo 
metu buvo iškelti reabilitacijos 
5 atvejai ir jų peržiūrėjimo eiga. 

P r o c e d ū r a d a r n e b a i g t a 
Reabilitacijos eiga Lietuvoje 

nėra sustabdyta. J i tęsiama 
griežtai la ikant is nekaltumo 
pr ie la idos pr incipo. Ž inan t 
Sovietų investigacijos neobjek
tyvumą ir to meto teisinius 
me todus , visa ka l t i namoj i 
medžiaga yra kri t iškai verti
n a m a . Reab i l i t ac i jos e iga 
t ę s i a m a p a g a l a t i t i n k a m ą 
t e i s inę procedūrą Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
tarybos nusta tytą — paprasti 
atvejai apsprendžiami Aukš
čiausiojo Teismo teisėjo, o kur 
yra komplikuoti atvejai, tai 
sprendimai daromi ekspertų 
komiteto, kuris yra Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
įsteigtas. ,,Aš pabrėžiu, jog 
aukšč i au p a m i n ė t ų penkių 
atvejų apklausinėjimas, kaip ir 
daugelis kitų. yra tęsiamas. Mes 
negalime daryti išvadų tol, kol 
apklausinėjimas nėra visiškai 
baigtas", pareiškia Aukščiau
siojo Teismo teisėjas Mindaugas 
Losys. 

Daugelis reabilituotųjų yra 
asmenys, kurie priešinosi abiem 
— nacių ir komunistų okupaci
niams režimams. (Aukščiausias 
Lietuvos Respublikos Teismas 
jau reabilitavo daugiau kaip 22 
tūkstančius asmenų i. „Tačiau 
ta rp tų, kurie kreipiasi, kad 
būtų reabi l i tuojami, yra ir 
tokių, kurių rankos suteptos 
krauju. Dėl to 450 neišduota 
reabilitacijos pažymėjimų pagal 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos 1990 metų gegu
žės 2 dieną priimtą nutarimą. 
Todėl reabilitacijos procesas 
mūsų valstybėje yra griežtai 
pagal Lietuvos Respublikos 
į s t a t y m u s ir t a r p t a u t i n i o 
įstatymo visuotiniai pripažintus 
principus". 

Tik a s m e n i š k a n u o m o n ė 
Tokiu atveju, kai bus aišku. 

jog nėra pagrindo reabilitacijai 
kai kuriems asmenims, tai ar
ba anksčiau minėtas komitetas, 
a rba Aukščiausiojo Teismo 
teisėjas, anuliuos Reabilitacijos 
pažymėjimo išdavimą, rašoma 
pareiškime. Tame pasikalbė
jime teisėjas Genadijus Slauta 
išreiškia savo asmeninę nuo

monę, kuri esmėje neatitinka 
reabilitacijos tikrai padėčiai 
Lietuvos Respublikoje, pareiškė 
teisėjas M. Losys. 

Lietuvos Informacijos biuras 
atkreipia dėmesį į Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo išleistą 
pareiškimą 1991 m. rugsėjo 9 d., 
kuriame pareiškiama, jog Prezi
diumas yra nuomonės, kad 
suformavimas Izrael io ir 
Lietuvos parlamentų bendros 
darbo grupės, kurios aptartų 
pakartotinus apklausinėjimus 
kiekvienu iškeltu atveju, galėtu 
išvengti klaidų rūpimoj inves-
tigacijoj ir nepagrįstų gandų, o 
kar tu ir kaltinimų visai Lie
tuvos Respublikai. Pasiūlymas 
septynių JAV kongresmenų 
bendradabiauti su JAV Teis
ingumo departamentu rugsėjo 6 
dienos laiške Lietuvos Respub
likos Aukščiausiosios Tarybos 
prezidentui Vytautui Lands
bergiui taip pat yra priimtimas. 

Sus i ta r imas su Austral i ja 
Taip pat pranešama, jog spalio 

18 d. susitarimas bendradar
biauti bei padėti tarp specialaus 
Australijos Generalinio proku
roro departamento komiteto ir 
Lietuvos prokuratūros įstaigos. 
kad būtų apkaltinti karo nusi
kaltėliai, buvo pasirašytas tarp 
generalinių prokurorų A. Pau
lausko ir Australijos specialių 
investigacijų direktoriaus G.T. 
Blewitt. 

Lietuvos Prokuroro įstaiga ir 
Australijos speciali investigaci
jos įstaiga bendradarbiavimo ir 
bendrų interesų dvasioje praves 
apklausinėjimus tų asmenų, 
kurie dabar yra Australijos 
piliečiai arba rezidentai, kurie 
į tariami a t l ikę ka ro metu 
nusikaltimus prieš žmoniškumą 
nuo 1939 m. rugsėjo 1 d. iki 
1945 metų gegužės mėnesio. 

Brazausko žodis 
italams 

Roma. — Čia lankėsi Algir
das Brazauskas, kurį pakvietė 
buvusi italų komunistų partija, 
šiuo metu pasirinkusį naują — 
Italijos demokratų kairiųjų par
tijos pavadinimą. Brazauskas, 
kaip žinome, irgi vadovauja 
buvusiai Lietuvos komunistų 
partijai, pasivadinusiai Lietu
vos Demokratų darbo partijos 
pavadinimu. 

Italų kairiųjų dienraštis „Uni
tą" išspausdino pasikalbėjimą 
su Brazausku. Jame jis giria 
Gorbačiovą, kuris geriausiai 
suprantąs lietuvių reikalus. 
Jam tik trukdę Sovietu komu
nistai. Lietuvos vyriausybė, 
kuri yra dešiniųjų žinioje, kovo
janti su opozicija nedemokrati
nėmis priemonėmis. Sunkus 
esąs Lietuvos demokratinis 
kelias, kuris turįs būti surištas 
su Sovietų Sąjunga, su kuria 50 
m. palaikė ekonominius ryšius. 
Praeities negalima nubraukti 
vienu brūkšniu, kaip dabar 
daranti Lietuvos vyriausybė, 
kuri vedanti politinę kovą su 
kitaip galvojančiais, nes jie bau
džiami ir netenka darbo, kad 
yra komunistų partijos nariai. 
Nesugyvena su mažumomis, 
ypač su lenkais. Žmonėse kyląs 
nepasitenkinimas. Lietuva tu
rinti palaikyti gorus ryšius su 
Sovietų Sąjunga, taip kalbėjo 
Brazauskas italams. 

Rusija ir 7 respublikos 
pasirašė susitarimą 
4 respublikos nesutiko pasirašyti 

Rusijos Federacijos Respublikos prez. Boris Jelcinas, trečias iš kairės, kartu su kitų septynių 
respublikų prezidentais ir prez. Michailu Gorbačiovu, trečiuoju iš dešinės, žygiuoja į iškilmių 
salę pasirašyti sutartį, kad jsteigiama laisvo verslo ekonomija. 

Maskva ir Izraelis atnaujino 
diplomatinius ryšius 

Jeruzalė . Spalio 18 d. — 
Maskva pakeitė paskutiniu 
metu savo politiką V" dūrio Rytų 
regione ir atnaujh.o praėjusį 
penktadienį pilnus diplomati
nius ryšius su Izraeliu po 24 
metų pertraukos. 

Sovietų Užsienio reikalų mi
nistras Boris D. Pankin pranešė 
kartu su Izraelio Užsienio 
reikalų ministru David Levy, 
kad atnaujinami ryšiai. 0 tuoj 
po to tas pats Pankin ir JAV 
Valstybės departamento sekre
torius James A. Baker III 
paskelbė, kad išsiunčia pakvie
timus spalio trisdešimtajai 
rinktis į vidurio Rytų Taikos 
konferencija suinteresuotoms 
valstybėms. „Mes atnaujinom 
pilnus diplomatinius ryšius su 
Izraelio valstybe todėl, kad to 
reikalauja nauja rea lybė" , 
kalbėjo min. Pankin, ir paste-
bėjo, jog „mes pasiekėme žy
maus pasisekimo, kad galėtume 
tą konferenciją pr iar t in t i" . 
Praktiškai tai reiškia, jog bus 
pasiųsti ambasadoriai į j au 
anksčiau įsteigtus konsulatus, 
kurie pakeliami į ambasadas. 
Plačia prasme tar iant , t a i 
būsiąs Maskvos naujas kelias 
užstoti ne tik arabus, bet ir 
žydus, laviruojant tarp abiejų 
pusių. 

Kas apsp rendė Sirijos 
nusis ta tymą 

Sovietu Užsienio reikalų mi
nisterijos atstovas A. Maslov pa-

— Komp. Jeronimas Ka
č i n s k a s jau yra Lietuvos 
kompozitorių sąjungos garbės 
narys. „Lietuvos aidas"' savo 
pirmame puslapyje rugsėjo 28 
d. rašo: „Šiandien į Tėvyne 
sugrįžta lietuvių muzikos pat
riarchas Jeronimas Kačinskas. 
Jo kūriniai skambės Vilniuje, 
Kaune. Klaipėdoje Klaipėdos 
savivaldybė Jeronimui Kačins
kui suteikė Klaipėdos miesto 
garbės piliečio vardą". Šis 
dienraštis plačiai aprašo apie 
kompozitoriaus kūrybą ir dar
bus Danutės Petrauskai tės 
plunksna. 

— „Cantemus" , kamerinis 
choras Vilniuje, spalio 1 d. 
Baroko salėje atliko, kaip rašo 
..Lietuvos a idas" , mūsų 
muzikos patriarcho Jeronimo 
Kačinsko gyvenančio JAV, cho
rinę kūrybą. 

sakė, jog Maskva nori šiame 
taikos procese turėti žymią rolę. 
Diplomatiniai ryšiai su Izraeliu 
buvo nutraukti 1967 m. po šešių 
dienų karo.kai Izraelis užėmė 
teritoriją. Maskva buvo visą 
laiką arabų valstybių aprūpin
toja ginklais ir jų gynėja prieš 
Izraelį. Izraelio ryšiai su 
Maskva pagerėjo paskutiniu 12 
mėnesių metu ir t ik buvo 
laukiama patogaus momento 
jiems atnaujinti, rašo Reuterio 
žinių agentūra. Ypač situacija 
pagerėjo, kai Gorbačiovas leido 
emigruoti į Izraelį 350,000 žydų 
per pskutinius dvejus metus. 

Maskvos sprendimas parduoti 
Sirijai ginklus tik už pinigus, 
bet ne skolon, ir susilaikymas 
padėti atstatyti jai tolygią 
kariuomene, kaip ir Izraelyje, 
pasuko Siriją Amerikos pusėn ir 
ji sutiko taip pat dalyvauti 
taikos konferencijoje. 

Sovietų atsisakymas padėti 
Irakui, buvusiam jų sąjungi
ninkui, taip pat padėjo Wa-
shingotnu: tapti tarptautiniu 
autoritetu vesti karą Persų 
įlankoje ir išvaryt i Irako 
kariuomenę iš Kuvvaito, o dabar 
laimėti ir arabų ir žydų prita
rimą dalyvauti Taikos konfe
rencijoje. 

— „Muzikos baruose" , Lie
tuvos muzikų draugijos dvisa
vaitiniame leidinyje. 15 ir 16 
numeriuose, plačiai apie Pon-
chiellio operos „Lietuviai" pa
statymą Chicagoje rašo dirigen
tas Vytautas Viržonis. Straips
niai iliustruojami Jono Tamu-
laičio nue'raukomis. 

— Varėnos rajono gyventojo 
Gūdžių kaimo ūkininko Bro
niaus K; Mulevičiaus sodybos 
bunkery/ 1949.III.15 žuvo šeši 
partizaną; Dabar pastatytas 
kryžius, kurio lentoje įrašytos 
žuvusiųjų pavardės: Leonas 
Kaziulionis, jo partizaninis 
slapyvardis buvo Karžygis. 
Adolfas Gecevičius-Klonis, 
Placidą- Jaruševič ius — 
Dainius Jonas Daugirdas -
Kovas. Vlomas Daugirdas — 
Gailius. Petras Leikauskas -
Kalorijas. Jų kūnai buvo 
nugaber' į Daugus, išniekinti 
ir po t r r ; dienų pakasti stribų 
būstines -ueme. Pernai jų kūnus 
garbint' i palaidojo Daugu 
kapinėse 

LIETUVOJE 
— Sąjūdžio steigiamasis 

suvažiavimas Lietuvos sosti
nėje, kad palaikytų perestroiką, 
įvyko 1988 metų spalio 22 ir 23 
dienomis. Tada, prieš 3 metus, 
buvo reikalaujama pirmiausia 
k u l t ū r i n ė s ir ekonominės 
autonomijos. Buvo pasmerkta 
Sovietų Sąjungos okupacija 
Lietuvoje. Tuo metu buvo 
grąž in ta ir tautos bendra 
šventovė — Vilniaus katedra 
Lietuvos Katalikų Bažnyčiai. 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės atstovas taip pat dalyvavo 
Sąjūdžio steigiamajame kongre
se. Tą savaitgalį šimtai tūks
tančių žmonių savo džiaugsmą 
reiškė gatvėse, pirmą kartą 
drąsiai pasisakydami viešai už 
tautos nepriklausomybe. 

— Lie tuvos kardinolas 
Vincentas Sladkevičius, seselė 
Nijolė Sadūnaitė ir seselė 
Albina Pajarskaitė, bei dr. 
Vytautas Sutkus buvo sekma
dienio dieną matomi ABC tele
vizijoje, o Chicagoje 7 kanale, 
ryšium su susuktu filmu apie 
Rytų Europos Bažnyčią. Buvo 
galima matyti ir nuostabųjį 
Kryžių kalną. 

— Lietuvos prez. Vytautas 
Landsbergis neseniai grįžo iš 
Anglijos, kur Blackpool 
konservatorių suvažiavime 
pasakė kalbą. Ten jis jiems 
priminė, jog dar gali įvykti kitas 
perversmas Sovietų Sąjungoje, 
pranešė Reuterio žinių agentū
ra, nes senieji komunistai te
beveikia 

— Londone prez. Vyt. Lands
bergis laimėjo Britanijos minis-
terio pirmininko John Major pa
reiškimą, jog jis spaus Sovietų 
Sąjungą, kad jų kariuomenės 
pasitrauktų iš Lietuvos kuo 
greičiau. Jis patarė taip pat 
nedelsiant susitarti su Europos 
Bendruomenės vadovybe preky
bos klausimais. 

— Vi ln iaus ir Ša lč in inkų 
tarybos buvo įsitraukusios į 
Maskvos perversmininkų rėmi
mo darbą. Šalčininkų vadovai 
Cz. Wysocki ir A. Monkiewicz 
ir Vilniaus A. Brodavvski ir W. 
Kirkiewicz vykdė Maskvos 
įsakymus, rašo Varšuvos laik
raštis „Polityka" Šalčininkų 
taryba su džiaugsmu rėmė per
versmininkus... Šalčininkuose 
dar tebestovi vienintelis visoje 
Lietuvoje dar nenuvers tas 
Lenino paminklas 

Maskva. Spalio 18 d. — Rusi
ja ir kitos septynios respublikos 
pasirašė susitarimą sudaryti 
laisvo verslo bendruomenę, kuri 
pakeistų senąją ekonominę sis-
.emą ir išgelbėtų tas respubli
kas r uo chaoso, rašo Reuterio 
žin ų agentūros koresponden
tas. 

Šis susitarimas, kuris kėlė 
labai daug abejonių, buvo for
maliai patvirtintas trumpame 
iškilmingame pasirašyme pui
kioje Šv. Jurgio salėje Krem
liuje, prieš tai žodį tarus prez. 
M. Gorbačiovui. „Po to, ką mes 
turėjome išgyventi rugpjūtyje, 
aš manau, jog toks momentas, 
kaip šis, leidžia kiekvienam iš 
mūsų pajausti, kad mes ne tuš
čiai kovojome už šios tautos 
atnaujinimą". (Nežinia, kaip jis 
supranta tautos sąvoką). Gorba
čiovas, aišku, turėjo mintyje 
rugpjūtyje ruoštą perversmą, 
kuris palaidojo Komunistų par
tiją ir centrinės vyriausybės 
kontrolę. 

Atsistatymas 
Naujas ekonominis bendras 

planas yra tas pagrindas, kuris 
turėtų padrąsinti būsimuosius 
užsienio aukotojus pradėti teikti 
paramą atsistatyti toms respub
likoms. Šalia Rusijos Federaci
jos Respublikos, susitarimą pa
sirašė Armėnija, Gudija. Ka
zachstanas, Tadžikis tanas , 
Turkmėnija, Kirgizija ir Uz-

Sios dvi respublikos atsisakė pa
sirašyti tik paskutiniu momen
tu. Gruzija, kuri yra tur t inga 
miškais, mineralais ir energijos 
šaltiniais, o taip pat ir Moldavi
ja, kuri gamina tabaką ir gerą 
vyną, taip pat atsisakė pasira
šyti. Šių keturių respublikų va
dovybės teigia, jog sutartyje per 
daug galios dar pal ikta centrui 
Kremliuje. 

S u t a r t i e s punktai 
Susitarimas yra rėmai 20-čiai 

atskirų susitarimų .sudarančių 
perėjimą į kapitalistinę sistemą, 
dar prieš šių metų galą. Sutartis 
reikalauja respublikų pasižadė
jimo įvesti laisvo verslo eko
nomiją ir privačią nuosavybę, 
vieną bankinę sistemą, pinigų 
reformą, sąjunginį biudžetą, 
mokesčių s is temą ir s ienų 
gjų-antiją, kad laisvai galėtų 
'jūti pervežamos prekės ta rp tų 
respublikų. 

Jelcinas paskut inę minutę 
padarė pakeitimus sutartyje. 
Respublikos galės tu rė t i savo 
pinigus, jei norės, ir galės turėti 
savo biudžetą. Jelcinas prieš sa
vaitę buvo pasakęs, jog Rusija 
turės savo nuosavus pinigus. Jis 
mano, kad tik kitą rudeni galės 
stabilizuoti situaciją Rusijoje, o 
pradžioje t eks sus idur t i su 
nemaloniais įvairių t rūkumų 
reiškiniais, pasakė j is . Nors tai 
ir nebus populiaru, bet pradžioje 
teks pakentėti . 

Ukraina, kuri nepasirašė ekonominio bendradarbiavimo sutarties, turi 52 
milijonus gyventojų 233,090 kvadratinių mylių plote Ji aprūpina 25% Sovietų 
Sąjungą grūdais, maždaug teikia irgi 25<* mėsos ir pieno produktu ir 5 0 * 
cukraus. Gamina sovietams maždaug 50̂ ?- geležies liejimo formų, parūpina 
40"* geležies ir iškasa 25<£ anglies. 

Ukrainos ats tovai a tokiai 
stebėjo pasirašymo eigą ir jie 
Gorbačiovo buvo š v e l n i a i 

bekistanas. Nepriklausomų Lie 
tuvos, Latvijos ir Estijos res
publikų atstovai buvo pakviesti 
atvykti stebėtojais. 

Iš keturių Sovietų respublikų, 
kurios nepasirašė sutarties, 
didžiausia yra Ukrainos Res
publika turtinga žemės ūkio 
produkta is ir industr i ja . 
Tik Rusija yra didesnė. Nepa
sirašė ir Azerbaidžanas, kuris 
pasižymi medvilnės gamyba. 

— Policųos šventė atgaivinta 
vėl spalio 2 dieną Lietuvoje. AT 
prezidiumas savo rašte iškelia 
ypatingą policijos pareigą visuo
menei ir pritardamas vyriausy
bės siūlymui, nutarė ją švęsti 
Angelų Sargų — spalio 3 d. kas
met. 

— „Gelbėkit va ikus" Lietu
voje susidariusiai organizacija 
vadovauja prel. Vytautas Kaz 
lauskas. Jos veikla nepaprastai 
plati ir svarbi. 

— Lietuvoje yra įsteigtas 
Mažosios Lietuvos dvasinio atgi
mimo fondas. Jis įsteigtas Pet 
ro Cidziko iniciatyva. 

giriami ir prašomi pergalvoti ir 
tą sutartį vėliau pasirašyti . 
Pagal sutartį, bus sudarytas 
naujas ekonominis komitetas iš 
visų 8 respublikų ir vadovaus 
visai mašinerijai iš Maskvos. 
Gorbačiovas pasakė manąs, kad 
vėliau prisijungs Gruzija, Azer
baidžanas ir Moldavija. O Jelci
nas pasakė tikįs, kad ir Ukraina 
persigalvos ir įsijungs į uniją. 

(Pasinaudota AP, UPI ir 
Reuterio žiniomis). 

KALENDORIUS 

Spalio 22 d.: Donatas. Aliodi-
ja. Minė. Mingelė, Severinas. 
Vikaras. 

Spalio 23 d.: Sanginas. Odili-
ja. Jautrytė, Ramvydė. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave. , Chicago, 111. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ŽEMUTINĖ KAULINĖ 
STUBURO DALIS (4) 

Pačią apatinę stuburo dalį 
suda ro dubuo (pelvis^ ir 
uodegėlė (coccyx). Dubuo 
susideda iš trijų kaulų: trikam
pio pavidalo kryžkaul io 
(sacrum) ir dviejų šoninių kaulų 
(ilia), kuriuos iš abiejų pusių 
raiščiai jungia su kryžkauliu ir 
taip sudaro vadinamąjį „sacroi-
liac"* sąnarį. Daugelis žino, kad 
dubuo žmogui gali sukelti 
skausmus „sacroiliac" sąnaryje. 

Dubuo žmogui pasitarnauja 
trejopai: 1. jis yra pagrindas 
stuburui — pastarasis remiasi 
ant dubens; 2. jis teikia apsaugą 
vidaus organams: šlapimo pūs
lei, išeinamajai žarnai (rectum), 
storajai žarnai ir moters gimdai; 
3. j is atlaiko kūno svorį savo 
apatinėje dalyje — turimais 
įdubimais, kuriuose randasi 
šlaunikaulių galvutės. 

Uodegėlė (coccyx arba 
„tailbone") yra paskutinė — 
žemiausioji stuburo kaulinė 
dalis. Ji kontroliuoja mažus 
išeinamosios žarnos raumenis, 
kurie kontroliuoja žarnų judė
jimą išsituštinant. 

Uodegėlė nesukelia stuburo 
skausmų tol, kol žmogus nesu-
trina tų kaulų. Tik tada žmogus 
pajunta skausmą uodegėlėje. 
Tai 2 colių ilgio kaulo, prilip
dyto prie kryžkaulio, sukelia
mas skausmas. 

Bendrais bruožais susipažinę 
su stuburo architektūra, pradė
sime šviestis apie stuburą palai
kančius raiščius, sausgysles ir 
raumenis. Raiščiai (ligaments) 
jungia kaulą su kaulu; sausgys
lės (tendons) jungia raumenis 
prie kaulų, o raumens prilaiko 
visą stuburą. 

Kaulų galuose yra kremzlės 
(cartilage). Tai antrinė skeleto 
sistema, besirandanti viso kūno 
kaulų galuose. Kremzlė įgalina 
kaulą per sąnarį švelniai judėti. 
Daugiau-kitą kartą. 

NETURĖSI REUMATO, 
J E I MĖSOS-TAUKŲ 

BURNON NEDĖSI 

K l a u s i m a s . Slaugau savo 
geriausią senelę ir džiaugiuosi, 
galėdama jai neišsigalinčiai dėl 
reumato — kaip gydytojai sako 
„reumatoidinio artr i to" padėti. 
J i padėjo mano mamai mane 
augint i , poterių išmokė ir 
įpratino giedoti iš senoviško 
giesmyno. Dabar aš jai pagiedu 
iš atminties. Bet noriu ir kuo 
geriau jai palengvinti užeinan
čius iškrypusių pirštų sąnarių 
skausmus. Kaip man veikti, 
idant kuo geriausiai jai pasitar
naučiau? Žinau, kad ir mano 
pažįstamų senesnieji vargsta 
taip negaluodami — ir jiems bus 
paguoda. 

Atsakymas . Nesugrąžinsi jai 
jaunystės, bet gali jai pateikti 
kuo geriausią, sveiką — nuo 
reumato saugojantį valgį. Tada 
laimė ir džiaugsmas ją lydės, 
nes reumatoidinis (ir kitoks) ar
tr i tas nepalies jos pirštų, kai ji 
ims misti vegetarišku maistu 
(ALVUDO dieta), visai apsieida
ma be mėsų ir gyvulinių rieba
lų. Aišku, jau vėlu pirštų 
iškrypimus tvarkyti — jie taip 
ir paliks, bet sveikas maistas 
palengvins skausmus ypač kai 
pirštus dar ir šildysi drėgna 
šilima, pirštinėmis saugosi nuo 
vėsumos, o naktį laikysi po ant
klode. Ir tai darysi net ir vasarą. 
Tikra pagalba turintiems reu
matoidinį artritą ir kituose 
sąnariuose skausmus yra plau
kiojimas šiltame vandenyje. 

Tamstos močiutė turi judinti 
pirštus nuolat, kiek pasilsė
dama. O Tamsta: masažuok, 
mankštink, spaudyk, trink — 
gerink kraujo apytaką, jos 
pirštuose, nes sveikas kraujas 
turi padėti geriausiame stovyje 
sąnariams rastis. Maistas yra 
daug svarbesnis už vaistą nuo 
tokio reumato, nors vaistų par
davėjai piršte perša visokiausių, 
o tikrų vaistų visai neturi. 

Šią tiesą dabar patvirtino pa
saulyje pajėgiausias br i tų 
mediciniškas žurnalas Lancet, 
paskelbdamas duomenis, kad 
nevalgymas mėsų bei taukų 
lengvina sunkiausią reumato 
formą-reumatoidinį artr i tą. 
Aišku, bus lengviau kentėti ir 
kitokios rūšies artritus, ypač 
osteoartritą (susinešiojimo pa
liestus sąnarius) turint. Kurių 
iš mūsų pirštų galutiniai 
sąnariai nėra sustorėję ir įvairiu 
laiku neturi įvairaus skausmo! 
Užtai visi mėsavalgiai tapkime 
žoliavalgiais ir pradėkime 
džiaugtis gyvenimu, apsieidami 
be sąnarių skausmų. Tik jų 
nešaldykime: visada (ir ypač 

rūpinas: net žiemą pamiršta 
pirštines užsimauti a r kojas 
vilnonėmis kojinėmis apauti, 
šiltus, erdvius batus dėvėti. 
Taip visų negalių, priskaitant ir 
artritą, net 90% žmonių prisi
vilioja sau ligas nežmonišku 
savo elgesiu dar būdami sveiki. 
Visi galvojame, kad sirgs jis, o 
ne aš. Tai ir y ra viena didžiau
sių mediciniškų žmogaus nuodė
mių. Joms atsikratyti geriausia 
priemonė y r a t a p t i t i k ru 
žmogumi, nuo mažens tinkamai 
išsiauklėjant: pasidarant pajė
giu eiti dorovės keliu, tampant 
išmintingais, kai beveik visiems 
pakanka proto. 

Į šį svarbiausią žmogui 
reikalą, visų žmonių visose 
šalyse iki šiol nebuvo reikiamai 
kreipiamas dėmesys. Tik maty
kime, kokius niekus išdarinėja 
šio krašto vyriausi politikai, 
kai prieš negimusiųjų žudymą 
pasisakantis katal ikas — kan
didatas į vyriausius teisėjus 
tiesiog kryžiavojamaa organi
zuotų ir veiklių neiimintingųjų, 
mums visiems toliau, ka ip pir
miau, snaudžiant ir nesiimant 
reikiamos veiklos. Ki t i ta i 
padarys — mes galvojame. Taip 
„Piktoji Dvasia" ir nugali kai 
„gerieji" vien kalba, o darbus 
palieka kitiems. 

Gana, oi gana tokios neveik
ios, ypač mus lietuvius taip 
apsėdusios! Mes esame iš labai 
gero molio sulipdyti, t ik nuo 
teršalų išsivalykime i r pradė
kime i šs iaugin t i i r r emt i 
smuikininkus Čepinskius; daili
ninkus Čiurlionius; pianistes 
Lampsatytes; gydytojus Kudir
kas - Meškauskus - Budrienes-
Sta tkevič ius , p r e z i d e n t u s naktį) laikykime rankas ir ko- T , . , 

x l . • , . • o i ;„ Landsbergius; dvasiškius Kru 
jas šutai, o galvą vešiai, u kuris . . . _ . . , _ 
nepradės darbuotis ir mankštintis (kaip bitelė ar skruzdė) tas 
savo sąnariams leis trūnyti. 
Pagaliau turime suprasti kaip 
svarbu sąnarius saugoti, ir 
pamest i apsileidimus šiuo 
reikalu, pradėjus jais rūpintis 
tik tada, kai jie jau sustorėję, 
iškrypę ar jau pradėjo skaudėti. 
Saugokime savo sąnarius 
tinkamu maistu dar gerokai 

pavičius - Lipniūnus - Morkū
nus - Prunskius ir pedagogus 
Pečkauskaites, Masi l ionius , 
Petrutytes, Plačus, Peterso
nienės, šeimas Sidrių, Polikai-
čių, Strolių... Taip elgiantis vėl 
mūsų žmonės liks Dangui ir 
Žemei vertingiausi. Tada ir 
r eumat ikams a te i s geresni 
laikai. 

Dabartinė medicina laiko, kad 
prieš jiems sunegaluojant, sunkiausią artri to formą — 
Sąnariai yra labai sudėtingos reumatoidinis ar t r i tas atsiran-
kūno dalys ir išstatytos da dėl kūno atsparumo — dėl įsi-
įvairioms negerovėms, ypač jautrinimo įvairioms medžia-
šalčiui . O žmogus, ypač goms. Matyt, žmogus nė ra 
pensininkas, jais mažiausiai mėsavalgis. Todėl mėsa i r 

Dubuo (pelvis): 1. Klubikaulis, 2. kryžkaulis. 3. uodegėl 
galvutė. Tai apatinė kaulinio stuburo dalis. 

iaunikaulio 

Kai reumato sugadinta širdis sukelia komplikacijas, štai kas gali įvykti: 1. 
Susidaręs širdies vidinėje sienelėje krešulys gali patekti tiesiai į smegenis 
kraujo keliu 2. Širdies priesirdžiams virpant (elektrokardiograma rodo tokia 
netvarką), tokia smegenyse blogybė taip pat gali atsirasti. 3 O kai smegenys 
tais krešuliais esti pakenkiamos — daugelis negerovių atsiranda kūne Viskas 
priklauso, kaip dideli krešuliai ir kaip dažnai jie smegenis bombarduoja: tokie 
negerumai gali pasidaryti nuo alpimo, paralyžiaus iki mirties. 

t aukai kai kuriuos taip ir 
susirgdina. 

Mes, lietuvis., esame t ik 
saujelė, todėl visi turime būti 
visai sveiki. Pradekime paleng
va grįžti į Tvėrėjo žmogui 
nurodytą kė lu vegetarišką 
maistą. 

Žinoma, kaip įprtusiam į 
v i sok ius niekus: t abaką , 
svaigalus, apkalbas, netvarką 
intymume, gyvenimą be darbo, 
taip ir mėsavalgiai — per barzdą 
t a u k u s va rv inanč iam b u s 
sunku atsisakyti kumpių, dešrų 
ir taukų. Tik išmintingasis savo 
gerovei — geresnei sveikatai 
pajėgs mai t in t i s va i s i a i s , 
daržovėmis, javais, riešutais, 
kiaušinio baltymais, ryžiais ir 
n u g r i e b t u pienu, ir t a i p 
maitindamasis tapęs kūnu — 
protu — išmintigumu stipruoliu, 
per gyvenimą žygiuoti. 

Aišku, tai senelei jau šaukštai 
po pietų, ja i globa dabar yra 
pats svarbiausias dalykas, visą 
širdį ir jėgas jai atiduodant — 
meilę rodant. Fiziniai jai padė
dama kaip minėta, išorinius 
tepalus nuo skausmo ir į kūną 
įmamus vaistus duok tik su 
gydytoju pasitarus. Čia aspi
rinas, Tylenolis yra savo vieto
je. Tik nenaudok nei Advil, nei 
kitokių dabar prekybininkų 
atkakliai peršamųjų, nes nuo jų 
ligonei suteiksi daugiau blogo 
negu gero. 

Kad lengviau būtų senelei ir 
T a m s t a i imt i s vegetar iško 
maisto (Alvudo dietos), štai šis 
tas tuo reikalu. Paruoškit be 
mėsų ir be gyvulio t aukų 
(grietinės, sviesto) įvairiausio 
pavidalo skaniausius patiekalus 
ir ją jais maitinkit. Taip turėtų 
elgtis visi artritikai ir nenorin-
tieji taip sunegaluoti. 

Kol dar laikas, nebūkime pai
ki: kuo toliausiai tolinkimės 
nuo reumato. Štai kiek žinių tuo 
reikalu. 

Pirmiausia, visose, oi visose 
valgio gaminimo knygose lietu
vis t u r i pakeisti paduotus 
taukus į ribotą kiekį aliejaus; 
trynius į dvigubą kiekį kiauši
nio baltymų, v*sai apsieinant be 
mėsų tol, kol kraujo riebumas 
pilnu cholesteroliu nesumažės 
iki 130 mg% i r gerojo 
cholesterolio (HDL) kiekis 
nepakils iki mažiausiai 40. Tik 
tada saugiau lietuvis galės 
dairytis į žuvį bei vištieną ir 
kalakutieną be odos. O į kitokią 
mėsą — niekados. 

Nesišaipykite visi netikėliai 
— yra faktas, kad minėtai min-
tant be jokio vaisto pagalbos 
tam reikalui, cholesterolis krau-
juje sumažta iki 128. Taip. Ir nė 
iš vietos kitaip! 

Pirmiausia, kiekvienam pro
tingajam, norinčiam pasitraukti 
nuo mėsų prie vegetariško 
maisto (Alvudo dietos), reikia 
įsigyti bent minimumą išmin-
ingumo: nei sau, nei kitam 
nekenkiant gero elgimosi. Tas 
yra būtina, nes t ik toks vege
taras išvengia šokimo į kitą 
kraštutinumą. 

Vieni neišmintingieji „vege
tara i" ima valgyti skanų ir 
riebų maistą (sūrį, migdolų 
sviestą, kukurūsų spurgus). 
Taip ir išeina: gali tu būti 
„vegetaras" ir vis dar valgyti 
nesveikus valgius.' 

K i t a s dar k i ta ip niekais 
virsta, valgydamas tik salotas ir 
garintas daržoves, visai ne
naudodamas baltymų, geležies, 
miltinių, — krakmolinių me
džiagų ir kitokio maisto. Tai 
išklydusių nuo sveiko kelio 
„vegetarų" elgesys. 

Yra ir mėsų atsisakiusiųjų, 
kurie ima gerti svaigalus ir 
suriebina kraują cholesteroliu, 
valgydami riebalais prikrautas 
daržoves. Tai vis kreivu keliu ei
nantieji. 

Už tai laimi nenorintieji 
žudyti gyvulių: valgo vege-
rariškai ir lieka ramūs, geriau 
besijaučią, negu kad buvo 
valgydami mėsas ir taukus. 
Tokie sureguliuoja svorį ir esti 
pajėgūs stipriau ir ilgiau dar 
buotis be nuovargio. Daug yra 

pašauktų, o tik saujelė išrink
tųjų: mes visi pradėkime save 
talpinti toje saujelėje, ją didin
dami iki begalybės, kol visi į ją 
sutilpsime. Žinoma, prisieis 
daug dirbti ir neboti į spjau
dalus, kuriais mus mėgins teršti 
neišmintingieji. 

KAI ŠIRDIS IMA 
SMEGENIS SIRGDINTI 

Klausimas. Gerb. Daktare, 
p r a š a u J ū s ų pa ta r imo ir 
pagalbos. Lietuvoje sunkiai 
serga mano brolienė, 65 m. 
amžiaus . J i buvo silpnos 
sveikatos; rašo brolio duktė: 
„Mama vėl sunkiai susirgo, 
staiga prasidėjo priepuolis, 
prarado sąmonę, ligoninėje ją 
gaivino net 3 valandas, gydyto
jai įvairiai spėliojo, gal krešulys 
smegenyse. Stovis po truputį 
pagerėjo. Dvi savaites jautėsi 
pakenč i ama i . Staiga vėl 
prasidėjo neaiškūs priepuoliai. 
Kol guli lovoje lyg tai nieko. Kai 
tik atsikelia, širdis pradeda 
smarkiai plakti, o gaiva ir ko
jos parausta. Po to dar dvi 
savaites daktarai bandė ligoni
nėje gydyti, bet jokio efekto. 
Išrašė iš ligoninės. Namuose 
irgi tie patys priepuoliai užeina. 
Kraujo spaudimas dabar 
neaukštas. Labai liūdna, bet 
nieko nepadarysi". 

Atsiųsta ir gydytojų nustatyta 
diagnozė, labai moksliškai -
lotyniškai parašyta. Trumpai 
lietuviškai išeina, kad ji turi 
reumatizmo sugadintus širdies 
vožtuvus ir prieširdžiu virpė
jimą, širdies nepakankamumą, 
krešulio nuo širdies atsidūrimą 
smegenyse bei plaučiuose — 
visa tai chroniška negalė. 

Mielas Daktare, jei galima 
prašau p a t a r t i ir parašyti 
receptą va i s tams , kurie 
palengvintų brolienės sunkią 
dalią. Širdingai dėkoju, at
silyginsiu. Su pagarba. 
A t s a k y m a s . J i la iminga 
nelaimėje: randasi geriausių 
gydytojų žinioje. Jie turi tai 
negalei — jos komplikacijoms 
vaistų ir gerai žino kas daryti
na: tas matosi iš labai tikslios, 
moksliškai pagrįstos diagnozės, 
kurią prisiuntė. 

Tik visas vargas, kad ir čia 
Amerikoje del tokios ligos 
vargs ta net milijonieriai. 
Saugojimasis nuo reumatizmo 
y ra tos ligos gydymas. 
R e u m a t a s paliečia širdies 
vožtuvus, nereguliariai ima 
plakti jos prieširdžiai — virpėti, 
ten susiformuoja kraujo kre
šuliai, o kai jie atitrūksta ir 
nukeliauja su krauju, tai į 
plaučius, tai į smegenis ir kitas 
vietas, tada atsiranda tokie 
reiškiniai, kokiais ji skundžiasi, 
ir dar kitokie. Viskas priklauso 
nuo krešulio dydžio: gali žmogus 
t ik apsvaigti ar net mirti. 

Jokia čia paslaptis — jie ten 
žino, ko reikia tokiai ligai ir turi 
pagrindinių vaistų. Jiems gali 
nusiųsti jos kraują skystinančių 
vaistų ir širdies ritmą tvarkan
čiųjų, kaip Coumadin, Inderal, 
vitamino K ir panašiai. Jiems 
receptas Tamstai išsiųstas. Dėl 
sunkaus brolienės stovio, aišku, 
Tams ta pergyveni, bet i r 
guoskis, kad jai viskas yra 
daroma, kas ir kaip reikia. 
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trecd uždarytaa ketvd 1-3 v p p . penkta 

,r šestd 9 v r -12 vpp 

6132 S. Kedzla Ava., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
antr .penkt 12-3vpp . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzia. Chicago. 
M , (1-312) 925-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgln. III 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

III. 

60120 

DR.FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tai. (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Cantor. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv va! 3 6 v v 

Tai. (708> 448-1777 

Pirm 

PRAŠO KRAUJO 

Chicagoje jaučiamas didelis 
t rūkumas O ir B tipo kraujo 
perliejimams Ligoninių atsto
vai prašo aukoti kraują gelbėti 
ligoniams. 

MILIJONAS 
GAILESTINGOMS 

SESERIMS 

Chicagos Reabilitacijos in
stitutas paskelbė, kad Prince 
labdara, vienos Chicagos šeimos 
fondas, paskyrė milijoną dolerių 
gailestingųjų seserų paruoši
mui. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312)476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hi lK IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kabinate- Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

D R . A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 95 St . 
O f * Laram, IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

T» l . 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

D R . D A N A M . S A L I K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. Cermak Rd. 
Vtfestchester, IL 6 0 1 5 3 

T e l . 708 -531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. MIcMgan Ava., Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kaan Ava.. Justlce. IL 

Tai. (1-312) 565-2980 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Straat 

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

Kabtnato tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Or. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 W M I Ava., Orland Partt 
706-349-8100 

10 W. Martin, Naparvlll* 
706-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-657-8383 

EDMUNDAS VIZINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

A R A S ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Cantar-

Naparvlll* C i m p u i 
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310. 

NaparvMa IL 80563 
Tai. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Ws*1 63rd Straat 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

http://Admin.strac.ja
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Kuomet okupantai bėga 

DIDIEJI SUSIRŪPINĘ 
MAŽUMŲ KLAUSIMU 

Gyvename laikus, kuomet 
vilkai staiga avinėliais virsta. 
Gal dėl to nė stebėtis nereikėtų, 
nes, kaip matome, komunistai 
virto demokratijų kūrėjais ir 
mažumų globėjais. Po praėjusio
jo karo apie penkiolika milijonų 
žmonių turėjo savo tėviškes 
apleisti, ir dėl to niekas daug 
galvos nekvaršino. Beveik pusė 
tų paliestųjų žmonių buvo iš 
Lenkijos ar jai priskirtų teri-
torijų,ir joks lenkas dėl to ašarų 
neliejo. Dabar dėl Šalčininkų jie 
lieja krokodilo ašaras. Prieš
karinėje Lenkijoje buvo apie 
šeši milijonai ukrainiečių. Ar 
dabar Lenkija turi ukrainiečių 
tautinę problemą? Ne! Jie visas 
problemas pagal savo kurpalį 
sutvarkė. 

Pirma, vakarinės Ukrainos 
žemės po karo buvo atskirtos ir 
pri jungtos prie soviet inės 
Ukrainos. Antra, buvo praves
tas gyventojų surašymas. Jeigu 
kas užsirašė ukrainiečiu, tai 
turėjo keltis į sovietinę pusę. 
Nenorėdami patekti po sovie
tine letena, daugelis lenkais 
užsirašė. Bet tokie nustojo tei
sės į ukrainietiškas mokyklas ir 
spaudą. Taip pat buvo iškelti iš 
savo gyvenamųjų vietų į 
buvusias vokiškas teritorijas. 
Rašančiajam vienas pažįstamas 
ukrainietis taip pasakė: „Mano 
motina buvo palaidota tavo pro
tėvių žemėje". Jo motina iš pie
tinės Lenkijos buvo nukelta į 
buvusius Rytprūsius. Kiek yra 
lietuvių panašiai galvojančių? 

Lenkai ukrainiečių ir vokie
čių klausimą radikalai su
tvarkė, ir užtai neturi „a la Šal
č in inka i" problemų. Pačių 
lenkų duomenimis , prieš
karinėje Lenkijoje kas trečias 
gyventojas buvo ne lenkų 
tautybės. Dabar Lenkija yra 
homogeniška valstybė. Mes, 
lietuviai, niekuomet nemokė
jome tau t in ių k laus imų 
tva rky t i . Todėl i r likome 
mažuma savo protėvių žemėse. 
Dar priedo turime „nuskriaus
tųjų" lenkų dejonių klausyti. O 
tų „nuskriaustųjų" aimanos 
plačiai sklinda ir yra girdimos. 
Kadangi net G. Bushas ir J. 
Bakeris savo susirūpinimą rodo, 
tad reikia į jų kalbas dėmesį 
atkreipti. Taip sakant, „Romo
je reikia elgtis taip, kaip romė
nai daro". Tad reikia jiems at
sakyti, kad eidami į demokra
tiją, mes norime sekti Amerikos 
pavyzdžiu. Amerika yra mums 
demokratijos simbolis, tad įsta
tymus, kur galėsime, bandy
sime pagal amerikietišką mode
li tvarkyti. 

Jeigu švietimo reikalai būtų 
tvarkomi amerikietiškų pavyz
džiu, tai praėjus vienai genera
cijai — Šalčininkų problemos 
neliktų. Kadangi Amerikoje vi
sose valdiškose (ir net ne valdiš
kose) mokyklose dėstomoji 
kalba yra anglų. Didesnės tau
tinės mažumos, kaip meksikie
čiai ir lenkai, yra išsikovoję, kad 
keletas valandų į savaitę yra 
skirta jų gimtosioms kalboms. 
Tai ir viskas! Šiuo klausimu ir 
vėl tenka rašyti, kadangi plačiu 
frontu yra pradėta gerai suor-
kestruota kompanija prieš Lie
tuvą. Galima įtarti, kad tai nėra 
tik pavienių asmenų išsišo
kimai, bet yra diriguojanti 
ranka. Išeivija turėtumėme į 
tuos išpuolius atsakyti, kurie 
yra vykdomi Vakarų pasaulio 
spaudoje. Dabar „vaduoti" ne
bereikia, tad tereikia ginti 
Lietuvos vardą Deja, tie. kurie 

mūsų veiklai „vadovauja" , 
reikalui esant, dažniaus ia i 
dingsta iš akiračio. 

Amer ik ie t i škoje spaudoje 
buvo labai bjaurių rašinių. Vie
nuose lietuviai i r Lietuva buvo 
kaltinami tuo, kas vyko 1941 m. 
Nors visiems turė tų būti aišku, 
kad tuo metu Lietuva buvo 
okupuota ir svetimųjų batų 
mindoma. Tad kas tuo metu 
vyko, tegal ima kal t int i pa
vienius asmenis, bet ne tautą. 
Ir kiti autoriai susirūpinę va
dinamomis lenkų teisėmis ir 
tariamu jų teisių laužymu Šal
čininkuose, kur buvo suspen
duotos savivaldybės, aktyviai 
dalyvavusios rugpjūčio 20-21 d. 
rengtame puče. Tuo reikalu 
Lietuvos spaudoje buvo taip 
rašoma: „Lie tuvos l e n k a i 
dažnai apeliuoja į pasaulio vie
šąją opiniją, mini žmogaus tei
ses ginančius dokumentus . 
Tačiau jie parniršta, kad tautinė 
valstybės mažuma ir pagal 
t a rp tau t inę te i sę t u r i būt i 
gerbiama tik tuo atveju, kai to
ji mažuma yra lojali valstybei" 
(Atgimimas 1991.LX. 19-26). Kiti 
susirūpinę, kad rusai atėjūnai 
nebūtų skriaudžiami, o no
rintiems išvykti, kad būtų atly
ginta. 

James A. Baker, JAV Valsty
bės sekretorius, kuris rugsėjo 14 
d. lankėsi Pabaltijo valstybėse, 
neatvyko pas naujakurius su 
dolerių maišeliu. Vietoje to, jis 
pasakė, kad Pabaltijo kraštai 
„turėtų būti taip pat kar tu 
dalinai atsakingi ir už So
vietų Sąjungos skolas užsie
niui" (Draugas 1991.IX. 17). 
Pagal Bakerį išeitų, kad kalinys 
turėtų atsilyginti už grandines, 
kurias nešiojo. Kokia nesveika 
logika! O mes jiems t iek ilgai 
tikėjome ir dėkojome. Tačiau 
duodamas p a t a r i m u s , j is 
užmiršo, kad Amerika buvo 
pažadėjusi 4.5 milijono dol. 
humanitarinei pagalbai — vais
tų siuntimui. Ka i vaistai buvo 
siunčiami, tai pinigai j au buvo 
kažkur išgaravę. Lygiai, kaip jų 
gražūs žodžiai. 

I ta priešlietuviškų šmeižtų 
kampaniją įsijungė ir ,,News-
week" žurnalas, kurio IX. 16 d. 
laidoje buvo tiesiog žiaurus 
straipsnis „An Unpardonable 
Amnesty". Straipsnis pailiust
ruotas 1939 m. nuot rauka , 
kurioje rodomas Hitlerio įvažia
vimas į Klaipėdą (greičiausiai 
Turgaus aikštėje). Pi lna uni
formuotų nac ių ir įva i r ių 
kariškių, an t namo sienos 
plakatas: „Dieses Land bleibt 
ewig (Deutsch)! Po nuotrauka 
redakcijos prierašas: „Adolf 
Hi t le r sve ik ina l i e tuv ių 
šalininkų minią 1939". Tai 
paskaičius rašančiajam užvirė 
kraujas ir parašiau jiems laišką, 
netaupydamas žodžių. Vis tik 
gavau atsakymą: „Jūs buvote 
teisus protestuodamas. Turėjo 
būti parašyta „Adolf Hitler 
sveikina minią šalininkų Lietu
voje 1939". Newsweek atsipra
šo už klaidą". 

Užsispyrę! Tačiau pakeitė ta 
prasme, kad ne lietuviai, bet 
Lietuvoje. I tolimesnes disku
sijas nesileidau. Juk ne vienas 
aš esu. Įdomu, kiek mūsiškių 
rašė ir ar „veiksniai" į tokį 
taršai ą reagavo? O tylėti ne
galima. Ant palinkusio gluosnio 
visos ožkos lipa! 

J . Ž. 

VLIKO VEIKLĄ ĮVERTINSIME 
ISTORINIAME SEIME 

Pokalbis su dr. Leonu Kriaučeliūnu, 
Vliko vicepirmininku ir seimo rengimo pirmininku 

— J u m s , Daktare , tenka 
g a r b ė ruoš t i šį Vliko istorinį 
seimą. J e i g u tikėti Vliko pir
mininko pareiškimu, tai šis 
seimas būsiąs paskutinis išei
vijoje. A r ta i Vliko likvidavi
mas? 

— Lapkričio 1, 2, 3 dienomis 
Chicagoje šaukiamas 48-tasis 
Vliko seimas. Vlikas buvo įkur
tas 1943 vokiečių okupacijos 
metais Lietuvoj. Vliko uždavi
nys buvo vadovauti Lietuvos 
laisvinimo kovai, iki bus at
statyta laisva ir nepriklausoma 
Lietuva. Dabar, Lietuvai at
gavus pilną laisvę ir nepriklau
somybę, Vliko uždaviniai atlikti 
ir tikslai pasiekti. Todėl ir šis 
seimas bus jau paskutinis išei
vijoje ir jį tikrai reikėtų pa
vadinti istoriniu seimu. Tai 
nėra Vliko likvidacija, kaip mes 
gyvenime suprantame tą žodį, o 
t ik Vliko darbų ir tuo pačiu 
Vliko veiklos užbaigimas. 

— Kokie darba i laukia Vli
k o po šio seimo? 

— Siame seime visuomenė 
bus painformuota apie padary
tus susitarimus Vliko delegaci
jos su Lietuvos vyriausybe. Tie 
susitarimai turi būti seimo pa
tvirtinti ir vėliau įgyvendinti. 
Ateinančių metų pradžioje 
numatomas sušaukti uždaroma
sis Vliko politinės veiklos po
sėdis (seimas) jau Lietuvoje. Tai 
ir bus Vliko veiklos užbaigmas, 
dokumentų bei archyvų perda
vimas Lietuvai. Tada Vliko 
archyvai, dokumentai ir Lietu
vos laisvinimui skirti pinigai 
pagalsusi tar imą bus perduoti 
Lietuvos vyriausybei. 

— Ar š i s seimas savo turi
n i u skirsis nuo ankstyvesnių
j ų ? 

— Ankstyvesniuose seimuo
se, šalia Vliko veiklos prane
šimų ir apyskaitų, buvo ieško
ma naujų kelių, smaigstomos 
gairės sėkmingesniam ateities 
darbui — Lietuvos laisvinimui. 
Šiemet Lietuvai atgavus pilną 
laisvę i r nepriklausomybę, 
išklausius pranešimų, bus ap
tariami sėkmingai atlikti Vliko 
darbai i r garbingas Vliko 
veiklos užbaigimas. 

— K o k i e s v a r b i a u s i e j i 
k l aus ima i bus svarstomi sei
me? 

— Išklausius Vliko valdybos, 
Vliko tarybos ir Tautos Fondo 
praneš imų, po pagrindinės 
Lietuvos ministeric pirmininko 

JURGIS J A N I ŠAITIS 

Gedimino Vagnoriaus kalbos 
svarbiausias punktas bus Vliko 
delegatų su Lietuvos vyriausybe 
paruoštos sutarties svarstymas 
ir tolimesnės Vliko veiklos gai
rių nustatymas. 

— Jeigu seimas nutars išei
vijoje sus tabdyt i Vliko veik
lą, koks l ikimas ištiks Tau
tos fondą ir ki tus veikian
čius Vliko veiklą remiančius 
fondus? 

— Vliko darbas buvo grynai 
politinis — kova del Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Tikslas pasiektas. Lietuva at
gavo savo laisvę ir nepriklauso
mybę. Tuo pačiu ir Vliko 
politinė veikla pasibaigia. Dėl to 
seimas ir tars paskutinį žodį. 
Vlikas jokių fondų nevaldo. 
Tautos Fondas yra nepriklau
soma finansinė institucija, kuri 
finansuoja Vliko veiklą ir kur 
Vlikas turi 45% baisų. Vlikui 
baigus savo veiklą. Tautos Fon
das ateinančių metų narių 
suvažiavime svarstys toli
mesnius ateities Tautos Fondo 
uždavinius ir paskirtį. 

— Be abejo, seime laukiate 
ir garbingų svečių. Gal juos 
pr is imintumėte? 

— Šiame istoriniame Vliko 
seime sutiko dalyvauti visa eilė 
garbingų svečių. Iš Lietuvos at
važiuoja su savo patarėjais 
ministeris pirmininkas Gedi
minas Vagnor ius . Dėl jo 
atvažiavimo teko net du kartus 
keisti seimo datas. Seime jis 
pasakys pagrindinę kalbą. 
Seime sutiko dalyvauti Lietuvos 
ambasadorius Washmgtone 
Stasys Lozoraitis, Lietuvos 
atstovas Jungtinėse Tautose 
konsulas Anicetas Simutis, 
Lietuvos garbės generaliniai 
konsulai Vytautas Čekanaus
kas ir Vaclovas Kleiza. Jie 
seime tars sveikinimo žodi. Taip 
pat seime da lyvaus vysk. 
Paulius Baltakis, kuris šia pro
ga sekmadienį, lapkričio 13 d., 
koncelebruos šv. Mišias už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės ir 
pasakys pamokslą. Pamaldos 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje Marąuette Parke. Garbin
gų svečių dalyvavimas prisidės 
prie seimo pasisekimo ir iškil
mingumo. Tai bus Vliko 48-rių 
metų bekompromisinės kovos 
dėl Lietuvos laisvės apvainika
vimas. Tai lyg vainiko uždė

jimas ant pastatyto namo 
— Šia istorine proga gal 

s u m i n ė t u m ė t e Vliko svar
b iaus ius at l iktus da rbus? 

— Įsikūręs Vlikas įsiparei
gojo vadovauti Lietuvos laisvi
nimo kovai. Ir tą darbą, įsiparei 
gojimą tęsė 48-rius metus su 
pasiaukojimu. Dažnai puolamas 
ne tik okupanto ir okupantui 
parsidavusiųjų lietuvių, bet ir 
kai kurių savųjų čia išeivijoje. 
Vlikas, dalyvaudamas tarptau
tinėse konferencijose, rašyda
mas memorandumus, lankyda
mas laisvojo pasaulio kraštų 
vyriausybes be perstojo kėlė pa
vergtos Lietuvos klausimą, 
aiškino apie tą skriaudą ir žalą, 
kurią darė okupantas mūsų 
kraštui, apie klastingą Moloto-
vo-Ribbentropo paktą, kalbėjo 
mūsų pavergtos Lietuvos lietu
vių vardu. 

Ypač Vliko veikla sustiprėjo 
1975 m. Helsinkyje įvykusioje 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje, kurioje dalyvavo 
ir Vliko atstovai. Ta konfe 
rencija tada sukėlė daug kontra-
versijos mūsų laisvinimo darbe, 
bet vėliau paaiškėjo, kad turėjo 
didelės reikšmės ir nepaprastos 
įtakos mūsų laisvinimo darbe 
Tik vėliau pasirodė, kad Vliko 
užimta linija buvo teisinga. 
Vlikas aktyviai dalyvavo visose 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijose. Ypač 
svarbi buvo Belgrado konfe
rencija, kur pirmą kartą iškilo 
pavergtos Lietuvos vardas ir 
nuskambėjo 35 tautų konferen
cijoje, kur tuometinis ambasado
rius Goldbergas ir senatorius 
Dole aiškiai pabrėžė, kad Lietu
va, Latvija, Estija yra okupuo
tos, kad JAV nepripažįsta jų 
įjungimo į Sovietų Sąjungą ir 
kad šios valstybės turi teisę į 
laisvę ir nepriklausomybę. Vli
kas taip pat aktyviai dalyvavo 
ir Europos parlamento darbuo
se, pristatydamas okupuotos 
Lietuvos bylą. 

— Ar Vliko veikla turėjo le
miamos įtakos į Lietuvos 
Respubl ikos nepriklausomy
bės a tkūr imą? 

— Šį klausimą norėčiau at
sakyti Jono Daugėlos žodžiais. 
„Drauge" spalio 5 d. „Jeigu ne
būtų buvę Vliko. tai labai 
didelis klausimas, kokioje pa
dėtyje šiandien būtų Lietuva. 
Vlikas išlaikė Lietuvos okupa
cijos nepripažinimo faktorių. 

..Draugo'" bendradarbis -Jurgis Janušait is su Vliko seimo rengimo pirmininku 
dr. Leonu Kriaučeliūnu. 

Jeigu šis faktorius nebūtų išlai
kytas, tai šiandien Lietuva būtų 
a ts idūrusi vienoje grupėje 
drauge su kitomis Sovietų Są

jungos respublikomis. Tik už
sienio lietuvių pastangomis 
visame pasaulyje Lietuva buvo 
laikoma laisva, nepriklausoma 
valstybe. Tik jos normali vals
tybinė funkcija buvo okupanto 
mi l i t a r inės jėgos pagalba 
sutrukdyta. Kada lietuvių tauta 
negalėjo kalbėti, išeivija kalbėjo 
jos vardu". Tad vargu ar būtų 
paskelbtas jau 1990 m. kovo 11 
d. Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo aktas. Tik tai ben
drom visų pastangom — išeivijos 
ir Lietuvos žmonių pasišven
timas, kančios ir kraujo auka 
įgalino atgauti Lietuvai laisvę 
ir Nepriklausomybę. 

— J ū s ų ka ip šio seimo ren
gimo pi rmininko pageidavi
mas lietuviškajai visuome
nei? 

Lietuvos vyriausybei su prezi
dentu Vytautu Landsbergiu 
priešakyje. Mes rėmėm. remiam 
ir remsim jų pastangas ir toliau. 
Atgauta laisvė ir nepriklau
somybė, bet padaryta okupanto 
žaizda dar ilgai neužgis,ir mūsų 
visų parama Lietuvai bus ir 
toliau reikalinga. Tik. Dieve, 
mums padėk! 

Baigė išsamų pokalbį apie 
Vliko seimą ir veiklą dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, Vliko vicepirmi
ninkas ir seimui rengti komi
teto pirmininkas. 

— Maloniai kviečiu mielus tė
vynainius gausiai dalyvauti 
šiame istoriniame Vliko seime 
ir įvertinti Vliko atliktus dar 
bus. pasidžiaugti pasiektais lai
mėjimais. Ministeriui pirmi 
ninkui Gediminui Vagnoriui 
perduosime mūsų nuoširdžiau
sius sveikinimus ir linkėjimus 
mūsų brol iams Lietuvoje. 

STIPRIAU KOVOS P R I E Š 
NARKOTIKUS 

Chicagos meras Daley supla
navo policijos 1922 m. biudžetą 
pakelti iki 664.4 mil. dol. ir 
tūkstančiu didesni policijos 
skaičių pasiųsti patruliuoti gat
vėse, stiprinant kovą prieš 
narkotikus. 

BAIGĖSI ..SUN T I M E S " 
STREIKAS 

Dienraščio ..Sun T i m e s " 
tarnautojų streikas baigėsi. 
Darbininkai gaus kuklų algos 
pakėlimą, padidintą apdraudą 
ir teisę gauti metus neapmo
kamų atostogų. 

Paskutinioji diena mums at- Kilnioji meilė yra vandeny 
neš ne sunaikinimą, o tik gyve- nas. iš kurio prasideda, išteka 
nimo pakeitimą. visos kitos dorybės. 

Cicero J. B. Lacordaire 

JAUNI JIE NENORĖJO 
MIRTI 

JUOZAS ZYGAS 
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zavo savo kišenius. Nieko įtartino nėra. vienintelė 
bėda — tai nepratęstas pasas. Prie jų grupės dar ar. eda 
porą vyrukų. Visoje jų grupėje, atrodo, trejetą- vra 
slapukai, c nežinia, kas tie kiti. Nereikia apie save 
kalbėti nei kitų klausinėti. 

Ablava, atrodo, eina į galą. Policininkai kn 
jasi po sąšlavų dėžes. Nešasi įvairius ryšuliu 
ryšuliai greičiausiai ir buvo tos ablavos pagrir 
tikslas. O jie tik susidėjusių aplinkybių auk' 
reikėjo patekti į tą traukinį. 

Ablava baigta, ir juos veda iš stoties. Išėjus iš sto
ties, juos sustato poromis. Viso aštuoni „nusikalt* hai". 
Juos saugo ir varo du policininkai ir du kariai. Sargy
biniai, atrodo, drausmingi ir liepia jiems nesik; "ėti. 
Varo gatvės grindiniu. 

Gatvelės pažįstamos, tiek sykių jomis vaik^ 
beveik norisi bėgti. Bet ką gali žinoti: varovai.; 
sąžiningi. Pavojingiausi yra grandiniai ir sur 
eiliniai. Su tokiais neprasidėk! Pokštels ir pat ;!dys 
tave kokiame tarpuvartyje. Ar dėl to buvo slap>'x tąsi 
ir rizikuota, kad dabar batus paklotum! 

Kiek paėjus pradeda nujausti, kur juos var 
beveik ir miesto centras, tad daugiau vaikštai 
Praeivia i žiūri į varomuosius, kaip į ' 
nusikaltėlius. Tokia jau žmonių psichologija, 
varomas — tai nusikaltėlis. Tokia žmonių psich 
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ir padėjo Stalinams ir Hitleriams įsigalėti. Jeigu suim
tas, tai jau suimtojo reikalas išsiaiškinti. Be reikalo 
juk niekas neareštuoja. 

Pakel iui į Lukiškių kalėjimą 

Prieina Gedimino gatvę ir Lukiškių aikšte, kitoje 
aikštės pusėje dunkso aukštos mūro sienos — tai gar
susis Lukiškių kalėjimas. Atrodo rūsčiai ir didingai. 
Carų architektai žinojo, ką jie darė. Tos sienos turėjo 
baimę ir pagarba sukelti. Daug lietuvių per šį kalėjimą 
yra perėję. Baimę tai tie mūrai keldavo, tik nežinia 
ar pagarbą sukėlė. 

Pagaliau prieina ir vartus. Žvangėdami atsidaro 
geležiniai vartai, pro kuriuos juos įvaro. Jiems suėjus, 
geležiniai vartai sužlegėjo ir užsidarė. Prisiminė 
Dantės pragarą „Palikite viltį, kurie čia atėjote". 
Pirmiausiai juos suvaro į patalpą, kurios nebūtų 
galima pavadinti laukiamuoju, greičiausiai tai sargy
bos patalpos. Čia įvyksta sargybų pasikeitimas, juos 
perima kalėjimo sargai. Po vieną veda jau į patj 
kalėjimą, ir vėl durys ir sargyba. įėjus į vidų. yra lan
gelis, už kurio kažkoks tarnautojas sėdi. Užsirašė 
vardą, pavardę ir adresą. Paskui klausia, už ką areš
tuotas. Nepatenkintas gautu atsakymu, kad nežinia 
Reikia atiduoti piniginę, laikrodį, peilį, paima portfelį 
ir paltą. 

Paskui veda ilgais koridoriais. Koridoriai tušti ir 
tamsūs, tik mažos lemputes spingsi. Laiptais žemyn 
ir vėl ilgu koridoriumi. Pagaliau prieina prie vienu 
durų ir jas atrakina. Viduje jau smalsūs veidai i jj žiūri. 
Jam įėjus, vėl žvangteli durų užraktas. 

Pradeda su aplinka ir būsimais kameros draugais 
susipažinti. Viename kampe krūva čiužinių, pasieny
je suolas ir viena kėdė Nežinia, kuriam tikslui ta kė 
dė. Palubėje langas, vos ranka pasiekiamas Per jj šiek 

tiek šviesos įeina, bet nieko nematyti. Nesimato nei 
paukštelio, nei dangaus lopelio. Langas iš lauko turi 
lentų užtvara, tad visai atitverti nuo pasaulio. Atrodo, 
kalėjimas perpildytas nebeužtenka net narų. 

Jam nespėjus apsidairyti, koridoriuje pasigirsta 
skubūs žingsniai. Sužvanga užraktai, ir įpuola beveik 
uždusęs sargas. Pasirodo, jie užmiršo ir užsižiopsojo iš 
jo paimti kaklaraištį ir diržą. Atrodo, jo kaltė, kad 
neatidavė. Pirmoji pažintis su prižiūrėtojais nėra 
maloni, o nuo jų daug kas priklausys. 

Prižiūrėtojui išėjus, toliau kalba pakrypsta į 
rūkalus. Klausinėjo jo. ar jis rūkantis ir ar rūkalų 
neturėtų Laimei kišeniuose yra pora pakeliu papirosų. 
Vėlgi gerai, kad kameroje yra du nerūkantieji, tad 
lieka keturi. Tokiu būdu iš papiroso visiems tenka po 
porą dūmų. Vienas, kuris buvo ir amžiumi kiek 
vyresnis, nustato, kad kasdien tegalima surūkyti tik 
du papirosus Vieną po pietų, o antrą po vakarienės. 

Tvarka nustatyta, tad jos laikytis tenka. Jau žinojo, 
kad kalėjimuose reikia komunos laikytis Reiškia, kad 
nėra privačios, bet bendra nuosavybė. Turi papirosą 
— kameros, gavai iš kur nors duonos riekę — irgi 
kameros. Jeigu kas pabando šios tvarkos „nesilaikyti, 
tai, žinoma, gali nemaloiiumų susilaukti.^ 

Pirmasis surūkytas papirosas buvo lyg taikos 
pypkė, ir iš karto tapo pilnateisiu kameros įnamiu. 
Kameroje dar du yra maždaug jo amžiaus, o kiti 
vyresni. Gretimos kameros jau teiraujasi, kas yra t a s 
naujas įnamis. Pasirodo visur kalėjimuose veikia 
ryšiai, ir žinios eina iš kameros j kamerą, iš aukšto į 
aukštą. 

Dar yra gal valanda iki vakarienės, visi pradeda 
nekantriai laukti. Pasigirsta baku barškėjimas ir 
tarškėjimas. Kiekvienas aukštas turi savo maisto 
dalintojus, tad jie jau rengiasi. 

(Bus daugiau) 
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SUTIKSIME BIRUTĘ 
PŪKELEVIČIŪTĘ 

JURGIS JANUŠAITIS 

KORP! NEO-LITHUANIA 
GYVENIMAS 

Birutė Pūkelevičiūtė 
Nuotr. S. Ramanauskienės 

Keturiasdešimt aštuntajam ir 
laisvajame pasaulyje pasku
tiniam Vliko seimui, įvyk
siančiam lapkričio 1-3 d., spar
čiai ruošiamasi. Seimui pasi
ruošti nedaug liko laiko, nes dėl 
susidėsčiusių sąlygų, laukiant 
Lietuvos respublikos ministerio 
pirmininko Gedimino Vagno
riaus atvykimo, teko kelis kar
tus keisti seimo datą. Tačiau 
seimas įvyks. Seimui suplanuo
ta gera ir net labai svarbi pro
grama. 

Seimui ruošti komitetui vado
vauja energingasis visuomeni
ninkas, Vliko valdybos vicepir
mininkas dr. Leonas Kriau-
čeliūnas, turįs daug patirties 
tokius seimus ruošti. Jam 
talkina komiteto nariai sekre
torė Ant. Repšienė, iždininkas 
Pranas Povilaitis. Pokylį ruošia 
aktyvioji visuomenininke Irena 
Kriaučeliūnienė. Pokylis seimą 
užbaigus lapkričio 3 d., sekma
dienį, Martinique restorano di
džiojoje salėje. 

I seimą sulėks nemaža atsto
vų ir iš tolimųjų vietovių. Tad 
reikės susipažinti, pabendrauti 
ir tam ruošiamas susipažinimo 
vakaras lapkričo 1 d., penkta
dienį, Tautiniuose namuose. Jo 
suruošimu rūpinasi komiteto 
narė Mati lda 'Marcinkienė. 
Reikės seimo narius pasitikti ir 
parūpinti transporto priemones. 
Transportacijos re ika la i s 
rūpinasi valdybos narys Kęstu
tis Biskis. 

Šis Vliko seimas — istorinis. 
Tad, be abejo, bus išleistas pla
tesnės apimties Vliko veiklą 
ženklinantis leidinys su pro
grama. Leidinio redaktorius 
— „Draugo" reikalų vedėjas 
Stasys Džiugas. Informacija 
lietuviškoje spaudoje rūpinasi 
komiteto narys Jurgis Janusai-
tis. Taigi, komitetas darbštus, 
paruošiamieji seimo darbai 
vyksta sklandžiai. 

Po sunkios darbo dienos seimo 
posėdžių šeštadienį, seimo da
lyviai ir visuomenė nuoširdžiai 
pasimels už Nepriklausomą 
Lietuvą ir už visus tautos did
vyrius, žuvusius už Lietuvos 
laisvę. Iškilmingos pamaldos 
lapkričio 3 d. Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje Marąuette 
Parke. Pamaldas laikys vys
kupas Paul ius Bal tak is . 
Pamaldų metu giedos parapijos 
choras, vad. muz. A. Lino. Taigi 
Vliko seimas — vienas iš 
reikšmingųjų įvykių šį rudenį. 
Tikimasi visuomenės didelio 
dėmesio, dalyvavimo seime. 

Si kartą dėmesį skiriu Irenos 
Kriaučeliūnienės ruošiamajam 
pokyliui. Tai didžiosios atvan
gos valandos, tai diaugsmo va
karas, apvainikuojant Vliko 
ilgalaikę veiklą, kuri išeivijoje 
buvo gana svarbi, laisvinant 
Lietuvą. 

Pokylyje pagrindinę kalbą 
pasakys Lietuvos ministeris 
pirmininkas Gediminas Vagno
rius. Bet bus ir labai gera 
meninė programa, kurią atliks 
mūsų žymioji rašytoja, daugelio 
romanų autorė, laimėjusi daug 
premijų už savo kūrybą, aktorė, 
režisierė Birutė Pūkelevičiūtė iš 

Daytona Beach, Floridos. 
Kūrybingoji rašytoja Birutė 

Pūkelevičiūtė visada užsiėmus, 
neturinti laiko, nauji kūrybos 
planai, kūryba ją pririša prie 
rašomosios. Ir tik trumpomis 
valandomis ją sutiksi susi
mąsčiusią, lėtai einančią At
lanto gražiu krantu ar bery-
mančią ant tiltelio Halifax upės, 
prie kurios jos jaukus, ramaus 
kampelio kūrybai t inkantis 
butas. 

„Kada Irena Kriaučeliūnienė 
kvietė seime atlikti programą, 
negalėjau atsakyti. Sutikau. 
Juk Vliko seimas istorinis, 
paskutinis laisvajame pasauly
je. Jis daug dirbo Lietuvos 
išlaisvinimui. Lietuva laisva. 
Lietuva nepriklausoma. Tiek 
metų sielotasi. Tad ir nutariau 
šioje Vliko šventėje dalyvauti, 
bent maža dalelyte prisidėti prie 
Vliko darbų įvertinimo", sako 
besišypsodama rašytoja Birutė 
Pūkelevičiūtė. 

Jos dalyvavimas pokylio pro
gramoje p r a t u r t i n s visų 
džiaugsmą ir nuotaikas. Pro
gramoje ji skaitys ištrauką iš 
savo knygos „Devintas lapas". 
Šia ištrauka norime atsigręžti į 
antrąją išeivijos veido pusę, nes 
juk mes visi gyvenome dvilypėj 
būsenoj. Prarastos tėvynės siel
vartas, lyg šešėlis nuolat sekė 
mus iš paskos. Nei kaimynams, 
nei bendradarbiams niūrioji 
mūsų gyvenimo pusė nebuvo 
viešai rodoma. Tad ir knygos 
veikėja Genė Kalvaitienė iš pir
mo požiūrio primena tipingą 
Amerikos užmiesčio ponią, 
kuriai terūpi vaikų įgūdžiai, 
uogienių receptai, prašmatnios 
madų parodos, gražus gėlynų iš
dėstymas... Bet vieną vasaros 
rytą po teniso partijos, po 
linksmų pusryčių staiga pasi
rodo kitas Genės veidas. Tai 
brolio — partizano gedinti sesuo, 
ku r i a i (kaip Antigonei) 
svarbiausias rūpestis — brolio 
palaidojimas. Deja, Genė negali 
net mintyse jo apgarbstyti, nes 
nežino vietos, kur jos brolis 
žuvo. 

Vienu fantazi jos šuoliu 
Kalvaičių virtuvėje susidėsto 
dialogas t a rp Antigonės ir 
pulkininko Burlitskio, kuris 
buvo atsiųstas naikinti Lietuvos 
partizanų, o vėliau perbėgo į 
Vakarus ir liudijo Kersteno 
komitetui. 

Bus prasminga apie par
t izanus šiandien pakalbėti . 
Mūsų martirologinė raštija toly
džio vis plačiau atskleidžia 
lietuvių tautos kančias ir gilias 
žaizdas. Tačiau lygiai svarbūs 
g inkluoto pas ipr ieš in imo 
puslapiai lig šiol tebėra mažiau 
pasklaidyti. Suprantama, gyvų 
partizanų nedaug teišliko. O 
juk jie, „lyg pelikanai persiplėšę 
krūtines, dabar mus maitina, 
dabar mus mait ina". 

Ištrauka pereina į poetinę 
gaidą. Tai tarsi viltingas re
gėjimas: baltų dobilų pievoj 
ganosi žirgai s idabr in ia i s 
karčiais. Lietuvai, jaunai nuo
takai, renkasi puiki pabrolių 
palyda: „Už kepurės užkištas 
bijūnas, per petį permesta 
šovinių juosta — vestuvinė, 
kaišytinė juosta". 

Ši trumpa ištrauka primena 
mums sunkius tėvynės laikų 
bandymus. Primena mirtimi ir 
krauju rašytą Lietuvos istoriją. 
Rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė 
savo kūrybą perteikia su nuo
s tabia i giliu pergyvenimu, 
išraiška, jaut rumu ir palieko 
negęstančius įspūdžius. 

Jei mylime, meilė uždaro 
mūsų širdis visiems džiaugs
mams, kurių pati neduoda. 

M me Riecobim 

Lietuvių studentų tautininkų 
korporacija Neo-Lithuania, 
įsikūrusi Lietuvoje 1926 m. 
lapkričio 11 d. ir okupanto 1940 
meta is uždaryta, išeivijoje 
atsikūrusi 1955 metais. Dabar 
kas antri metai šaukia visuotinį 
suvažiavimą Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse aptarti praėjusių 
dvejų metų nuveiktus darbus ir 
nustatyt i gaires ateinančių 
dvejų metų veiklai. 

Šia is metais toks 
suvažiavimas įvyko rugsėjo 6-8 
d., Olympiniame kaimelyje, 
VVisconsine. Jau rugsėjo 6 d. 
suvažiavę jaunesnie j i ir 
veiklesnieji korporantai bei 
korporantės paruošė suvažia
vimo dienotvarkę šeštdieniui, 
rugsėjo 7 d., iškilmingam bei 
darbo posėdžiams, iškilmingai 
vakarienei ir trediciniam alu
čiui. 

Be korporantų ir korporančių 
bei jų svečių, suvažiavimą 
pagerbė savo dalyvavimu 
viešnia iš Lietuvos Aukšč. 
tarybos deputatė dr. Rasa Ras-
tauskienė bei jos palydovai LT 
s-gos pirm. dr. Povilas Švarcas 
ir vicepirm. Rūta Stakienė. Jie 
savo pranešimais ir pokalbiais 
žymiai praturtino suvažiavimo 
eigą ir patys galėjo daug patir
ti apie korporacijos veiklą. 
Šeštadienį, rugsėjo 7 d., kiek po 
dešimtos valandos ryto į salę 
įnešta Korp! vėliava. Korp! 
pirm. Jurgis Lendraitis trumpu 
žodžiu pasveikino suvažiavimo 
dalyvius. Giedamas Lietuvos 
himnas. 

Korp! arhiter elegantiarum 
Vaclovas Mažeika skaito 
pavardes paskutiniųjų dviejų 
metų laikotarpyje mirusiųjų 
korporacijos narių: Mečys Ba-
liutavičius, Venezuela, Gražina 
Balsienė-Dodienė, Kanada , 
Stasys Balys, Michigan, JAV, 
Antanas Geičys, Australija, 
Juozas Čiburas, Lietuva, Ona 
Gailiūnaitė, Kanada, Vytautas 
Gerulaitis, New York, Jonas 
Juodikis, Florida, Juozas Jure
vičius, Chicaga, Antanas Kal
va i t i s , Chicaga, Pau l ius 
Variakojis, Kalifornija, Ona 
Karužienė, Kaunas, Lietuva. 
Ona Nakienė, Chicaga, Alfon
sas Norkus, Chicaga, Antanas 
Pustelninkas, Chicaga, Stasys 
Santvaras , Boston, Albinas 
Stiklakis, Wisconsin, Jurgis 
Stravinskas, Chicaga, Bronius 
Tiškus, St. Louis. Julius Tra-
kymas, Vilnius, Lietuva, ir 
Jonas Vasaitis, Cicero. 

Minutės susikaupimu pagerb
ti šie mirę kolegos, nesulaukę 
Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymo. 

Vyr. valdybos pirm. Jurgis 
Lendraitis pranešė, kad praėju
sių dvejų metų kadencijoje buvo 
11 posėdžių ir išleido 4 
aplinkračius. 1989 metų rudeni 
buvo išleistas naujas Korp! 
da inorė l i s . Dirvos novelės 
premiją įteikta Antanui Dun-
dzilai. 1990 m. sausio mėn. 
įvyko profesijų konferencija. Tų 
pat metų rudenį prisidėjo prie 
konsulo V. Kleizos komiteto, 
ruošiant priėmimą amerikie
čiams Vasario šešioliktosios pro
ga. Kovo mėn. korporantai buvo 
pagrindiniai steigėjai Lithua-
nian Hotline, o balandžio mėn. 
Lithuanian Mercy Lift. Vasarį 
buvo aplankyti Bostono ir Flo
ridos Korp! skyriai. Birželio 
mėn. suruoštas pagerbimas 
Korp! pirm. Juozo Enčerio ir 
jam įteiktas Korp! žiedas. 
Lapkričio mėn. Dirvos novelės 
premija įteikta rašytojai Rūtai 
Klevai Vidžiūnienei Lapkričio 
mėn. išsiųsta finansinė parama 
kol. Ciburams Lietuvoje. 1991 
padėjo ruošti priėmimą AT 
pirm. Vytautui Landsbergiui 
Chicagoje. Tais pat metais įvyko 
keli susitikimai su korporantais 
Lietuvoje. Pirm. padėkojo dau 
giau padėjusiems jam. Iždinin 
kas Algis Augaitis pranešė apie 

tvirtą Korp kasą. Visas atsis
kaitymas yra tvarkomas kom
piuteriais. 

Kol. Vytautas Bačkauskas 
garbės teismo vardu pranešė, 
kad korpor ntai sugyvena tai
koje ir byli neturėjo. 

Kol. Joną- Jurkūnas pranešė, 
kad Korp! t. >dinys jau praėjo 
antrą korektūrą ir jau dabar 
apima 312 puslapių bei 48 
puslapius nuotraukų. Kol. 
Mažeika pranešė, kad knyga 
ka inuos ap.e 26,000. J a u 
renkami mecenatai. Daugiau 
buvo tarta-i dėl tolimesnio 
„Naujosios Vilties" leidimo. 
Red. kol. Vytautas Abraitis 
pas i t raukė iš redaktor iaus 
pareigų. Dar nesurastas naujas 
redaktorius. Gal reikėtų Lietu
voje su bendraminčiais leidimą 
tęsti? 

parengimų, nesą tikros veiklos 
t ame padalinyje. 

Suvažiavimas išrinko atei
nan t i ems dvejiems metams 
vadovauti korporacijai: Vyr. 
valdyba: pirm. Vida Jonušienė, 
nariai: Jurgis Lendraitis, Algis 
Augaitis, Lora Blažytė ir Vac 
lovas Mažeika. Rev. komisija: 
Vida Girdvainienė, Vitas Pliop-
lys ir Pijus Stončius. Garbės 
t e i smas : Juozas Graužinis , 
Audronė Karalienė, Vytautas 
Račkauskas, Mečys Valiukėnas. 
Taryba: Alvydas Arbas, Jonas 
Jurkūnas, Algis Jonušas, Rimas 
Bitėnas, Kazė Kazlauskienė, 
Viktoras Stankus, Cezaris Mo
des tas , Rūta Empeker ienė , 
Arūnas Vaitiekaitis ir Antanas 
Juodvalkis. 

Užbaigiant suvažiavimo iškil
mingąją ir darbo dalis, suva
žiavimas priėmė keletą nutari
mų, būtent, kad korporacija 
skaudžiai pergyvena netekimą 
nekaltų gyvybių Lietuvoje ir 
re i šk ia giliausią užuojautą 
žuvusiųjų artimiesiems, sveiki-

CLASSIFIED GUIDE 

Korp! Neo-Lithuania vyriausia valdybo- pirmininkė Vida Jonušienė kalba, 
sėdi kairėje Jurgis lendraitis. dešinėje — Algis Augaitis ir prie vėliavos Milda 
Rudaitytė. 

N'uotr. V. A. Račkausko 

Apie tautini Kultūros Fondą 
pranešė pirm kol. Jonas Jur
kūnas. Fondą- jau gavo „tax ex-
empt" statu-a. Fondas jau turi 
60.000 dol Represijų tyrimo 
centro ryšiai baigia ruošti leidi
nį apie genocidą. Kartotekoje 
jau 150,000 pavardžių. Pavasarį 
bus išsiųstas naujas kompiu
teris. Jis kainuos tarp 7 ir 8,000 
dolerių. Biblioteka prašo 
daugiau žinių, jie jaučiasi 
atsilikę. Stipendijos fondas gavo 
kelis prašymus s tudi juot i 
Amerikoje pusę metų kainuos 
apie 14,000 dol. 

Kol. Milda Rudaitytė, Korp! 
Chicagos padalinio pirmininkė, 
pranešė, kad padalinio veikla 
praėjusiai; dvejais metais buvo 
finansiškai sunki ir menkai 
remiama, korporantų, nors 
metiniai planai buvo pilni ir 
įvairūs pagal narių pageidavi
mus. Padalinys lengvai randa 
jaunų studentų, kurie norėtų 
būti korporantais, bet gaila, kad 
į veiklą negalį įtraukti daugiau 
senjorų ir filisterių. 

Kol. Vida Jonušienė perskai
tė Los Angeles padalinio prane
šimą, iš kurio matyti, kad 1990 
buvo tik trys parengimai, bet 
1991 metais nebuvo ir nebus 

na tėvynę Lietuvą išsikovojusią 
t a u t a i b r ang i aus i ą la isvę , 
reiškia nuoširdžiausią padėką ir 
pagarbą Leituvos, vyriausiosios 
tarybos pirm. Vytautui Lands
bergiui už jo milžiniškus darbus 
ir nuopelnus atgaunant Lietu
vai nepriklausomybę, dėkoja 
praėjusios kadencijos vyr. val
dybai ir kitiems Korp! orga
nams už pavyzdingą veiklą, 
dėkoja ,,Naujosios Vi l t i es" 
redaktoriui Vytautui Abraičiui 
ir redakcinei komisijai. 

Iški lmingoje vaka r i enė je 
deputatė dr. Rasa Rastauskienė 
padarė išsamų pranešimą apie 
tau t inės frakcijos veiklą ir 
atsakinėjo į dalyvių paklausi
mus. Po to tradicinis alutis buvo 
kažkaip santūrus . Jei prie 
lūpų alaus stiklą ir pakėlė, 
t a i pi lną jį vėl an t s ta
lo pastatė. I dainas įtraukė 
ir mielus svečius dr. Rastaus 
kienę, dr. Švarcą ir Stakienę bei 
kitus. Daug dar liko ilgiau, bet 
dalis dalyvių jau tą patį vakarą 
išskubėjo į Chicaga vėl susitik
t i Chicagoje metinėje padalinio 
sueigoje spalio 27 d. ir šventėje 
lapkričio 9 dieną. Vivat. crescat. 
floreat! 

v.A. Rck. 

NAUJOS KASETES IS LIETUVOS 

No 

No 

No 

No 

No 

144 „ Aliukai 1990" Viena iš populiariausių folkloro (trubadū-
nnis) ansamblių Lietuvoje ir išeivijoje. 
138 „Subatvakaris" atlieka kaimo muzikos ansambliai 
..Jonis" ir „Armonika". 

153 „Dainuok ir sok No. 1 dainuoja populiarūs Lietuvos 
estradinės muzikos solistai: Janina Miščiukaitė, Aldona 
Stasiulevičiūtė. Žilvinas Bubelis ir Ovidijus Vyšniauskas 
Visas dainas aranžavo Mindaugas Tamošiūnas. 
116 „Kalėdų giesmes" atlieka garsusis berniukų choras 
..Ąžuoliukas". 
137 „Kalėdinės Bernelių giesmės" gieda solistas Liu
tauras Ceprackas su garsiuoju berniukų choru .Ąžuoliukas" 
ir orkestras „Oktava": vadovas ir visas giesmes aranžavo 
Mmdaugas Tamošiūnas 

Kasetės No. 144, No. 138 —90min . ilgumo Kaina $15.00 
viena su persiuntimu. 

Kasetės No. 153, No. 116, No. 137 — 60 min. ilgume 
Kaina $10.00 viena su persiuntimu. 

Užsakymus (ir čekius) siųskite: 
Joseph Nakutavieius 

7119 Toledo Rd. 
Sprlng Hilf, Florida 34606 

Pageidaujant, atsiųsime 154 kasečių sąrašą 

R E A L t STATE RE AL ESTATE 

3?> GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS - ^ 

(312)586-5959 | j f t 
(708)425-7161 ^M 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MUS. Kompiuterių ir FAX pagalbč 
• Nuosavybių Įkainavimas vel tu! 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ;r .^ęmę 
• Pensininkams Nuolaida. 

ET»] 
BELL-6ACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzie A v a . , 

Chieago, IL 6 0 6 2 9 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba Hetuvttkai 
• Nuolaida pensininkams 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376 5996 

13 MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Simait i* , Realtor 
Irena BJInstrublene, 

Realtor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas. Income Ta*. 

5953 S. Kedz l * A v * . 
Tel. 436-7878 

FOR R E N T 

10%—20%— 30°/c pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automob<i>o 
jas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vi West 95!h Stret 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Tunu Crvc <gos mies'o leidimą U;«i>\j <•' 
užmiesty Dirrjj greitai, yarantuotat ir sąži 
rungai 

3t2-77'*-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

i • « 

Sveikas, darbštus ir sąžiningas 45 m. 
(atrodo žymia' jaunesnis) 168 c "i ūgio 
lietuvis norėtų susipažinti su panašia 
moterim ar mergina Rašyti ar skambinti 
Kazys Korsakas. 51 Arpage. Dr. E. 
Shirley, N.Y. 11967. tel. 516-281 3002. 

J.M.Z. ROOFING & 
CONSTRUCTION CO. 

Shingle. hot tar. modified brtumen & roll 
• roofs (experts at roof tearoffs>. Full 

house & spot tuckpomting Chimneys 
rebuilt & cleaned. Aluminum sidmg 

j sofit. facia & gutters Glass block. storm 
; & replacement windows Custom 

carpentry; rec rooms. room additions. 
kitehen & bathroom. ceramic tiles & 
linoleum; dryvvali & paintmg, piumbing 

l & electncal. 
Fre* estlmates! Call: 708 343 0466 

Išnuomojamas 3 kamb. su 
baldais butas 67 St. & Francis-
co Ave. apyl. 

Skambinti: 312-434-2265 

Išnuomojamas butas; 5 dideli 
kamb., 2 mieg. Su šiluma ir 
karštu vandeniu. Suaugusiems ar
ba pensininkams, be gyvuliukų. 

Tel. 1-312-737-1097 

WESTMONT, IL APT. FOR RENT 
2 bedrms . 2 balconies: laundry facility; 
heat & cookmg gas incld. Pool & tennis et; 
no pets; $595 mo + security + credit 
check Call: 708-852-2594. Kalbame 
l ietuviškai. 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof dr JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų 
kalba dr . A ig io M i c k ū n o . Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai laba i gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunist inės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50 Illinois gyventojai moka S4 75. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4545 W. 6 3 r d S t . 
Ch icago , IL 6 0 6 2 9 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 

ATGAVĘ VILTĮ 
L ie tuvos Aukšč iaus ios ios t a rybos p i r m i n i n k o ka lbos , iš le is
tos K a n a d o j e I <ii labai padrus inanč ios ir j t i k r o v e a t v i r o m i s 
a k i m i s į žve lg ianč ios ir m i n i a i pasakytos ka lbos . Jzanga pa 
rašė l ' l B p i r m i n i n k a s Vy tau tas B k t a u s k a s , i š l e ido Pasaul io 
I.ietuvuj Bendruomenė redagavo Ramune Sikalaite-Jonai-
t iene I i - id invs t u r i 227 p s l . , gausiai i l i us tuo tas . Šia k n y g a 
verta f l t g a t i • persfcaJtTt i 1 e id inys d ide l io f o r m a t o , k a i n a 
su p e r s i u n t i m u 20, dol I l i no jaus gyvento ja i d a r p r i d e d a 
va ls t i jos mokesč io 1.44 d o l l . ' / sakvmus s ius t i : 

I Ir.nigjs 
4MB VV. 6 V d SI., 
< hiciiRO, I I 60G29 

• 



Akademinio Skautų sąjūdžio metinėje šventėje Akademinės Skaučių draugovės narės (dešinėje) 
klausosi pasižadėjimą duodančių sesių (kairėje). Nuotr. J . Tamulaičio 

PIRMIEJI LIETUVYBĖS 
LAIDOJIMO GARSAI 

BRONIUS NAINYS 

Jie pasigirdo JAV Lietuvių 
Bendruomenės XIII-tosios tary
bos pirmojoje sesijoje spalio 4-6 
Philadelphijoje. Ir ne iš bet ko. 
bet net iš kandidatės j JAV LB 
krašto valdybos pirmininkes 
lūpų, kuriuos vėliau kartojo ir 
viena Bendruomenės veteranė, 
teigdama, kad tokia yra rea
lybė. Vėliau jie suskambėjo ir 
nutarimus ruošiančiose komi
sijose bei užuomina pačiuose 
nutarimuose. J ie buvo girdimi 
maždaug taip; Bendruomenės 
veikla — jau lietuvių ir anglų 
kalbomis. 

Apie tai buvo užuominų ir 
anksčiau, dar prieš krašto 
valdybos rinkimus spaudoje. Ta 
kryptimi pirmuosius žingsnius 
pradėjo Visuomeninių reikalų 
taryba per savo Wasbingtono 
įstaigą, apylinkėms raštus pra 
dėjusi rašyti anglų kalba. 
Vienas kitas toks raštas išėjo ir 
iš pačios Visuomeninių reikalų 
tarybos būstinės Chicagoje. 
Tačiau tarybos sesijoje į Bend
ruomenės veiklą įsivesti anglų 
kalbą buvo siūloma jau o-
ficialiai. Tokius tikslus iš anks
to patyręs, savo paskaitoje apie 
naujas Lietuvių Bendruomenės 
veiklos kryptis tai sesijai pa
reiškiau, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenės veikla tegali 
būti vystoma tik lietuvių kalba 
ir už ta i gavau siaurapažiūrio 
epitetą. 

Ženklai blogi. Jau daug kartų 
mūsų spaudoje ir daugelio viešų 
pokalbių, simpoziumų, susi
rinkimų, suvažiavimų, konfe
rencijų ir net tų pačių sesijų 
paskaitomis, pareiškimais, net 
ir nutarimais buvo kartojama ir 
iš naujo aiškinama visiem, 
žinoma ir daug kartų įrodyta 
tiesa, kad tauta ar atskira jos 
dalis kaip, pvz. išeivija, nutaus
ta, kai praranda savo kalbą. Tai 
dar kartą įrodė ir visiškai ne
seniai išspausdinęs anglų kalba 
knygą „Lithuanian diaspora: 
Koenigsberg to Chicago" An
tanas J. Van Reenan — Adomė
nas. (Žinoma, tokias knygas 
mažai kas teskaito). 

Kaip viena iš išeivijos išsau
gojimo savo tautai priemonių 
buvo kuriama Lietuvių Bend 
ruomenė. Išsaugojimo pagrin
das buvo lietuvybės išlaikymas 
su ker t in iu to pagrindo 
akmeniu lietuvių kalba. Iki šiol 
Bendruomenė ant to kertinio 
akmens tvirtai stovėjo. Po savo 
skėčiu ji jungė devyniolikos 
kraštų lietuvius. Angliškai, 
vokiškai, itališkai, ispaniškai, 
prancūziškai, portugališkai 
kalbančiuose kraštuose gyve 
nantieji lietuviai tarp savęs 
jungėsi lietuviška spauda, ben
dromis konferencijomis, suva
žiavimais, seimais, jaunimo 
kongresais — visa tai t ik lietu
vių kalba. Visur buvo organi
zuojamas lietuviškas švietimas. 

kuriamos lietuviškos jaunimo 
organizacijos, stovyklos, įkurta 
ir išlaikoma Vasario 16-tos gim
nazija Vokietijoje, kurią jauni 
lietuviai iš viso pasaulio kraštų 
gali lankyti, geriau išmokti 
lietuvių kalbą ir vėliau ją var
toti lietuviškam darbui savo 
gimtuose kraštuose. Taip tvar-
kydamiesi mes išlikome ir 
išsilaikėme iki pat Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo, 
nors vykdydami ir kitą didelį 
uždavinį — Lietuvos laisvinimą. 
Tiesa, daug jaunimo nubyrėjo, 
bet nubyrėjo kaip t ik tie, kurie 
lietuvių kalbą prarado. Nuby
rėjo ne iš karto, bet pamažu. 
Vienai šeimai buvo per sunku 
kiekvieną šeštadienį vežioti 
vaikus į lietuvišką mokyklą, 
kitai prist igo noro b e n t 
valandėlę per dieną pašvęsti 
vaikams ir mokyti j u o s 
lietuviško rašto namie, kitiems 
tai kliudė kitos „priežastys", ir 
taip pamažu kitatautiška kalba 
įsisunkė į lietuvišką šeimą ir 
vaikų lietuvybė nuėjo vėjais. 

Kategoriškai nesutinku su 
aiškinančiais, kad lietuvybei 
išlaikyti lietuvių kalba ne
būtina. Be didelių išvedžiojimų 
tegul tie visi aiškintojai pasižiū
ri į statistiką. J i rodo, kad 
Amerikoje lietuviškos kilmės 
gyventojų yra apie 835,000, 
tačiau ką šiandien jie reiškia 
Lietuvai ir lietuvybei? Prak
tiškai lietuvybei ir Lietuvai 
reikšmingų tėra gal tik kokie 
35,000. Tie, kurie dar moka 
panakamai lietuvių kalbos. Kiti 
visi nereiškia nieko. Jie netur i 
nė tarpusavio ryšio, neturi nė 
savo, kad ir angliškai lei
džiamos, spaudos. Visas jų 
lietuviškumas prasideda ir bai
giasi tik įsirašant į statistiką. 
Galima ir būtų surasti, ypač, 
jeigu mano oponentai užsi
spirtų, ir vieną kitą išimtį, bet 
jų bus tik labai mažai. 

Taigi lietuvybei išeivijoje 
išlaikyti lietuvių kalba būtina. 
Be jos lietuvybės čia nebeliks. 
Įsivedę į Lietuvių Bend
ruomenės veiklą anglų kalbą, 
nors dar ir sakydami, kad ji bus 
antroji, pagalbinė, po poros 
metų padarysime ją jau pagrin
dine ir lietuvių kalbos nebeliks. 
Tada pradėsime žengti į 
lietuvybės kapą. Kam gi be-
reikės mums lietuviškos spau
dos, lietuviškų radijo valandė
lių, lietuviškų pamaldų, lietu
viškų knygų? Kam bereikės 
lietuviškų mokyklų? Je igu 
Lietuvos lietuviai nori su mu
mis santykiauti, turės patys iš
mokti angliškai. Taip t ikrai 
pasidarys, jeigu mes į pa
grindinę savo lietuvybės iš
laikymo tvirtovę Lietuvių Bend
ruomenę įsivesime anglų arba 
kituose kraštuose kitų kita
taučių kalbas. 

Man oponuojantieji te ig ia: 

„Ką darysim su j au lietuvių 
ka lbos nebemokančia is , bet 
save dar lietuviais laikančiais, 
ypač j auna i s žmonėmis, kurie 
nori dirbti lietuvišką darbą ir 
nori įsijungti į Lietuvių Bend
ruomenę" „Ar pats nori juos at
mes t i " — j au piktai kerta kiti. 

Ne, anaiptol, ne. Kaip tik 
n o r i u j u o s p r ig laus t i ka ip 
gal ima arčiau ir padėti j iems 
l ietuviais būti, nepaisant kiek 
jų bebūtų. Man aiškinama, kad 
šiuo metu tokių yra jau net 
penkios J A V LB apylinkės. La
bai gerai. Nors kiek tose apylin
kėse yra žmonių ir nežinočiau, 
ž inau t ik , kad vieną tokią 
apylinkę sudaro kol kas tik 
viena šeima. Bet ne čia esmė, 
tegul būna ir taip. Noriu priimti 
vieną ir kiekvieną, ir jam 
padėti . JAV LB Švietimo tary
ba tur i daugybę lietuvių kalbos 
mokymo priemonių: gramatikų, 
žodynų, vadovėlių, skaitinių, 
p r a t i m ų , visokių vaizdinių 
priemonių. Tikiu, jog mielai leis 
jomis pasinaudoti. Turime dar 
visgi nemažai lietuviškos spau
dos — tai irgi labai gera lietu
vių kalbos mokymosi priemonė. 
Be to, y ra ir mokytojų, sutin
kančių ryžtis mokyti lietuvių 
kalbos nemokančius lietuvius, 
y r a jau suorganizuotų specialių 
kursų. J ų galima suorganizuo
t i daugiau — kiek tik reikia. 
Dabar Lietuvos laisvinimo dar
bas jau mums neberūpi, taigi 
tu r im daugiau laiko lietuvybei, 
t a r p tų darbų ir lietuvių kalbos 
mokymui. O jeigu tie lietuviškai 
nemokantieji lietuviai savo tėvų 
kalbos mokytis nenori, bet nori 
d i rb t i kokį nors l ietuvišką 
darbą — tai , žinoma, būtų tik 
politinis a r kokia nors pagalba 
Lietuvai — lengvai gali susi
bur t i į angliškai kalbančių 
lietuvių grupes, gal net ir į 
bendrą sąjungą ir dirbti šalia 
Lietuvių Bendruomenės. Taip 
d a r o ir daug l i e t u v i š k a i 
k a l b a n č i ų o rgan izac i jų . 
Bendruomenė mie la i padės 
j iems susiorganizuoti. 

Rūpestį kelia man dar vienas 
anglų kalbą Bendruomenei 
s iū lančių galvojimas: kodėl 
j iems daug svarbiau į lietu
viškai kalbančią Lietuvių Bend
ruomenę grūsti anglų kalbą, 
k u r lietuvių kalba yra išeivijos 
gyvybė, bet neįstengia lietuvių 
kalbos mokymo įpiršti lietuviš
kai nekalbant iems lietuviams. 
Netikiu, kad jie nežinotų, jog 
šeimoms, savo vaikus išauginus 
l i e t u v i š k a i k a l b a n č i a i s lie
tuviais, reikėjo daug metų ir 
daug pastangų, daug lėšų, o kai 
kur iems prireikė atsisakyti ir 
geresnių darbų bei karjerų vien 
t ik dėl to, kad jos norėjo gyven
ti lietuviškose gyvenvietėse ir jų 
pagalba per lietuviškas mokyk
las, organizacijas auklėti savo 
vaikus lietuviškoje dvasioje ir 
auginti lietuviais. O dabar visa 
ta i jie nori paneigti, sunaikinti , 
versdami lietuviškai išaugintus. 
lietuviškai išmokytus lietuvius 
ta ikyt is prie tų, kurių šeimos 
visa tai apleido, savo vaikų 
l i e t u v i š k u m u n e s i r ū p i n o . 

VOKIŠKA SPAUDA IR 
NUOTRUPA 

KAZYS BARONAS 
Lenkiškų tarybų anuliavimas lietuvio bičiulio 

Vilniaus krašte rado platų at
garsį Silezijos ir Sudetų krašto 
tremtinių tarpe Jų spauda an
truose savaitraščių ar mėnraščių 
p8l. spausdino Lenkijos spaudos 
komentarus, kart u primindama 
Lenkijos vokiečių mažumos 
gyvenimą. Daugiau kaip 300 
tūkst. jų tautiečių neturi ne 
t ik autonominių sričių ar tary
bų, bet taip pat net mokyklų, 
d raudž ian t vaikams viešai 
kalbėti tėvų kalba. Ypatingai 
p r i e š l enk i ška i s s t ra ipsnais 
pasižymi Silezyos vokiečių mėn
raštis „Schlesische Nachrich-
ten", kurio spalio mėn. laidoje 
rašoma Rytprūsių ir Karaliau
čiaus srities klausimu. 

Vokietijos parlamento atsto
vas Ortvim Lovack mini Lenki
jos nacionalistu pasisakymus 
spaudoje, reikalaujant Kara
liaučiaus sritį priskirti Len
kijai. Kiek švelniau pasisa
ko Breslau „Gazeta Zachdnia — 
Vakarų laikraštis", priskir
damas Karaliaučių lygiai (Glei-
chermassen) Lietuvai ir Lenki
jai bei Vokietijai. 

Aplamai, daugumas Lenkijos 
politikų ir žurnalistų jaudinasi, 
kad yra labai daug galimybių 
grįžti Rytprūsiams „ant su
j u n g t o s Vokietijos ke l ių" 
(Schoss). 

* * * 
Vlikui sustabdžius vokišką 

„Eltą^ gaunu daug laiškų iš šio 
žiniaraščio skaitytojų, prašant 
ir toliau supažindinti vokiškai 
kalbančius Europos kraštus su 
Lie tuvos ku l tū r in iu , eko
nominiu ir politiniu gyvenimu. 
Be jau kelių pasiųstų anksty
vesnių laiškų, duodu didelio 

dažnai tik dėl to. kad susidarytų 
sau geresnes darbo ir uždarbio 
sąlygas, ir dabar dažnai mėgsta 
tai parodyti storesnėmis savo pi
niginėmis. Kodėl tie šeimų pasi
aukoj imu išaugint i j a u n i 
lietuviai turi taikytis prie tų, 
kurie neišmoko pakankamai 
lietuvių kalbos bent padoriai 
susikalbėti? Nemanyčiau, kad 
tie anglų kalbą Bendruomenei 
siūlantieji turėtų tikslą lietuvių 
kalbą, o kartu su ja ir lietuvy
bę nužudyti. Greičiau tai t ik 
lengvabūdiški ir neišgalvoti 
išsireiškimai, tačiau visgi jie 
yra, sakykim, kad dar tik pir
mieji, bet jau lietuvybės išei
vijoje laidojimo garsai. Ta kryp
timi lūpas pravėrusieji turėtų 
labai apsigalvoti ir siūlyti ne 
Lietuvių Bendruomenei įsivesti 
anglų kalbą, bet į jos darbą 
įsijungti norintiems lietuvių 
kalbą išmokti. Lietuvių Bend
ruomenės pagrindinis užda
vinys yra ne lietuvių kalbą 
žudyti, bet ja atgaivinti ir ta rp 
lietuviškai nekalbančių, bet sa
ve lietuviais laikančių Ameri
kos gyventojų. Ar sąžininga yra 
nuvertinti ar net skriausti tas 
šeimas ir tuos jų auklėtinius, 
kurie lietuvių kalbą moka. ją 
vartoja , dei tų, kurie jos 
nemoka? 
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Eichstaetto 
katalikų universiteto anglų ir 
lyginamųjų kalbų prof. dr. A. 
Bammesbergerio pasisakymą. 
Jo nuomone „Eltą" reikėtų ir 
toliau leisti, informuojant Vaka
rų pasaulį, imtinai Vokietiją, 
apie pasikeitimus (Entwicklung) 
Pabaltijo kraštuose. Gal vertėtų 
įsteigti kokią nors organizaciją 
ar draugiją, kuri informuotų 
skaitytojus apie padėtį Pabal
tijo valstybėse, kadangi iki 
šiol vokiečių informacija, ypač 
kultūrinėje ir religinėje srityje, 
buvo labai menka. 

Jo žmona, vokiečių ir lotynų 
kalbų gimnazijos mokytoja, 
rašo: „Elta žiniaraštyje aš ras
davau tą, ko negalėjau surasti 
vakarų spaudoje". A. Bammes-
berger tiki, kad vietoje Elta gal 
atsiras kitas balsas (Organ), 
kuris ir to l iau informuos 
vokiškai kalbančią visuomenę 
visais Pabaltijo valstybių klau
simais. 

Rašant atvirą laišką vokiš
kam dienraščiui, daugumas 
redakcijų pageidauja prie pa
vardės ir pilno vardo pridėti 
taip pat antrašą, kuris įrašomas 
po laišku. 

Minėjau, kad Miuncheno 
„Sueddeutsche Zeitung" dien
raštis rugsėjo 27 d. atspausdino 
mano atsakymą, kuriame ištai
siau H. Maul mūsų tautai mes
tą kaltę — lietuviškų SS legionų 
įsteigimą (vyrai galvotrūkčiais 
bėgo registruotis), vykdytą 
holokaustą, demokratijos stoką 
nepriklausomybės metais ir t.t. 
Nurodžiau, kad Lietuva jokių 
SS legionų neturėjo-, imdamas ir 
šaltinį — Washingtono tautinio 
archyvo dokumentus, t.y. H. 
Lohse raštą Lietuvos gen. 
komisorui dr. von Renteln. 

Jau po kelių dienų pasiekė 
mane dienraščio skaitytojų 
asmeniški laiškai (juk mano pa
vardė ir antrašas buvo dien
raščio paskelbtas!). Iš Hambur
go F. Beduerftig rašo, kad 
vokiečiai Lietuvoje rado sau 
padėjėjų, tačiau mano išaiški
nimas (Klarstellung) yra svei
kintinas. Tačiau netikslios yra 
žinios apie H. Lohsę. Aš jas 
paėmiau iš LE XVI t.,psl. 410. 
Joje rašoma: Lohse Heinrich 
(1896 Holsteine - ? ) 1941 m. 
VII. 17-1944 vokiečių komisaras 
Pabaltijui („Ost landui") . 
Pirklys, dalyvavęs I pas. kare, 
po jo anksti įstojęs į nacių 
partiją ir jau 1925 m. pasl >tas 
Shlesziwigo-Holsteino ga alei-
teriu. Artimas A. Rosenbergo 
draugas, ištikimai vykdė nacių 
politiką Pabaltijo kraštuose. 
Rezidavo Rygoje. Po karo pate
ko sovietams ir, spaudos žinio
mis, buvo nuteistas pakarti". 

Hamburgo gyventojas LE 
žinias taip ištaiso: H. Lohse 
nepateko į sovietines rankas, 
bet 1948 m. Beilefeldo teismo 
sprendimo buvo nuteistas 10 
metų kalėjimo bausme ir 1951 
m. sveikatos sumetimais iš 

kalėjimo paleistas. Pradžioje 
gavo net pensiją, kuri vėliau 
Schlesvvig-Holsteino krašto 
vyriausybės spaudimu buvo 
atimta (aberkannt). J is mirė 
1964 i-i. savo tėviškės kaime 
netoli Itzehoe. 

K i t a m e laiške Hermann 
Poelchau iš Bavarijos Alling 
rašo, kad dr. von Renteln įstai
goje dirbo jo miręs svainis Went 
Baron von der Ropp, taip pat 
'dalyvavęs 1941 nj. vokiečių 
repatriacijos komisijoje. Ropp 
mylėjo Lietuvą ir jos gyventojus. 
1990 m. H. Poelchau su 32 von 
Ropp giminaičiais aplankė savo 
dvarus Lietuvoje. Visi vokiečiai 
buvo lietuvių labai nuoširdžiai 

sutikti. Toliau jis rašo: „dabar 
mano užduotis yra „Buch-
traeger" (skliausteliuose rašo 
„Knygnešys" ) pareigos, 
siunčiant pabaltieciams vokie
čių kalboje įvairius profesinius, 
kalbinius ir grožinės literatūros 
leidinius kuo greičiausiai įjun
giant Pabaltjo tautas Į Vakarų 
pasaulį". Prašo, ar negalėčiau 
suteikti jam daugiau žinių apie 
mirusį Ropp svainį ir jo darbą 
Lietuvoje. 

Gal kas iš JAV ar Kanados 
lietuvių galėtų suteikti Rygoje 
gimusiam vokiečiui žinias apie 
Roppą Jo antrašas: Herr H. 
Poelchau, Rossfeld St. 28, 
8031 Alling. Germany. 

PADĖKA 
Mūsų mylimajai Motinai 

ADELEI BIČKAUSKIENEI 
1991 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvoje 

mirus, už pareikštas užuojautas labai 
dėkojame. 

Aleksandras, Romas ir Birutė Čiu-
rienė. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Dr Raimunci..- Oslapas iš LibertyviUe. III., su savo dukra Gaile Ošlapaite. 
buriavimo varžybų sportininke. Pas. lietuvių sporto žaidynėse Kaune. 

Nuotr Ed. Šulaičio 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 West 71st Street 
Chicago. Illinois 6062^ 

1-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
102(11 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Ckero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 606^0 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PFTKLS 
DONAID A. PFTKUS 

DONALD M. PETKIS 

\ 
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x Vysk. Sigi tas Tamkevi-
cius, SJ, su kun . Antanu Sau
laičių, SJ, spalio 19 d. konceleb 
ravo šv. Mišias Šv. Kazimiero 
seserų vienuolyno koplyčioje 
Chicagoje ir pasakė trumpą pa
mokslą. Paskui kartu su sese
rimis pusryčiavo ir generalinei 
vyresniajai ses. Marilyn Kuz
mickus įteikė Lietuvos Šv. Ka
zimiero seserų Motinos Marijos 
Kaupaitės, vienuolijos steigėjos, 
beatifikacijos dokumentus. 

x A.a. B r o n i a u s Kviklio 
mirties metinių akademijoje 
spalio 27 d., sekmadienį, meni
nę programą atliks smuiki
ninkė Linda Veleckytė-Kerpie-
nė ir sol. Jonas Vaznelis akom 
panuojant Alvydui Vasaičiui (ne 
Manigirdui Motekaičiui, kaip 
„Draugo" 18 d. paskelbta). Aka
demiją rengia Akademinis 
Skautų sąjūdis. Kviečia visus 
dalyvauti. Pagrindinę paskaitą 
skaitys dr. Jurgis Gimbutas. 

x Loreta i r prof. dr . Jokū
b a s Stukai iš N'ew Jersey \rra 
atvykę į Chicagą ir dalyvavo 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
sukakties 50 metų minėjime. 
Taip pat aplankė savo gimines 
ir artimuosius. L. ir J. Stukai 
yra dideli Lietuvos Vyčių drau
gijos veikėjai, o Loreta Stukienė 
buvusi centro valdybos pirmi
ninkė. Jie ta proga aplankė 
„Draugą", įsigijo naujausių lei
dinių ir pasikalbėjo su redakci 
jos ir administracijos žmonėmis. 

x JAV L B naujos t a rybos 
prezidiumo pirmininkas yra 
Vytautas K a m a n t a s (1851 
Skyview Dr., Sparta. MI. 49345. 
t e l . ^616-887-1436. Fax 
616-887-8989), vicepirmininkui 
dr. Vytas Narutis, Birutė Vilu-
tienė. sekretorės Svajonė Kere-
lytė ir Gražina Kamantienė. 

x 20-tosios lietuvių fotogra
fų parodos a t idarymas bus ši 
penktadienį, spalio 25 d. ,7:30 
v.v. Čiurliono galerijoje, Jau
nimo centre, šios sukaktuvinės 
parodos konkurso tema yra 
„Sportas". Parodoje dalyvauja 
išeivijoje ir Lietuvoje gyvenan
tys lietuviai fotomenininkai. 
Visus kviečia atsilankyti pa
rodos rengėjas — Budrio Vardo 
Lietuvių Foto Archyvas. 

(sk) 

x Česlovas Stankevičius , 
Lietuvos Respublikos Aukščiau 
šiosios Tarybos pirm. pavaduo
tojas, š.m. spalio 25, penk-
tadienį, 7:30 v.v., Jaunimo cen
t r e , painformuos Chicagos 
lietuvių visuomenę apie esamą 
padėtį Lietuvoje. Česlovas 
Stankevičius vadovavo Lietuvos 
delegacijai, kuri sudarė sutartis 
su Rusijos Respubl ika . 
Visuomenė kviečiama gausiai 
da lyvaut i . J A V L i e t u v i ų 
B e n d r u o m e n ė s K r a š t o 
valdyba. 

(sk) 

x Ieškomas Zenonas Geru
laitis, gyv. New Yorke nuo 1940 
m. Atsiliepkite, rašykite jo anū
kei lietuviškai arba angliškai: 
A u š r a T ū b i e n ė , Naujo j i 
15-109. Alytus, Li thuania . 

(sk) 

x Šv. Mišios už mirus ius 
Lietuvių Fondo n a r i u s bus 
spalio 27 d. 10 vai. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. Kviečiame 
visuomene dalyvauti ir prisi 
minti juos savo maldose. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klala 

Oanglama Ir taisoma 
vl*ų rūšių stogus 

Tel 312 434 9656 a'ba 
312 737-1717 

x A.a. k u n . R o m a n a s 
Klumbys po ilgos vėžio ligos 
mirė spalio 11d Phoenixe, Ar., 
pala idotas viet inio kunigo 
spalio 15 d., nes arkiv. Paulius 
Marcinkus tuo metu buvo iš
vykęs į Romą. Velionis yra 
gimęs Amerikoje 1914 m. rug
sėjo 19 d. Mokslus išėjo Kauno 
kunigų seminarijoje ir įšven
tintas kunigu 1937 m. gegužės 
22 d. Dirbo kurį laiką Lietuvos 
parapijose, o atvykęs j Ameriką 
dirbo tarp indėnų New Mexico 
valstijoje. Paskut in iu metu 
gyveno ir lietuvius aptarnavo 
Phoenixe Manoma, kad plačiau 
parašys mūsų korespondentė iš 
Arizonos. 

x Lietuvos a m b a s a d o r i u s 
Stasys Lozorai t is iš VVashing-
tono, D.C. dalyvaus Vliko 48 
seime, iškilmingose pamaldose 
ir bankete, kuriame bus pagerb
tas Lietuvos Respublikos minis-
teris pirmininkas Gediminas 
Vagnorius. 

x Dai l . P e t r a s A l e k s a , 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
vedėjas, a.a. Broniaus Kvilio pa
gerbimo akademijoje Jaunimo 
centro didž. salėje sekmadienį, 
spalio 27 d., 3 v. p.p. kalbės 
tema ..Broniaus Kviklio is
torinis veikalas Lietuvos Bažny
čios" Akademiją rengia ir visus 
atsilankyti kviečia Akademinis 
Skautų sąjūdis. 

x Šakių apskr i t i es klubo 
susirinkimas bus antradienį, 
spalio 29 diena, 1 vai. po pietų 
Kojak salėje, 4500 So. Talman 
Ave. Valdyba kviečia visus na
rius atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės. 

x Uostamiesčio muzikan
tai, sėkmingai koncertavę Jau
nimo centre, šį trečiadienį, 
spalio 23 d., 2 v. p.p. linksmins 
klausytojus Vyresniųjų Lietu
vių centre — Seklyčioje. Po pro
gramos — kavutė. Visi kvie
čiami nepraleisti progos išgirs
ti linksmai dainuojančius ir 
liaudies instrumentais grojan
čius j aunus muzikantus iš 
Klaipėdos. 

x Muz. Faus tas Strolia su 
tiko savo vedamą dainų popietę 
nukelti į spalio 30 d., kad 
vyresnieji lietuviai turėtų pro
gos dienos metu išgirsti Uosta
miesčio muzikantus Seklyčioje 
šį trečiadienį, spalio 23 d., 2 v. 
p.p. Visi kviečiami. 

x Vacys Kaval iūnas „Gim
tosios žemės giesmė", lietuvių 
t au t i n io meno ansamblio 
Čiurlionio dainos kelias. Išleis
ta monografija apie „Čiur
lionio" ansamblį, jo veiklą 
dainos srityje, apie ansamblio 
kūrėją a.a. muz. Alfonsą Mi
kulskį, apie choristus, O. Mi
kulskienės kanklių muziką ir 
muzikantus, ansamblio vaid
menį Lietuvoje, Vokietijoje ir 
Amerikoje. Labai daug nuo
traukų. Knyga turi 264 psl., 
kietais viršeliais, didelio forma
to. Gaunama ir „Draugo" kny
gyne. 

x Kar tu su Lietuvių centro 
p raneš imu dėl metinio susi
r ink imo buvo pasiųstas ir bal
savimo įgaliojimo lapel is , 
kuriame pažymėta klaidinga 
susirinkimo data. Naudojantis 
balsavimo įgaliojimo lapeliu, 
prašoma išbraukti klaidingą 
susirinkimo datą, o įrašyti 
tikrąją - spalio 27 d. 

x Vytautas Ripsk is , Ever-
green Park. 111., Edvvard Slakai-
tis, Chicago. 111., buvo atvykę į 
„Draugą", pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams ir kiek
vienas paaukojo po 20 dol. dien
raščio stiprinimui. Ripskį ir 
Slakait į ske lb iame garbės 
prenumeratoriais, o už paramą 
„Draugui" labai dėkojame. 

x \ VLIKO seimo užbai
gimo banke tą , lapkričio 3 d., 
sekmadienį. 6 vai. vakaro, stalų 
rezervacijų ir bilietų reikalu 
skambinti: (708) 301-8183 a rba 
(708) 423-1681. Banketo metu 
bus pagerbtas Lietuvos Res
publikos M i n i s t e r i s Pir
mininkas Gediminas Vagno
rius. Meninę programą išpildys 
rašyt. B. Pūkelevičiūtė. Už jau 
įsigytus bilietus, prašome su 
platintojais atsiskaityti iki 
spalio 26 d. 

(sk) 

x KALĖDINIAI SIUNTI
NIAI Į LIETUVĄ pristatomi į 
namus su nuo l a ida . Specia
lus susitarimas. Rūbai, mais
tas, vaistai BE MUITO. Ši nuo
laida galioja rugsėjo ir spalio 

mėn. Paskubėk i t . Iš kitur 
siųskite mums paštu arba UPS. 
TRANSPAK 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , I L 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x MAISTO SIUNTINIAI į 
Lietuvą ŠVENTĖMS žemes
nėmis kainomis: mėsa, dešros, 
sūris, aliejus, cukrus, kava ir kt. 
įvairaus dydžio: 55 svarų, 30 
sv., 15 sv. Kainos nuo $50 iki 
$90. Kre ipki tės , suteiksim 
smulkesne informaciją. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , I L 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Tik $1.75 už svarą iki 100 
svarų ir $1.50 virš 100 svarų 
ir jūsų siųstas kalėdini* siun
tinys bus pristatytas be muito 
į bet kuri Lietuvos kampeli. 
Nuolaida galioja iki lapkričio 10 
d At l an ta Impor t -Fxpor t , 
2719 W. 71 St., Chicago. IL 
60629, tel. 312-434-2121. 

fak) 

x Nere ik ia įsileisti jokių 
žmonių, ypač vakare, norinčių 
tikrinti vandenį, elektrą, tele
foną ar panašius dalykus, nepa-
siklausus pirmiau įstaigos, kuri 
siunčia inspektorius. Tikri
nantieji inspektoriai turi turėti 
specialius pažymėjimus. Netikri 
.inspektoriai" tik nori apvogti, 

įsiūlyti netikrus pinigus ar 
apiplėšti. Tai įspėja vietos 
policija. 

x Lietuvių Fondui vajaus 
p roga aukojo; $8,000 ,.X", 
$300 Bronius ir Anelė Kručai, 
po $200 Marija Ročkuvienė, 
Gerald Tamkutonis, po $100 
Bronė Čižikaitė, Antanas ir 
Veronika Kriščiūnai, Kazys 
Rožanskas, Julija Smilgienė. 
Frank Viršila. Dėkojame ir 
prašome siųsti aukas bei įsigyti 
bilietus lapkričio 15 d. pokyliui 
LF būstinėje - 3001 W. 59th 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Vy tau ta s Radžvilas, Lie
tuvos liberalų pirmininkas šeš
tadienį, spalio 26 d. ,7:30 v. v. 
Balzeko muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd., kalbės tema: 
.,Kodėl šiandien Lietuvoje 
reikia opozicijos". Rengia „Aki
rač ia i" . 

(sk) 
x P a r d u o d a m i AUTOMO

BILIAI Lietuvoje su garan
tija. Transpak , 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 10! 
10 kg. (22 sv.) skaniausių mėsos 
produktų: 3 kg. kapotas kumpis 
konservuose (6 dėž.), 1 kg. 
liežuvis drebučiuose (3 dėž.), 1 
kg. vištiena savo sultyse (3 dėž.), 
2 kg. file natūralioje plėvėje, 1 
kg. lietuviškas skilandis, 1 kg. 
kiaulienos šoninė šalto rūkymo, 
1 kg. „Lietuviška" dešra — 
$10a Kreiptis: „ŽAIBAS" 9525 
So. 79th Ave.. Hickory Hills, 
IL 60457. Tel. 70*430-8090. 

(sk) 
x Norėdami atšvęsti įvai

rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašom kreiptis į Baltijos res
toraną , 8100 Rober ts Rd., 
Jus t ice , D. tel. 1-708-458-1400. 

(sk) 

„Uostamiesčio muzikantai" 
JAV-se ir Kanadoje. Iš k.: P 
Augustinas Užkuratas, Vyl 

CHICAGC 
LIAUDIES MUZIKOS 

ANSAMBLIO KONCERTAS 

„Uostamiesčio muzikantai", iš 
Klaipėdos atvykęs Lietuvių 
liaudies muzikos ansamblis, 
spalio 20 d. Jaunimo centre 
turėjo didžiai tur iningą 
koncertą. Jį surengė LB 
Socialinių reikalų taryba, 
kuriai vadovauja Birutė Ja
saitienė. Publikos susidomė
jimas buvo didelis, susirinko 
gausiai. Ir visi džiaugėsi, nes 
programa pasižymėjo įvairumu, 
patraukliu margumu ir giliu 
įsijautimu į liaudies kūrybą, 
atliekant ją su nuoširdumu, 
patriotiniu jau.-mu, net ir su 
gausiu humoru 

Pirmoji dalis buvo skirta ori
ginaliai atkurtai, pritaikant 
l iaudies ins t rumentams, 
muzikai. Čia V.ivo kompozicijos 
V. Bagdono - „Melodija", J. 
Švedo — ,.Du broliukai" ir 
„Daina be žodžių", B. Gor-
bulskio — „Bosas kviečia šokti" 
ir „Lumzdelio pasivaikščioji
mas", V. Klovos „Dainelė", A. 
Balčiūno ..Biržiečių polka", B. 
Mūro „Saults derlius", J. Gai
žausko — ..Pašokėk", liaudies 
dainos — ..Augin tėvas du 

x Lietuvių centro Lemonte 
metinis narių susir inkimas 
šaukiamas sekmadienį, spalio 
27 d., 12:30 v. p.p. Bus metinė 
veiklos apžvalga ir renkama 
dalis vaidybos. Balsavimo teise 
turi visi centrui aukoję bent 
200 dol. 

x „Eltos Informacijos", Nr. 
9, rugsėjo mėnesio, išėjo iš spau
dos. Nors žinios ne visos yra 
naujos, bet jos naudingos laik
raščiams ir šiaip besidomin
tiems lietuviška politika. 

x John Valaitis, Burbank. 
111., už kalėdines korteles ir 
kalendorių parėmė „Draugą" 
30 dol auka. Edvvard Tuknis, 
Chicago. Ui., atsiuntė 15 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Atsiuntė po 10 dol. už 
kalėdines korteles , kalen 
dorių: Kazy- Rožanskas, Marta 
Kleinas. Victoria Orentas ir J. 
Drukteinis. Labai dėkojame. 

x Kazys Žara, iš Yucaipa. 
Cal., atsiuntė 200 dol. auką su 
tokiu laiškučiu: „Mūsų Tėvynei 
atgavus laisvę ir įsijungus į 
taiką ir laisvę mylinčių tautų 
šeimą, didel^ nuopelnai tenka ir 
laisvojo pasaulio lietuvių dien
raščiui D r a u g a s ' , ku r i s 
ryžtingai ir nenuilstamai skelbė 
pasauliui padaryta Lietuvai ir 
lietuvių tautai didžiulę skriau
dą. Visas šio dienraščio van 
gardas: leidėjai, redaktoriai, 
bendradarbiai ir talkininkai pa
rode didelę meilę ir ištikimybę 
mūsų visų gimtajai žemei. Pa
garba Jums! Priede. Liesas 
čfkutis". Labai dėkojame už 
didele parama ir mielą laiškutį 

L 



— lietuvių liaudies ansamblis iš Klaipėdos, sėkmingai gastroliuojąs 
ranas Kasperaitis, vadovas Bronius Mūras, Vytautas Babaliauskas, 
mautas Zelenis, Stasys Juškauskas ir Donatas Merkelis. 

>JE IR APYLINKĖSE 
sūneliu", dar „Medinis žir
gelis", ypač jautr i patriotinė 
nežinomo autoriaus „Lietuvos 
partizanai". 

Šias melodijas a t l i e k a n t 
skambėjo birbynės, skrabalai , 
skudučiai, lumzdelis. Viskas 
buvo atlikta su tokiu t ikslumu, 
su liaudišku skambėjimu, su 
nuostabiu vikrumu daužan t 
skrabalus, kad publika galėjo 
pajusti visą mūsų liaudies kūry
bos jėgą ir gelmę. Tai buvo ne 
vien instrumentinė muzika, bet 
dalis atliekama su solo, duetų, 
trio, kvartetų, kvintetų dai
nomis, vis įsijungiant naujiems 
muzikams ir instrumentams. 
Skrabalų melodijų išgavimas 
žaibiškais plaktukų smūgiais 
tiesiog stebino. 

Antroji koncerto dalis susidėjo 
daugiausia iš ansamblio vadovo 
B. Mūro kompozicijų: ..Daino-
rėliai", „Polka ucb/\ „Tėvų 
namai", „Vakaruškos", „Subat-
vakario valsas", „Gimtinėje", 
taip pat liaudies dainų: „Per 
klausučių ūlytėlę", „Artojėliai 
aria", „Daina apie seną arklį", 
liaudies muzika, „Telšių klum
pakojis", „Baltai". Šioje dalyje 
buvo dzūkų, žemaičių ir kt. 
melodijos su taikliomis humoro 
įtarpomis ir net trumpu mono
logu. 

Buvo įtraukta net ir publika 
į dainos atlikimą. Viskas vyko 
sklandžiai, atliekant tarpais su 
aktoriškomis išraiškomis ir ju
desiais. Galima sakyti, kad šis 
ansamblis išryškino, kokia jėga 
yra mūsų liaudies kūrybos 
gelmėse. 

Ansamblio centras — Klaipė
da, bet jo nariai iš įvairių 
Lietuvos vietų — dzūkų, suval
kiečių, žemaičių. Visi muzi
kantai baigę Lietuvos konserva
toriją, o jų vadovas Bronius 
Mūras, kilęs iš Raseinių, baigęs 
Vilniaus konservatorijos bir
bynės klasę ir dabar pa ts dėsto 
konservatorijoje bei kompo
nuoja kūr in ius š i a m an
sambliui. Kiti ansamblio nariai; 
Vytautas Babaliauskas, Stasys 
Juškauskas, Pranas Kasperai
tis, Donatas Merkelis, Augus
t inas Užkuratas , V y t a u t a s 
Zelenis. Jų muzika Lietuvoje 
skamba per radiją ir televiziją, 
jie jau koncertavo Vokietijoje, 
Lenkijoje, Vengrijoje, Šveica
rijoje. Turėjo paruoštų įrašų 
kasetei, bet komunistai, užgrob
dami įstaigas, jas sunaikino. 

Šalia minėtų l iaudies in
strumentų, jie taip pat naudojo 
smuiką, bosą, būgną, armoniką 
ir kt. Iš Chicagos jie vyksta į 
Clevelandą, su koncertu jie 
siekia ir Kanados Torontą, į 
Lietuva grįžta apie lapkričio 
vidurį. Koncertą Chicagoje 
užbaigė jautria Maironio dainos 
melodija ,.Lietuva brangi" kar
tu su publika. B. Jasai t ienė 
jiems nuoširdžiai padėkojo, o jie 
atsidėkodami apjuosė ją tautine 
juosta. Ji buvo juos ir ap
gyvendinusi Seklyčioje. A. Kir-

vaitytė, atėjusi į sceną, pranešė, 
kad dr. J. Adomavičius visus an
samblio muzikantus apdovano
ja po šimtinę. Publika dar galėjo 
pasidžiaugti bendraudama su 
jais vakarienėje kavinėje. 

Juoz . P r . 

DALIA ŽYGIENĖ -
M A G I S T R Ė 

Aldonos ir Broniaus Mačiuke
vičių vyriausia duktė Dalia š.m. 
rugpjūčio mėn. gavo Master of 
Science in Education diplomą iš 
Northern Illinois universiteto. 

Dalia g imusi iš užaugusi 
Chicagoje, Marąuet te Pa rko 
c e n t r e . B a i g u s i p radž ios , 
vidurinę ir Illinois universitetą 
bakalauro laipsniu iš chemijos, 
p radė jo m o k y t o j a u t i Wes t 
Leyden aukštesnėje mokykloje, 
kurioje j au dirba 13 metų ir 
dėsto chemiją. 

Dalės s tropumas ir gabumai 
buvo t inkamai įvertinti už ką Il
linois Sta te Board of Education 
paskyrė ja i specialią stipendiją 
Gifted Fellowship Grant. J i tęsė 
s t ud i j a s N o r t h e r n I l l i no i s 
universitete, kur pernai — 1990 
m. birželio mėn. Daliai buvo 
suteikta ypat inga premija už 
pranašumą mokyme — Sigma 
XI Scientific Research Society 
Award for Excellence in Science 
Teaching. 

Dalia y ra ištekėjusi už Vy
tenio Žygo. Gyvena Chicagos 
priemiesty Bervvyne, augina 
sūnų Arą ir dukrelę Aidą. 

Sveikinam naują magistrę, 
Dalią Žygienę, kuri , dirbdama 
pilną laiką ir augindama 2 
mažamečius vaikučius, sugebėjo 
tiek daug pasiekti moksle. 

Kor . 

L IETUVIŲ MOTERŲ 
F E D E R A C I J O S CHICAGOS 

SKYRIUS 

Spalio 6 d. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus patalpose 
įvykęs susirinkimas buvo itin 
negausus. Užtektų turbūt abie
jų rankų pirštų. Nežiūrint į tai , 
kad nominacijų komisija jau 
rugsėjo mėnesio pabaigoj turėjo 
kandidates į valdybą, paminėjus 
pranešimuose, kad bus renka
ma nauja valdyba, dauguma ge
riau pasilieka namie. Negali gi 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Dr. A. Šlepetytė-Janačie-
nė iš New Yorko ir dr. J. Moc
kienė iš Kauno buvo Nepriklau
somos Lie tuvos delegatės 
Pasaulio Katalikių moterų or
ganizacijų unijos suvažiavime 
rugsėjo 19-29 dienomis Guada-
lajaroje, Meksikoje. Iš 64 kraštų 
dalyvavo 500 delegačių. Suva
žiavimo metu dr. A. Janačienė 
buvo išrinkta į visų kraštų 
tarybą, kuri atstovauja 37 mili
jonams organizuotų katalikių 
moterų pasaulyje. 

— Lietuvių Bendruomenės 
metinis susirinkimas Los An-
g ė l e s apyl inkės įvyks Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
sekmadienį, lapkričio 3 d., 12 
vai. Bus aptarta pereitų metų 
apylinkės valdybos veikla, pri
statyti ateinančių metų planai 
ir renkami nauji valdybos 
nariai. Taip pat bus pranešimai 
Pietinės Californijos Lietuvai 
remti komiteto ir „Lietuvių 
dienų — LA '91" šventės komi
teto. Visuomenė kviečiama gau
s ia i da lyvau t i , i šk lausyt i 
p raneš imų , pa s i s aky t i dėl 
veiklos ir išrinkti naujus Los 
Angeles apylinkės valdybos 
narius. Rengėjai yra LB Los 
Angeles apylinkės valdyba. 

— C h u c k Aleks inas , 32 m. 
krepšinio žaidėjas, studijuo
damas pasižymėjo Kenntucky ir 
Connect icu t un ivers i t e tų 
rinktinėse, o vėliau trejus metus 
žaidė Italijos komandose. 211 
cm ūgio žaidėjas sveria 250 sva
rų ir įmeta 29 taškus, pravar
džiuojamas „Morris mountain" 
— jo gyvenamojo miestelio 
„kalnu". 

žmogus žinoti, kandidatės yra 
ar ne, o kas nors ims ir pasiūlys 
į naujai sudaromą valdybą. 

Atsisakinėk paskui, aiškinkis, 
tai, žinoma, ramiau pasėdėti 
namie. 

Susirinkimą pradėjo pirmi
ninkė dr. Vilija Kerelytė, pati 
likdama susirinkimui pirmi
n i n k a u t i ir pakv iesdama 
Zuzaną Juškevičienę sekreto
riauti. Z. Juškevičienė perskaitė 
paskutinio susirinkimo (rugsėjo 
12 d.) protokolą, iš kurio pa
aiškėjo, kad ligšiolinė skyriaus 
valdyba nuo spalio 1 d. iš parei
gų pasitraukia. Pagal protokolą 
po vykusių ilgesnių diskusijų 
buvo nutar ta 2000 dol. pasiųsti 
Lietuvos ambasadai Washing-
tone. Ir buvo sudaryta nomina
cijų komisija — J. Ivašaųskienė 
ir Z. Juškevičienė. Perskaitytas 
protokolas buvo priimtas be pa
taisymų. 

Toliau pagal darbotvarkę Z. 
Juškevičienė perskaitė kandida
čių sąrašą į naują valdybą: J. 
Ivašaųskienė, Al. Likanderienė, 
A. Paškienė ir Gr. Vaičaitienė. 
Kadangi niekas garsiai nepro
testavo ir daugiau kandidačių 
nebuvo, tai šios keturios ir iš
rinktos į valdybą su teise koop
tuoti dar tris nares. 

Pirmininkaujanti dr. V. Kere
lytė padėkojo savo valdybai už 
ketverių metų darbą, įteikė 
kiekvienai po gėlytę ir toliau 
susirinkimas vyko prie užkan
džių, kuriuos paruošė J. Iva
šaųskienė ir Z. Juškevičienė. 
Prie kavos puoduko Jolanda 
Kerelienė ir Vilija Kerelytė 
pasidalino įspūdžiais iš kelionės 
Lietuvoje, nes abi tik prieš porą 
dienų buvo grįžusios iš tėvynės. 
Už šiltą priėmimą muziejaus pa
talpose gėlytė buvo įteikta ir St. 
Semėnienei, muziejaus socia
linių reikalų vedėjai. 

Al. Likanderienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Aveirae 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 

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




