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Sąjūdis pradėjo 
persiorganizavimą
Pirmadienio žinios iš Lietuvos

JAV kariai Somalijoje 
neskuba

Vilnius, gruodžio 14 d. (Elta)
— Gruodžio 12 dieną įvyko Są
jūdžio seimo sesija. Jos pirmąjį 
posėdį pradėjęs Sąjūdžio seimo 
tarybos pirmininkas Juozas Tu
melis apžvelgė Sąjūdžio seimo 
tarybos nuveiktus darbus, 
įvertino padarytas klaidas ir 
paskelbė apie Sąjūdžio seimo 
tarybos atsistatydinimą. Sąjū
džio seimas priėmė tarybos at
sistatydinimą, pavesdamas eiti 
jai pareigas iki kitos seimo se
sijos. Sąjūdžio garbės pirminin
kas įpareigotas suformuoti Są
jūdžio reorganizavimo komitetą, 
kuris turės parušoti Sąjūdžio 
reorganizacijos projektą, 
Sąjūdžio seimui svarstyti 1993 
m. sausio mėnesį. Komitetas 
taip pat turės organizuoti pa
siruošimą Lietuvos prezidento 
rinkimams 1993 m. vasario 14 
d., rengti Sąjūdžio suvažfavimą, 
kurį ketinama sušaukti 1993 m. 
pavasarį.

Sąjūdžio garbės pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pristatė 
Sąjūdžio reorganizavimo komi
teto narius. Iš viso jų 15. Tarp 
jų Aleksandras Abišala, Gedi
minas Vagnorius, Kazimieras 
Uoka, ir kiti.

Antrame posėdyje buvo priim
ta daug dokumentų: Lietuvos 
Sąjūdžio pareiškimai ir kreipi
maisi dėl barikadų griovimo 
prie parlamento, dėl šešėlinės 
vyriausybės, dėl parlamentinės 
demokratijos Lietuvoje ir kiti. 
Priimtas kreipimasis į Sąjūdžio 
garbės pirmininką V. Landsber
gį dėl jo sutikimo būti kan
didatu 1993 m. vasario 14 d. 
Lietuvos Respublikos preziden
to rinkimuose.

Dauguma dar nereiškia 
demokratijos

Gruodžio 11d. Lietuvos Seimo 
rūmuose įvykusioje spaudos 
konferencijoje laikinai einantis 
Seimo pirmininko pareigas Čes
lovas Juršėnas, kalbėdamas 
apie šios savaitės darbus, 
pažymėjo, jog svarbiausi jų — 
prezidento rinkimų įstatymo bei 
vyriausybės programos svarsty
mas. Ne mažiau svarbūs ir kiti 
darbai: Seimo pirmininko pava
duotojų rinkimai, o po savaitės
— Konstitucinio teismo įstaty
mo projekto svarstymas.

Dėl opozicijos reikalavimų Č. 
Juršėnas pasakė, jog ultima
tumai nėra darbo forma ir jie 
neišgąsdins. Juo labiau, kad 
Konstitucijoje nenurodyta, kiek 
Seimo narių turi dalyvauti posė
dyje, kad jį būtų galima laikyti 
teisėtu. Todėl Seimas gali dirb
ti ir esant parlamentinei rezis
tencijai. Rinkimuose pralaimė
jusi partija negali diktuoti juos 
laimėjusiai partijai. Tačiau, 
pasak Č. Juršėno, geriausia 
būtų, jeigu daugelis sprendimų 
būtų priimami visuotinio prita
rimo pagrindu, nes dauguma 
dar nereiškia demokratijos. 
Demokratija yra tuomet, kai 
atsižvelgiama į mažumos nuo
monę. Tačiau vardan demokra
tijos nebus leidžiama pažeisti 
Konstitucijos, kurią patvirtino 
tauta, pažymėjo Juršėnas.

Kalbėdamas apie parlamento 
komitetų formavimo principus, 
laikinai einantis Seimo pirmi
ninko. pareigas Č. Juršėnas 
pasakė, jog opozicija buvo 
pareiškusi norą vadovauti tam 
tikriems komitetams. Tačiau 
pasitarus buvo nuspręsta, kad 
jiems vadovaus laimėjusi par

tija. „Mes”, pasakė Č. Juršėnas, 
„pasiūlėme jiems vadovauti kai 
kuriems kitiems komitetams, 
bet jie atsisakė”. Kartu Č. 
Juršėnas patikslino, jog jis 
opozicijai įvardyti vartoja kitą 
terminą. Paaiškino, jog yra val
dančioji dauguma ir nevaldan
čioji — tai yra kas lieka nuo 
LDDP frakcijos. Todėl opozi
cija, jo nuomone, yra neval
dančioji mažuma. Jos dalis yra 
pasivadinusi opozicija.

Žiemos koncertai seneliams

Kalėdinių giesmių ir Adven
to žaidimų programą Lietuvos 
Muzikų Rėmimo Fondo prašy
mu parengė Zitos Kelmickaitės 
vadovaujamas „Ratilio” an
samblis. Jau šią savaitę Muzikų 
Rėmimo Fondas pradės žiemos 
koncertų ciklą senelių namų 
gyventojams.

Lietuvos Muzikų Rėmimo 
Fondas jau yra surengęs dau
giau kaip 30 labdaros koncertų 
įvairiuose senelių namuose. 
Tradiciją papildo labdaros 
koncertai, kartu su Invalidų 
Draugija ir Samariečių Bendrija 
kiekvieno mėnesio pirmą sek
madienį rengiami Vilniuje, 
Baroko salėje.

Paminėtos komp.
V. Jakubėno mirties 

metinės

Gruodžio 13-ąją — išeivijos kom
pozitoriaus Vlado Jakubėno 
(1904-1976) mirties dieną — 
Vilniuje įvyko jo atminimui 
skirta mokslinė konferencija. 
Neseniai susikūręs Vlado Jaku
bėno draugijos Lietuvos skyrius 
ją paskyrė kompozitoriaus cho
rinei muzikai.

Muzikos Švietimo centro 
salėje pranešimus apie Vlado 
Jakubėno pasaulietinę kūrybą, 
jo harmonizuotas evangelikų 
liuteronų giesmes, mintis apie 
chorų kultūrą skaitė profesorius 
Anicetas Arminas, muzikologė 
Rita Nomicaitė, Muzikos aka
demijos studentė Vilija 
Balčytytė-Dačinskienė. Šių 
pranešimų tezės išleistos at
skiru leidinėliu. Konferencijos 
dalyviai taip pat apžiūrėjo 
nuotraukų, knygų parodą apie 
kompozitoriaus kūrybinę veiklą 
Kaune iki 1944 metų.

Tą pačią dieną Vilniaus Baro
ko salėje įvyko Vlado Jakubėno 
chorinės muzikos koncertas. 
Visi kūriniai, kuriuos atliko 
Radijo ir televizijos mišrus cho
ras (meno vadovas ir dirigentas 
Alfonas Vildžiūnas), solistai 
Jolanta Kisielytė ir Vladas Bag
donas, vargonininkas Bernar
das Vasiliauskas Lietuvoje 
skambėjo pirmą kartą. Klausy
tojai išgirdo Vlado Jakubėno 
harmonizuotų lietuvių liaudies 
dainų ir „Mažosios Lietuvos 
choralus”, kitų kūrinių.

16-osios Vlado Jakubėno mir
ties metinės taip pat paminėtos 
Kauno evangelikų reformatų 
bažnyčioje.

Kompozitoriaus atminimą 
pagerbė ir jo gimtųjų Biržų 
evangelikų reformatų bendruo
menės nariai. Jie prisiminė 
garbingą savo bažnyčios veikė
ją, superintendentą, kompozi
toriaus tėvą Povilą Jakubėną ir 
jo šeimą.

Žemaičių pastogėje 

Žemaičių kultūros centre

JAV sraigtasparniai saugo marinus užimančius Bale Dogle aerouostą Somalijoje. Iš jo JAV karinės 
pąjėgos skristysis po įvairias Somalijos vietoves, pirmiausiai i Baidoa.

Amerikietis Lietuvoje 
mato paranoją

Vilnius, gruodžio 13 d. — moka jas išnaudoti”.
„Niekas negali tikrai žinoti, ar 
ši naujai nepriklausoma Balti
jos respublika yra infiltruota 
seno sovietinio KGB šnipų”, 
rašo Chicago Tribūne ko
respondentas Howard Witt iš 
Vilniaus gr« južio 14 d. laidoje. 
„Bet svarbiau tai, kad atrodo, 
jog beveik visi Lietuvoje tuo ti
ki. Pradedant su aukščiausiai- 
siais išrinktais valdžios parei
gūnais ir labiausiai išsimoksli
nusiais intelektualais iki pap
rasčiausių taksių vairuotojų, 
žmonės vis žiūri per petį ir 
šnabždasi”, rašo Witt.

„Paranoja nėra naujas reiški
nys šioje mažoje šalyje, kuri 
buvo užsienio kraštų okupuota 
ar dominuojama didesnę aštuo- 
nių šimtmečių dalį”, rašo H. 
Witt. „Iš tiesų, pirmieji trys 
naujosios Lietuvos Konstitucijos 
straipsniai pabrėžia jos teisę 
gintis nuo invazijos. Tik 18-ame 
straipsnyje pagaliau išvardi
jamos pagrindinės teisės ir 
laisvės. Bet dabar ši senoji fobija 
grasina paskandinti Lietuvos 
trapią, naują demokratiją bjau
riame įtarimų ir keršto šiupi
nyje”, rašo korespondentas.

Tuomet jis cituoja poetą Mar- 
celįjų Martinaitį: „Tai mūsų 
liūdnas paveldėjimas: paranoja 
— jautimasis persekiojamais. Ir 
kadangi niekas šiandien mūsų 
nepersekioja, mes negalime pa
likti tos vietos tuščios. Joks 
lietuvis netikės, kad niekas jo 
jau nebepersekioja. Bet kaip 
žinote”, tęsia Martinaitis, žvilg
terėjęs į šoną, „visur čia tebėra 
KGB agentų, visur pastatytų, 
tik laukiančių įsakymo veikti. 
Jie yra aukščiausiuose valdžios 
postuose ir parlamente. Jie žino 
mūsų silpnybes ir jie puikiai

įvyko Kauno Žemaičių Kultūros 
Bendrijos narių susirinkimas. 
Aptarta per dvejus metus nu
veikti darbai, ateities per
spektyvos.

1990 metais įsikūrusi bendrija 
susiremontavo apleistą namą 
Vlado Putvinskio gatvėje, pa
versdama jį jaukia žemaitiška 
pastoge. Bendrija organizavo 
įdomią konferenciją „Tautos 
dorovė ir moralė”, Šatrijos 
Raganos ir Maironio jubiliejų 
minėjimus, užmezgė draugiškus 
ryšius su Mažosios Lietuvos že
maičiais. Suburta žemaičių Se
nolių kaimo kapela, įkurtas 
folkloro ansamblis. Ketinama 
įkurti ir žemaitišką teatrą, pra
dėti leidybinę veiklą. (V.GU.)

Daugelis pasišnekėjimų pa
krypsta tokion kryptin Vilniuje 
šiomis dienomis, rašo kores
pondentas. Net specialios komi
sijos tirti buvusius KGB kola
borantus aukos yra įsitiki
nusios, kad šnipų yra visur.

„Žinoma, kad aš niekuomet 
nebendradarbiavau su KGB”, 
tvirtina buvusi ministrė pirmi
ninkė Kazimiera Prunsfceinė. Ji 
yra aukščiausia valdžios parei
gūnė, apkaltinta bendradarbia
vimu su KGB. „Bet tikrieji 
KGB agentai dar nesurasti”, 
pridėjo Prunskienė. „KGB 
agentus tiriančioji komisija pati 
yra infiltruota tikrų KGB 
agentų. Aš turiu informacijos 
apie 12 ar 15 KGB agentų, infil
travusių parlamentą. Bet 
niekas nenori to reikalo ištirti”, 
sako Prunskienė.

Prunskienė, buvusi ekonomi
kos profesorė, buvo tiriama, nes 
1980 dešimtmety ji KGB įstai
gai parašė pranešimus po kelio
nių į mokslines konferencijas 
Europoje. Ji pasakė, kad KGB 
tokių pranešimų reikalavo iš 
visų, vykstančių į užsienį už 
leidimą ten vykti, bet ji sako 
niekad jiems neperdavusi jokios 
slaptos ar kompromituojančios 
informacijos.

Nežiūrint to, Aukščiausiosios 
Tarybos teismas pereitą rugsėjo 
mėnesį nustatė, kad ji kalta 

I kolaboravimu su KGB. Pruns
kienė atsisakė dalyvauti savo 
teisme ir negavo už tai pabau
dos. „Tai gali būti dėl to”, rašo 
Witt, „kad teismas supranta, 
jog KGB šnipų medžioklė vyks
ta tiek politikos sumetimais, 
tiek ir norint surasti tikrus
KGB šnipus”.

„KGB isterija prasidėjo netru
kus po 1991 m. rugpjūčio 
19-osios perversmo Maskvoje, 
kai Lietuvos valdžia uždarė 
KGB ir konfiskavo jos centrinės 
grėsmingą pilką pastatą Vil
niaus miesto centre”, rašo Witt. 
Pastatą apleidžiantys KGB 
pareigūnai suspėjo kartu pasi
imti didžiausią dalį savo slaptų 
bylų. Kelias jie netyčia — o 
greičiausia kaip tik tyčia — pa
liko. Su tomis bylomis „ultrana- 
cionalistinė” (sic) Sąjūdžio par
tija ir įsteigė parlamentinę 
komisiją ištirti kiekvieną par
lamento narį, ar neturėjo ryšių 
su KGB.

„Iki praėjusios vasaros pa
baigos Sąjūdžio dominuojama 
komisija formaliai apkaltino 
keturis AT narius ir netiesįogiai

įtaria keturis kitus. Kelių 
tuzinų kitų AT narių ir žymių 
politinių bei visuomenės veikėjų 
reputacijos buvo suteptos, įta- 
ringiems straipsniams pasiro
dant Sąjūdžio oficioze. Pasirodė, 
kad beveik visi, įtarti KGB 
veikla, yra buvę Sąjūdžio nariai, 
pasitraukę iš tos organizacijos 
dėl jos vis radikalėjančios nacio
nalistinės pozicijos”, rašo Witt.

„Mano klaida ir kitų klaida 
buvo ta, kad mes per daug 
priešinomės Landsbergiui”, 
sakė Eduardas Vilkas, žymus 
ekonomistas ir buvęs Sąjūdžio 
narys, kuris, kaip PrunsKiė’ne, 
buvo apkaltintas bendradar
biavimu su KGB, remiantis jo 
parašytais pranešimais įteiktais 
KGB įstaigai, grįžus iš moksli
nių kelionių į užsienį. Kaltini
mai jam niekuomet nebuvo įro
dyti.

„Šie jų tyrimai labai suakty
vėjo po to, kai daugelis mūsų 
išstojome iš partijos (Sąjūdžio). 
Bet žinote, man atrodo, kad 
KGB čia tebeveikia. Neturiu 
jokių įrodymų, bet man atrodo, 
kad jie renka žinias apie tai, kas 
čia darosi”, kalbėjo E. Vilkas.

Landsbergis paneigia kalti
nimus, kad jis užvedęs raganų 
medžioklę prieš savo priešus, 
rašo Witt. „Tai nėra tik bet kie
no pavardžių paskelbimas”, 
pareiškė Landsbergis lapkričio 
mėnesį duotame interviu. „Aš 
pats mačiau sąrašus, bet mes jų 
neskelbiame. Bet su KGB 
bendradarbiavę asmenys neturi 
užimti vadovaujančių pozicijų”, 
sakė Landsbergis. „KGB tebe
veikia ir yra labai aktyvi orga
nizacija. Jie egzistuoja čia, o taip 
pat ir Chicagoje”, sakė V. 
Landsbergis.

Lapkričio mėnesį, po visų me
tų vis krentančio pragyvenimo 
lygio ir žlungančios ekonomijos, 
Lietuvos balsuotojai vietoj 
Landsbergio vadovaujamo Sąjū
džio išrinko Lietuvos Demokra
tinę Darbo partiją, kuriai vado
vauja buvę komunistai, kurie 
pažadėjo nuosaikesniais, so- 
cialdemokratiškais būdais 
spręsti Lietuvos problemas. 
Dabar naujieji LDDP vadai, 
besidžiaugdami pergale, prade
da kitokias ivesntigacijas — šį 
kart Sąjūdžio padarytų „nusi
kaltimų”. „Žmonėms reikia 
žinoti, kas sužlugdė Lietuvos 
žemės ūkį”, pasakė Algirdas 
Gricius, LDDP priklausantis 
Seimo narys. „Mes parodysime 
kas kiek nuvogė. Juos reikia 
traukti atsakomybėn”.

N.B. Ši straipsni pateikiame 
skaitytojų informacijai, bet tuo 
neiSreiškiama redakcijos nuo
monė šiuo klausimu. — Red.

Mogadishu, Somalųa, gruo
džio 13 d. (NYT) - JAV dali
nių Somalijoje vadas lt. gen. 
Robt. Johnston pareiškė, kad jis 
nepasiduos spaudimui siųsti 
dalinius į krašto vidų, kol nebus 
atvykęs pakankamas jų skai
čius atsispirti krašto viduje 
esančiam ginkluotam pasiprie
šinimui.

Vakariečių šalpos įstaigos, 
kurios turi maisto dalinimo ir 
sveikatos patarnavimų stotis 
Baidoa mieste, kur yra daugiau
sia kenčiančiųjų nuo bado, sako, 
jog laukimas, kol jų pakanka
mai karo pąjėgų privažiuos, 
prieš vykstant ginti žmonių 
Baidoa mieste, atrodo kaip at
sargumas, neproporcingas ten 
esančiam pavojui.

Padaugėjo šalpos 
darbuotojų užpuolimai

Baidoa mieste dirbantys šal
pos įstaigų tarnautojai sako, 
kad mieste daugėjantys gaujų 
užpuolimai ir smurto išpuoliai 
trukdo jų darbui ir gresia jų 
gyvybėms. Ir atrodo, kad bent iš 
dalies tie išpuoliai yra netiesio
ginė JAV dalinių atvykimo į Mo
gadishu paskemė. Gaujos, siau- 
tusios Mogadishu, atvykus JAV 
daliniams, atvyko į Baidoa ir, 
žinodamos, kad jų siautėjimas 
greitai pasibaigs, dabar plėšia 
kiek tik gali. Jau penkios dienos 

, i- TAV kariai išlipo Mogadi
shu, ir jie dar nejuda iš sostinės.

Prezidento G. Bush specialus 
pasiuntinys į Somaliją Robert 
Oakley,kalbėdamas per televizi
ją, sutiko, kad „truks šiek tiek 
laiko” kariuomenei pasiekti 
krašto vidų. Abu pasakė, kad 
dalinių judėjimui trukdo Moga
dishu uosto apleistas stovis ir 
tai, kad Somalįja turi tik du 
aerouostus, kuriuose gali nusi
leisti dideli lėktuvai. Šalpos 
įstaigų atstovai priekaištauja, 
kad lėtai vykstantis dalinių 
dislokavimas rodo, kad didžiau
sias kariuomenės rūpestis yra 
patiems apsisaugoti, o soma
liečių gelbėjimas yra tik antra
eilis.

„Aš juos atjaučiu”, sako 
CARE direktorė Thodri Wynn- 
Pope, kuri taip pat yra buvusi 
Britanijos kariuomenės 
karininkė. „Bet aš noriu, kad jie 
paskubėtų atvykti į Baidoa”.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Vokietijoje parlamento 
nariai parodė ligšiol dar nema
tytą vieningumą, pravesda- 
mi įstatymą, uždraudžiantį 
neonacišką partiją Vokiškoji 
Alternatyva. Tai jau antra Vo
kietijoje uždrausta neonacių 
organizacija. Lapkričo 27 buvo 
uždraustas Nacionalistų Fron
tas.

— JT generalinis sekretorius 
Boutros-Gahli prašė, kad JAV 
kariuomenė liktų Somalijoje tol, 
kol visas kraštas bus nuginkluo
tas, tik tada, anot jo, bus galima 
ten palikti JT taikos dalinius. 
Šis prašymas žymiai padidina 
JAV užsibrėžtą uždavinį. JAV 
dabar svarsto kaip atsakyti JT 
generaliniam sekretoriui.

— Peru valstybėje lapkričio 
mėnesį bandytas perversmas 
prieš prez. Alberto Fujimori 
valdžią pasirodo turėjo daug 
platesnį pagrindą, negu iš 
pradžių buvo manyta. Pasirodo, 
kad dalyvavo ne'tik sukilėliai, 
bet ir daug civilių bei būrys 
jaunų karininkų.

Gen. Johnston sako, kad jei šal
pos darbuotojai jaučia per didelį 
pavojų gyvybei jie turėtų iš ten 
išvykti. Darbuotojai sako, jog jei 
jie visiškai apleistų savo įstai
gas, nebeliktų į ką sugrįžti.

Dešimtys tūkstančių somalie
čių mirė badu, kovoms tarp 
dviejų stipriausių genčių priver
tus juos apleisti savo kaimus ir 
atvykti į Baidoa. Mirštančiųjų 
rata sumažėjo nuo 300 kasdien 
rugsėjo mėnesį iki 70 per dieną 
dabar. Bet šalpos darbuotojai 
sako darbo dar labai daug liko. 
Svarbiausias — padėti žmonėms 
sugrįžti į savo kaimus ir vėl 
pradėti dirbti žemę.

Kai sąlygos praėjusią savaitę 
pablogėjo, sako dir. Wynn-Pope, 
CARE evakavo keturis darbuoto
jus, mieste paliekant penkis, 
vieną jų spaudos atstovą tarpi
ninkauti užsienio spaudos 
atstovams.

JAV kariai jau dirba
Tuo tarpu JAV marinai jau 

lydėjo du konvojus, vežančių po 
20 tonų maisto į punktus pa
čiame Mogadishu mieste.

Tuo tarpu, praneša Pentagono 
spaudos atstovas, jau 4,000 JAV 
karių yra atvykę į Somaliją ir 
pirmieji 450 kariai iš 10-sios 
kalnų divizijos iš Fort Drum, 
NY, atvyko į Bale Dogle, kur 
marinai užėmė buvusį sovietų
Lv. O ai O ‘
siskristymo punktas, siunčiant 
karius ir reikmenis į Baidoa.

Tačiau planas į Bale Dogle 
atvykusiems 200 karių perduoti 
30 maišų ryžių netolimo kaimo 
seniūnams nepasisekė. Seniū
nai atvyko be ginklų, kuriuos 
turėjo surinkti iš savo kaimo, ir 
patys paprašė darbo — tarnybų 
vietoj maisto. Jų nedomino ry
žiai, kuriuos galima nebrangiai 
nusipirkti turguose.

Mogadishu mieste džipuose 
važinėjantys JAV kariai kai 
kuriais atvejais atėmė ginklus, 
kur pamatė žmones juos besi- 
nešiojant, bet neretai ir ig
noravo juos. Vienu atveju, at
vykus maistą išvežiojusiems 
sunkvežimiams į Mogadishu, 
ginklai buvo konfiskuoti iš jį 
lydėjusios somaliečių sargybos, 
kitu atveju Bale Dogle aero
uoste reporterius lydintiems 
ginkluotiems somaliečiams 
atėjus į patikrinimo punktą, jų 
ginklai buvo atimti, bet vėliau 
vėl grąžinti.

R. Okley paaiškino, kad JAV 
pajėgos neatvyko į Somaliją ją 
.jėga nuginkluoti”, bet „bend
radarbiaus su somaliečiais”, 
mažinant ginklų skaičių. „So
maliečiai turi teisę laikyti 
ginklus”, paaiškino R. Oakley. 
„Jie nenori, kad užsieniečiai 
juos jėga nuginkluotų”.

KALENDORIUS

Gruodžio 15 d.: Celinas, Jus
tas, Kristijoną, Nina, Kovotas, 
Gaudenė.

Gruodžio 16 d.: Albina, 
Euzebijus iš Vercelli, Vingau- 
das.

ORAS CHICAGOJE

Antradienį saulė tekėjo 7:11, 
leisis 4:20. Temperatūra dieną 
44 F (12 C), ūkanota, dalinai 
saulėta, lengvai palis, naktį — 
30 F (-1 C).

Trečiadienį saulė tekės 7:12, 
oras šaltesnis, apsiniaukę, lie
tinga, gali ir snieti
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KELIAS Į SVEIKATĄ
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6515 So. California Avė., Chicago, Rl. 60629. Tel. 312-925-8905 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

NAUJI MOKSLO IR TECHNIKOS 
PASIEKIMAI PADEDA 

TURINTIEMS SUMAŽĖJUSIĄ 
KLAUSĄ (2)

DR. ROMAS ULINSKAS

KĄ GALI PATS,
TO NEPAVESK KITAM

Protingas būdamas ir išmin
tingai elgdamasis, kiekvienas 
žmogus gali išvengti gaivus 
skausmų, nemigos, susenimo ir 
kitų kasdieninių negalavimų. 
Išmintingasis sveiku galvojimu, 
jutimu ir elgesiu — nenuodiji- 
mu savo kūno blogu maistu, 
tabaku, svaigalu, kofeinu ir 
maitindamasis ovo-lacto vege
tarišku maistu — Alvudo mais
tu, gali ne tik neužkimšti, bet ir 
atkimšti priskretusias arterijas 
ir tuo būdu išvengti hiper
tenzijos, stroko ir širdies atakos.

Tik išmintingasis pajėgia 
darbštumu ir poilsiu padidinti 
natūralias kūno jėgas — atspa
rumą, idant nugalėtų chronišką 
nuovargį ir turėtų energijos 
naudingų sau ir kitam reikalin
gų darbų atlikimui bei džiaugs
mingam gyvenimui.

Tikras, išmintingumu pasi
puošęs asmuo gali išvengti są
narių negalavimų, artritų, dau
gelio formų cukraligės, jei tik 
nusiteiks ir vykdys normalaus 
žmogaus darbus, neperdės jokio
je veikloje savo elgesio: liesai 
valgys — nenutuks; nuolat poil
siaudamas darbuosis — netingi
niaus; protą lavins geriausia 
knyga ir kalba su išmintinguoju
— blevyzgų neskaitys ir nekal
bės; savo dvasią-sielą skaidrins 
susikaupimu — malda, giesme, 
daina ar dėmesiu meniniam 
žodžiui, paveikslui bei muzikai, 
visai nekreipdamas dėmesio į 
dažnus religinius pakvaišėlius, 
kurie? be^gerų dęš'bų -"pinigin- 
giems tinginiams amžinas gėry
bes žada.

Jau seniai išmintingi žmonės 
tvirtina tiesą, kad nieko nėra 
žmogui svarbesnio už jo sveika
tą, pilnąją, tai yra, kūno, proto 
ir nusiteikimų sveikumą, kitaip 
sakant, jo asmenybės — jo iš
mintingumo tvarką. Kaip 
gyvenimas rodo, daug žmonių 
nežino apie gyvybinės svarbos 
informaciją, kaip išvengti ligos, 
kaip įsigyti daugiau energijos ir 
kaip atsikratyti jau turimos 
įvairiopos negalės.

Gero gydytojo reikalas yra ne 
vien pareigos atlikimas, bet pa
sišventimas padėti saviems 
sveikiau gyventi, apie ką mūsiš
kiai net netiki, kad tai galimas 
dalykas.

Todėl tikras gydytojas šviečia 
saviškius neatidėliojamame rei
kale: supažindina su medicinos 
pažanga, kuri revoliuciškai pa
gerins žmonių gyvenimą, jei 
mūsiškiai norės, pasiryš ir dirbs
— savo gyvenimo dalimi pavers 
savo sveikatos pagerinimą.

Liaukimės dejavę, kad senat
vė — vargas. Visai ne! Sirgimas 
nėra natūralus ir nėra neišven
giamas! Visai yra nenatūralu 
gauti širdies ataką, stroką ar 
vėžį.

Tik pagalvok, mielas tautieti, 
jei Tamsta, turėdamas automo
bilį, įpilsi į jį pamazgų vietoje 
benzino — jis ne tik nevažiuos, 
bet ir iš vietos nejudės. O ar tai 
natūralus ir neišvengiamas da
lykas, ko vairuotojas negali pa
taisyti? Aišku, kad ne! Todėl ir 
žmogaus susirgimas nėra natū
ralus ir nėra neišvengiamas ne
gerumas.

Mat, ligos dažnai esti sukelia
mos žmogaus pasilpimo — at
sparumo netekimo, dėl nežmo
niško elgesio, dėl maisto, skys
čio ir oro, kokį mes dedame — 
pilame į savo kūną.

Mes per savo apsileidimą tam
pame palinkusiais karklais, ant 
kurių visokios ožkos lipa. Tų 
ožkų visur ir visada pilna; nuo 
jų mes — mūsų kūnas ginasi na

tūraliu atsparumu, kurį žmogus 
praranda neišmintingai gyven
damas, valgydamas, gerdamas 
ar kvėpuodamas.

Svarbiausius darbus žmogus 
pats turi atlikti savo čionykštei 
(o, jei norit, ir tenykštei) gero
vei. Jokia ligoninė neapsaugos 
žmogaus nuo širdies atakos, 
stroko, vėžio, artrito ar kurios 
kitos sunkios — chroniškos ar 
aštrios negalės: pats žmogus 
turi jėgų saugotis nuo jų!

Tikras dalykas, kad daug da
lykų aš ir Tamsta galime pa
daryti ne tik ligos išvengimui, 
bet ir jau turimos negerovės pa
lengvinimui bei jos visiškam pa
šalinimui.

Tvėrėjas taip sutvarkė visus 
gyvius, taigi ir žmogų, kad jo 
kūnas natūraliai pats save gydo 
ir save sveiką palaiko. Tik tu, 
žmogau, netrukdyk savo kūnui 
sveikti ir sveiku likti ir moky
kis savo sveikatą geriausiame 
stovyje palaikyti.

Tas kūno savęs gydymas ir 
sveiku užlaikymas yra dvigubas 
gėris, duodąs žmogui didelę jėgą 
ir atsakomybę dėl savo sveika
tos. Tai pirmas kartas, kada 
sužinota, kad pats žmogus pasi
renka, kaip jis jausis per 
ateinantį dešimtmetį ar po dvi
dešimties metų. Taip pat didžia 
dalimi priklauso nuo paties 
žmogaus elgesio, kaip ilgai jis 
gyvens ir kaip sveikas jis bus 
gyvenimo saulėlydyje. Žodžiu, 
pats žmogus tapo stipriausia
jėga, lemiančia savo sveikatoS^fATikuSių 65 metus, ar vyresni,
priežiūrą.

Žinokime, štai, kas yra mums 
svarbiausia:

1. Joks vaistas nesumažins 
galimybės susirgti artritu ar 
cukralige, bet pats žmogus gali, 
nenuodydamas savęs rūkalais, 
svaigalais, taukais, tinginyste, 
druska, kofeinu ir turimų liguis
tumų nesutvarkymu.

2. Jokia ligoninė neapsaugos 
žmogaus nuo širdies atakos, 
stroko ir vėžio, bet pats žmogus 
gali centneriais daržoves ir vai
sius valgydamas ir vengdamas 
mėsų, taukų ir kenksmingų 
vaistų.

3. Joks daktaras neatgins 
žmogaus nuo žolele tapimo, per 
anksti pasenimo, o tik pats žmo
gus gali su poilsiu, nuolat dar
buodamasis, save ginti nuo į 
niekus per anksti pavirtimo.

Nė vienas nepamirškime tie
sos, kad tik kiekvienas pats gali 
nutarti, kaip sveiku būti.

GERIAUSIAS ŠIRDIES 
SARGAS

Klausimas. Mano vyras per
gyveno širdies ataką. Dabar jis 
vykdo gydytojo nurodymus. Ko
ki geriausią patarnavimą aš 
jam, kaip žmona, galiu teikti, 
kad jis nesulauktų kitos atakos?

Atsakymas. Maitink jį pro
tinga ovo-lacto vegetariška die
ta (Alvudo maistu); būk jam 
angelu sargu — ne širše; žiūrėk, 
kad jis lankytųsi pas gydytoją, 
kaip jam įsakyta, ir visu 100% 
pildytų jo nurodymus ir, žino
ma, nepamirštų kasdieną prii
minėti (pavalgius) po vieną 
aspirino, 325 mg tabletę per 
visą savo gyvenimą. Dabar, po 
penkiolikoje ligoninių atliktų 
tyrimų susekta, kad aspirinas 
yra pats didysis po pirmos šir
dies atakos ligonio gyvybės sar
gas: net 70% jis sumažino šir
dies po atakos mirtingumą. O 
jei suspėjama po atakos skys
tinti kraują (thrombolysis), tai 
toji aspirino teikiama širdies ap
sauga pakyla iki 90%.

GALVOS TRAUMA

Fiziniai požymiai ir paciento 
istorija, paprastai daug padeda 
šiuo atveju. Žymi pažanga gar
so bei įvairių signalų stiprinimo 
aparatūros technologijoje, o taip 
pat otologijos chirurgijoje, su
daro galimybę padėti vis dides
niam skaičiui suaugusiųjų su 
klausos sutrikimais. Tačiau pir
minis ir svarbiausias vaidmuo 
priskiriamas gydytojui, gali su
vaidinti labai svarbų vaidmenį 
gydant pacientus, juos konsul
tuojant, apsaugojant nuo klau
sos pablogėjimo ir padrąsinant, 
jei tai reikalinga.

Dauguma žmonių atsisako 
paaiškint, dėl kurios priežasties 
nusilpo jų klausa. Jie netiki, 
kad klausos defektai progresuo
ja. Kiti, sužinoję klaidingą 
informaciją apie blogą patyri
mą šeimos narių ar draugų, 
gydžiusių ausis, tiki, kad niekas 
negali jiems padėti. Laiko 
slinktyje tokie žmonės, negalin
tieji efektyviai bendrauti, tam
pa socialiai izoliuotais. Šeimos 
nariai, pirmiausia, bendrau
dami su tokiais žmonėmis, 
neturėtų iš jų juoktis, o prie
šingai, maloniu veidu aiškiai 
ištarti savo mintį. Jie galėtų 
padėti įsigyti reikiamus ausims 
stiprintuvus, kad žmogus su 
klausos defektais galėtų žiūrėti 
TV, klausytis radijo, telefono ar 
išgirsti verkiantį kūdikį. Jūs 
galite įsigyti šiuos prietaisus 
eletronikos parduotuvėse.

Vienas geras būdas padėti, tai 
aprūpinti tokius žmones brošiū
romis, aprašančiomis bendriau
sias klausos sumažėjimo proble
mas ir terapiją. Apie 28% su-

kenčia nuo tam tikro laipsnio 
klausos sumažėjimo.

ERYTHROMYCINAS IR 
KLAUSOS 

SUSILPNĖJIMAS

Didesnės Erythromycino do
zės yra pavojingos pacientams, 
turintiems klausos sutrikimus. 
Todėl jie turėtų būti kruopščiai 
ištiriami ir šito vaisto dozės 
sumažinamos, arba visai nu
traukiamos.

Naujausi tyrimai rodo, kad 
kas šeštas pacientas, priimąs

AusiKB tšiiema pjcCto

ISorinė 
ausis 
ZPinna, 
axt»rnal
ea*/

f ScrifUi _ . ,
ausies vamzdelis 

- kanalas /Kustaohian tūba/ 
• /Battemsl 

ear oanal/

SrsigA/Cachlea/

“IVOLAIKIHIAI KLAUSOS STIFSIBIMO APARATAI

I.

I-Į susi, 2-uE susies, 5-1 

ausies kanalą.

Erythromyciną, tam tikru laips
niu kenčia nuo apsinuodijimo. 
Pittsburgho tyrinėtojai pata
ria,kad kiekvienas, naudojantis 
šiuos vaistus, turėtų būti regu
liariai ištiriamas pas ausų 
specialistą. Vaistų įtaka į klau
są priklauso nuo vaistų dozės ir 
vaisto serumo koncentracijos.

Erythromycinas yra dažnai 
prirašomas pradinėje plaučių 
uždegimo stadijoje, dažnai 
maksimaliomis dozėmis — 4g 
per dieną. Dar 1973 metais bu
vo pastebėta, kad klausos suma
žėjimas priklausomai nuo šito 
vaisto atsiliepia į aukštų 
dažnumų girdimumą. Todėl 
niekad per praėjusį dešimtmetį 
nebuvo išrašomos pacientui pa
didintos jo dozės. O tiems, kurie 
naudojo tuos vaistus, buvo regu
liariai stebimas klausos efek
tyvumas.

Pittsburgho Medicininiame 
centre buvo stebimi 45 pacien
tai, kuriems buvo diagnozuota 
pneumonia — plaučių uždegi
mas. 30-čiai pacientų buvo lei
džiamas Erythromycinas į veną, 
o 15-kai buvo duodami kiti ke
turių rūšių antibiotikai, eilei 
gydytojų stebint rezultatus. 
Erythromycino buvo duodama 
nuo 0,5 iki 1 g. keturis kart per 
dieną. Tyrinėtojai pastebėjo 
aiškų klausos pablogėjimą, o 
audiologas-ausų gydytojas už
rašė audiogramas prieš prade
dant gydymą, gydymo metu ir 
po jo. Buvo patvirtintas pa
cientų apsinuodijimas, pas kai 
kuriuos išsivystė spengimas 
ausyse arba, besikalbant, buvo 
pastebimas klausos pablogėji
mas ir stiprus klausos pagerė
jimas, kai buvo nutraukta tera
pija tais vaistais. Apsinuodi
jimas vaistais sumažino girdi
mumo slenkstį mažiausiai
10-čia dB(decibelų). 5 iš 30 gavu
siųjų padidintas Erythromicino 
dozes pajuto apsinuodijimą, 
tačiau nė vienas pacientas, 
naudojantis kitus antibiotikus, 
visai nebuvo apsinuodijęs, 
praneša Amerikos Medicinos 
Žurnalas (American Journal of 
Medicine, vol. 92, p. 61, 1992). 
Apsinuodijimas pas pacientus 
buvo pastebėtas 6-14-toje dieno
je duodant vaistus.

Audiogramos, atliktos su pa
cientais, akivaizdžiai rodo, kad
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Erythromycinas yra klausos 
sumažėjimo priežastis, teigia dr. 
Yu. Faktas, kad vienas pacien
tas apkurto, bet klausa buvo 
pilnutiniai atstatyta, kai Ery
thromycinas buvo nutrauktas.

Visi 5 pacientai, gavę padidin
tas Erythromycino dozes — 4 g 
per dieną, skundėsi klausos su
trikimu. Trims spengė ausyse, 
o dviems buvo stipriai sumažė
jusi klausa. Pastebėjus šiuos 
simptomus, Erythromycino te
rapija buvo nutraukta.

AR GERAI VEIKIA
KLAUSOS STIPRINIMO 

APARATAS?

Per paskutiniuosius penkerius 
metus buvo ypač daug patobuli
nimų klausos stiprinimo apara
tų veikime. Jūs galite pasirinkti 
skirtingus jų tipus, tą, kuris jūsų 
ausiai geriausiai efektyvus, pri
klausomai nuo klausos sutriki
mo laipsnio.

Pats klausos stiprinimo apa
ratas susideda iš miniatiūrinio 
stiprinimo sistemos. Ji turi 
mikrofoną, kuris priima garso 
bangas, stiprintuvą su baterija, 
kad sustiprintų į mikrofoną pa
tekusias bangas, miniatiūrinį 
garsiakalbį, kuris perduoda gar
są ausiai. Šiuolaikiniai klausos 
stiprinimo aparatai turi įrengtą 
specialią sistemą, panaikinan
čią aparate nereikalingus gar
sus, gerinančius kalbos kokybę 
triukšmingoje aplinkokje, o taip 
pat nurodančią kryptį, iš kurios 
sklinda garsas. Jie yra mažesni, 
negu bet kada anksčiau, lengvai 
atreguliuojami įvairiomis situa
cijoms.

Esant nestipriam ar viduti
niam klausos sutrikimui, jūs 
galite prisitaikyti aparatą į savo 
ausies kanalą, kokį naudoja 
buvęs prezidentas Reagan. Ar
ba šiek-tiek didesnį, jei turite 
stiprų klausos sutrikimą, kuris 
jums geriausiai tiktų už ausies. 
Toks galingesnis aparatas, tvir
tinamas už ausies, siunčia sus
tiprintas garso oangas pro 
mažą ploną vamzdelį į vidinį 
ausies kanalą. Įvairūs akinių 
modeliai ir elektroninės dėžutės 
su laidais ir davikliais ausyje 
klausos stiprinimui daugiau jau 
nepopuliarūs.

GARBĖS DAKTARŲ 
VARDAI LIETUVIŲ

IŠEIVIJOS
MOKSLININKAMS

Gruodžio 11 d. Vilniaus uni
versiteto Švento Jono bažnyčioje 
iškilmingoje ceremonijoje 
dviems Lietuvos išeivijos moks
lininkams — Martynui Yčui ir 
JAV ir Švedijoje gyvenančiam 
Edvardui Varnauskui buvo 
suteikti universiteto garbės 
daktarų vardai. Pagal nuosta
tus, šiuos titulus pelnyti gali 
žmonės, palaikantys ryšius su 
šia aukštąją mokyklą, kurių 
mokslinė veikla yra pripažinta 
tarptautiniu mastu. Biologas 
Martynas Yčas — pagarsėjęs ge
netikos specialistas. Moksli
ninko parašytais vadovėliais 
naudojasi daugelio šalių aukš
tosios mokyklos. Martynas Yčas 
ilgus metus visokeriopai rėmė 
biologijos tyrimus Vilniaus 
universitete.

Kardiochirurgas Edvardas 
Vamauskas yra laikomas vienų 
žymiausių lietuvių išeivijos 
medikų. Mūsų tautietis — auto
ritetingų tarptautinių medici
nos leidinių autorius, daug pri
sidėjo, kuriant Lietuvos kardio
chirurguos mokyklą. Edvardo 
Varnausko klinikoje stažavosi 
daugelis jaunų Lietuvos medi
kų.

Tai jau penktasis išeivijos ats
tovas, kuriam suteiktas šis var
das. Beje, vienu iš jų univer
sitetas dabar nėra linkęs di
džiuotis. Sovietmečiu, pasida
vusi konjunktūrai, ši aukštoji 
mokyklą garbės daktaro vardą 
suteikė Antanui Bimbai iš JAV, 
redagavusiam prokomunistinės 
pakraipos leidinius. (Elta)
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KUR GALIMA ĮSIGYTI
APARATĄ IR KIEK JIS 

KAINUOJA?
Aparatas yra pritaikomas 

otologo — ausų gydytojo, spe
cialisto tam reikalui. Šeimos 
gydytojas gali patarti vietą, į 
kurią kreiptis. Aparatas pir
kėjui yra pritaikomas ir supa
žindinama su jo naudojimusi.

Aparato su baterijomis vienai 
ausiai kaina yra maždaug 500 
dol. Tačiau yra ir brangesnių, 
siekiančių 2,000 dol.

Daugiau informacijos apie 
klausos sutrikimą galima suži
noti paskambinus į Blue Cross 
and Blue Shield telefonu
1-800-333-3389.

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priklauso Holy Cross ir Chrisl ligoninėms- 
2434 W. 71 St., Chicago 

Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo I? iki 3 v.p.p. 
10401 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL 

Tol. 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv. penkt. 4 v.p.p—7 v.v.

Kab. (1-312) 735-4477;
Ros. (708)246-0067; arba (708)248-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

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

3S00 W. SS St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v., antrd. 12:30-3 v.p.p. 
trečd. uždarytaa, ketvd. 1-3 v.p.p., penktd.

ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p.

6132 S. KEDZIE Ava., Chicago 
(1-312) 778-6989 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
, ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS. 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

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

ir hemoroidų gydymas 
8540 S. Pulaski Road.
Tai. (1-312) 588-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr., penkt. 12-3 v.p.p., ketv. 2-7 v.v. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL. 
Tai. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (706)662-41(0 
DR. P. KISIELIUS

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

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

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
5638 S. Pulaski Rd., Chicago 

312-588-1955
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

708-041-2606
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 708-634-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71 st Street 
(1-312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
166 East Superior, Suite 402

Valandos pagal susitarimą 
Tai. — (1-312) 337-1268

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Wast Ava., Orland Park 
700-349-6100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708-355-8776

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-857-8383

Kab. tai. (1-312) 585-0348;
Raz. (1-312) 770-8833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4285 W. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60652

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marąuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

PETER STECY, M.D.
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kadzla, Chicago, UI. 
Tai. (1-312) 925-2670

1185 Dundee Ava., Elgin, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarirtią

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

0055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tai. (708) 598-4085
Valandos pagal susitarimą

/ DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba, lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71»t St.

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

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

Tai. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 83rd Street

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

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

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

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

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical Cantar- 

Napervllle Campua 
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310, 

Naparvllla IL 00563 
Tai. 1-708-527-0000 

Valandos pagal susitarimą



Ką šiemet padėsime,

PO SAVO
KALĖDINE EGLUTE?

Pavojuje atsidūrusios tautos

Dar nespėjus lapams nuo me
džių nukristi ir atsisėsti prie 
Padėkos dienos stalo, krautuvių 
langai ir gyvenamieji namai 
pradedami puošti eglutėmis, 
žaislais, varpeliais ir šiaurės 
elnių figūromis. Prie krautuvių 
durų ir kampų stovi raudonai 
apsirengę vyrai ir varpeliais 
skambina. Tai „Salvation Ar
my” žmonės, kurie kasmet 
tokiu būdu pavargėliams ir be
namiams aukas renka. Ateina 
dovanų pirkimo, aukų prašymo 
ir jų davimo metas. Mes, lietu
viai, dažnai padejuojame dėl 
įvairių aukų antplūdžio. Vidu
tiniška amerikiečių šeima auko
ja ne mažiau — jeigu ne dau
giau. Jie turbūt neturi reikalo 
remti savo spaudą, kadangi 
angliška spauda eina milijoni
niais tiražais, bet tikintieji savo 
bažnyčioms aukoja žymiai 
daugiau. Taip pat yra labai 
daug įvairių „fratemalinių” or
ganizacijų, kurios dirba lab
daros darbus.

Dažnai matome gatvių san
kryžose žmones, kurie su dėžu
tėmis rankose stovi ir renka 
aukas: našlaičiams, kovai prieš 
vėžį ir, be to, dabartiniais 
laikais yra tokių ligų prigalvo
ta — kurių gal net medicinos en
ciklopedijose nesurastumėme. 
Visų yra vienas tikslas — pini
gai! Visų šių aukų rinkėjai 
dažniausiai remiasi viduriniąja 
klase. O tie, kurie save laiko 
turtingais ir kurių pavardės 
randamos „sočiai” sąrašuose, 
kasmet stambias sumas aukoja. 
Visi Amerikoje esantieji siirifo- 
niniai orkestrai, operos, muzie
jai, ligoninės ir net universitetai 
yra jų aukomis įsteigti ir iš 
dalies išlaikomi. Taigi nereikė
tų skųstis, jeigu gauname įvai
rius vokelius. Tik, žinoma, 
pirmiausia turime pasirūpinti 
lietuviškais reikalais. Kadangi 
gyvename svetimųjų jūroje, tad 
pirmiausiai turime savu laivu 
pasirūpinti, kad toje jūroje nepa- 
skęstumėme.

Kadangi nenorėjome gyventi 
kultūrinėje dykumoje, tad patys 
susikūrėme įvairias institucijas, 
kurios padėjo mums gyventi 
svetimoje aplinkoje. Praėjusio 
šimtmečio lietuviai ateiviai, 
kurie daugiausia buvo pusiau 
beraščiai, gyveno labai sunkio
se sąlygose. Tačiau nepaisant 
to, jie statė bažnyčias ir steigė 
parapijas. Jų artumoje atsirado 
lietuviškos prekybos, užeigos, 
laidotuvių koplyčios, o paskui ir 
mokyklos. Taip pat nereikėtų 
užmiršti, kad pirmutinis lietu
viškas laikraštis buvo išleistas 
Amerikoje. Pirmutinė lietuvių 
kalbos gramatika taip pat buvo 
rengiama Amerikoje. Be to, 
spaudos draudimo laikais daug 
Amerikoje spausdintų knygų 
buvo siunčiama į Lietuvą. Tai
gi Amerikos lietuviai jau 
tolimoje praeityje Lietuvą rėmė 
ne tik doleriais, bet ir 
kultūrinėmis vertybėmis. Visi 
šie darbai buvo atlikti gausių 
aukų dėka. O tais laikais auko
tojai buvo kasyklų ir skerdyklų 
darbininkai, kurie, patys bū
dami beveik beraščiai, suprato 
lietuviško žodžio ir spaudos 
reikšmę.

Gal geriausias pavyzdys, tai 
Vinco Kudirkos raštų šeši 
tomai, kuriuos: Spaudė O. 
Mauderodė, Tilžėje MCMIX 
(1909 J. Ž.), išleido „Tėvynės 
mylėtojų draugystė”. „Į pagelbą
T.M.D. atėjo kitos drauguos, duo
damos tų raštų leidimui žymias 
pinigiškas aukas (ne mažiau 10

dol.). Tos draugijos šitos:”. 
Toliau išspausdintas 48 susi
vienijimų, draugijų ir klubų są
rašas. Visa tai paminėjau, norė
damas parodyti, kad aukų 
rinkimas yra tiek senas, kiek ir 
pati išeivija. Tad, vyniodami 
dovanėles, neužmirškime ir tų, 
kurių išlikimas nuo mūsų 
priklauso. Galima visaip kalbėti 
ir diskutuoti, bet mūsų spauda 
be aukų negalėtų išsilaikyti. 
Neužmirškime ir jai vokelį 
padėti. Kai mes atvykome, tai 
Chicagoje ir priemiesčiuose bu
vo 13 lietuviškų parapijų. O 
kiek dabar tebėra jų likę? Vos 
kelios ir tos pačios gana sunkiai 
laikosi. Ir čia pasekime 
amerikiečių pavyzdžiu, kurie, 
nors ir išsikėlę į priemiesčius, 
bet švenčių proga prisimena 
savo senas bažnyčias.

Švenčių proga šeimos nariai 
stengiasi susitikti ir kartu pa
buvoti. Tad ir mes, lietuviškos 
šeimos nariai, pasistenkime 
kartu pabendrauti: ar prie bend
ro Kūčių stalo, ar lietuviškos 
mokyklos renginyje — būkime 
kartu. Pasįjauskime, kaip viena 
šeima, nes, kartu būdami, 
jaučiamės drąsesni. Švenčių 
proga nereikėtų užmiršti Va
sario 16 gimnazijos. Su Lietuvos 
atgimimu mes pradedame ją 
užmiršti. O dabar reikėtų ją dar 
daugiau stiprinti, nes tai 
natūralus Lietuvos langas į 
Vakarus. Chicaga niekuomet 
tuo nebuvo ir negali būti, tad į 
ją brovimasis yra visai nepatei
sinamas ir neremtinas. Tos gim
nazijos patalpų panaudojimą 
reikėtų dar daugiau išplėsti. 
Patalpos labai tinkamos lietu
vių konferencijoms ir suvažia
vimams. Kadangi ji yra arti prie 
Vokietijos didžiųjų centrų, tad 
ir iš Lietuvos vykstančios įvai
rios delegacijos galėtų ja 
pasinaudoti (tik, žinoma, ne už 
ačiū!) kaip išeities tašku.

Taip pat nereikėtų užmiršti 
Punsko gimnazijos ir apskritai 
tos Dzūkijos dalies lietuvių. Jie 
sunkiose sąlygose bando prieš 
lenkus atsilaikyti, tad reikėtų 

juos moraliai ir materialiai 
paremti. Iš viso mes turė
tumėme daugiau dėmesio pa
skirti tiems tautiečiams, kurie 
palikti už Lietuvos ribų, 
kadangi Lietuva mažai jais tesi
rūpina. Savaime aišku, kad po 
viena eglute tiek vokelių nepa
dėsime, bet bent vieną ar du tai 
reikėtų padėti, kadangi dabar 
yra dovanų davimo metas.

Man atrodo, kad yra vienas la
bai svarbus reikalas, kurio 
tikrai negalima nepaminėti. Tai 
Lietuvos nelaimingi vaikai, 
kurie tikrai mūsų pagalbos rei
kalingi. Šiuo metu Seklyčioje 
yra dešimt vaikučių su mo
tinomis. Jų gydymas kainuotų 
galbūtų daugiau kaip milijoną 
dolerių, kadangi operacijos labai 
komplikuotos ir kai kurių 
gydymas užtrunka pusę metų ar 
daugiau. Laimė, kad juos nemo
kamai gydo Shriners ligoninės, 
o jų globa rūpinasi „Lietuvos 
vaikų viltis”, kuri yra LB-nės 
Socialinės tarybos padalinys. Be 
to, penki vaikučiai dar yra Cali- 
fornijoje. Jiems didžiausia 
dovana būtų sveikatos atgavi
mas, o šiuo metu ir jie norėtų 
lėlytę, meškiuką ar kitokį 
žaisliuką turėti. Norėtų, kad ir 
po jų eglute būtų dovanėlės 
padėtos. Galbūt jų gyvenime tai 
būtų pirmosios dovanėlės. Tad 
šių švenčių proga neužmirškime 
ir jų. Tegul ir jie nušvinta 
vaikišku džiaugsmu!

J. Ž.

Prasidėjus įvairiems gamto
saugos sąjūdžiams ir apskritai 
kultūringųjų valstybių gyvento
jams pradėjus vis daugiau 
dėmesio skirti savo aplinkai — 
gyvajai ir negyvajai gamtai bei 
jos likimui — daug kartų 
sudaryti floros ar faunos są
rašai, pažymint, kad tiems 
gyviams bei augalams gresia 
greitas išnykimas ir reikia juos 
saugoti. Tais sąrašais vado
vaujasi įvairūs kraštai, 
reguliuodami pavojuje esančių 
gyvių ar augalų importą bei 
eksportą.

Iš tikrųjų kartais atrodo, kad 
dėl kokio paukščio, žuvytės ar 
vabalėlio daugiau rūpinamasi, 
kaip dėl žmonių, kurie kasdien 
susiduria su mirtinais pavojais, 
sukeltais nepalankių gamtos 
reiškinių, karo ar smurto 
veiksmų. Iki š.m. lapkričio 
mėnesio vidurio niekas tų 
žmonių, grupių, giminių ar tau
telių neįtraukė į saugotinų 
asmenų sąrašus, niekas per 
daug nesisielojo jų išlikimu.

Visai neseniai tarptautinė 
pagalbos grupė, pasivadinusi 
„Doctors Without Borders” 
(gydytojai, nesaistomi teri
torinių sienų), pagaliau sudarė 
sąrašą, kuriame yra 11 tautybių 
ar mažumų, atsidūrusių 
išnykimo pavojuje. Kai kurių 
sąraše suminėtų vargai (Somali- 
jos, Bosnijos-Herzegovinos) yra 
plačiai išgarsinti; kitos tautos 
mažai žinomos arba daugeliui 
net negirdėtos (pvz, Saharos kla
jokliai tuaregai, rohigyas 
giminės Burmoje).

Minėtoji gydytojų organizacija 
savo sąrašą sudarė, pasirem
dama patirtimi, nes ji teikia 
humanitarines paslaugas ir 
pagalbą maždaug 60-tyje valsty
bių. Lapkričio 23 d. organi
zacijoj prez. dr. Rony Brauman 
susitiko su Jungtinių Tautų 
generaliniu sekretoriumi Bout- 
ros Boutros-Ghali ir jį pa
informavo apie skaudžią 
situaciją ir mirtiną pavojų sąra
še minimiems gyventojams.

Pagal tą sąrašą, kritiškiausios 
pasaulio vietos, kuriose 
žmonėms gresia visiškas 
išnykimas, (čia kalbama apie 
tautas arba tautines grupes) yra 
tokios:

Kaukazo rajone azerbaidža
niečiams ir armėnams, nes šios 
dvi etninės grupės kovoja tarpu
savyje jau nuo 1988 metų. Iki 
šiol iš savo namų, iš savo kraš
to turėjo pasitraukti arti 
400,000 armėnų ir bent 100,000 
Azerbaidžano gyventojų. Daug 
tūkstančių abiejose kovojan
čiose pusėse žuvo. Kovos čia 
vyksta dėl Nagorno-Karabakh 
vietovių, kurios yra Azer-
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Užėjom.
— Sėskim, — pakvietė.
Atrodė, kad delsia, gal nenorėdamas pasakyti, kas 

per tuos tylius perkūnavimus galvoje susisuko, o gal, 
kad dar nieko tikra negalėjo susisukti.

Kai kiek patylėjom, pasakė:
— Blogesnės... piktesnės žinios negalėjom išgirs

ti. Pasakė bus, bet nepasakė ką daryti. Aišku, kad ir 
pats nežino. Man atrodo, kad pasakydamas net labai 
rizikavo. Nežinau amerikiečių kariuomenės tvarkos, 
nei drausmės, bet toks pasakymas, kad per pora 
savaičių mes išeisim ir visą tą pakraštį užleisim 
rusams, kariuomenėse, kurias šiek tiek pažįstu, būtų, 
sakyčiau, karinės paslapties išdavimas. Jis to 
nepasakė, bet man atrodo, jis nelabai norėtų, kad tokią 
jo šneką sužinotų viršininkai. Tai, vien norint jam gera, 
gal nereikėtų bet kam tą pasakoti. Ypač tom vokie- 

tukėm, su kuriom dažnai matotės. Gal jos ir žino, tai, 
jeigu nori, tegu pačios pirma pasako. Tai viena. O an
tra, kaip pasakyti savo žmonėm. Galima pasakyti 
tiesiai ir paprastai. Kas atsitiks. Daugumas neteks 
galvų. Bėgs. Bet kur?

— Dėl bėgimo, nesirūpink. Kas rūpinosi, kas kelią 
rodė, kol ligi čia atklydom. Tik kad tai būtų labai stai
gi žinia. Žmonės pultų į paniką.

— Va, to tai ir bijau. Juk sakė, kad dar atvažiuos 
pažiūrėti, kiek čia yra nacių. O kai nacių neras, tada 
paprašysim, kad atiduotų anglams. Ar jiem sunku per
vežti per Elbę. Tegu ir neveža, tegu tik perleidžia per

DANUTĖ BINDOKIENĖ

baidžano teritorijoje, bet 
apgyventos armėnų.

Bosnijoje-Herzegovinoje mir
tinas pavojus gresia muzul- 
monams, kuriuos žudo serbai ir 
kroatai, vykdydami gerai 
apgalvotą, suplanuotą „etninio 
apšvarinimo” kampaniją. 
Kautynėse ir kituose smurto 
veiksmuose jau žuvo daugiau 
kaip 24,000 žmonių, ypač Bos
nijoje ’ir .Kroatijoje. Pabėgėliai 
net neskaičiuojami.

Šiaurinėje Irakd dąlyje, Turki
jos rytuose, kai kuriose Irano 
vietovėse, Sirijoje ir buv. 
Sovietų Sąjungoje aršiai perse
kiojami kurdai. Irako prez. Sad- 
dam Husseino vyriausybė jau 
sunaikino 4,000 kurdų kaimų ir 
„sutvarkė” bent 180,000 kurdų 
gyventojų. Nors JAV, Anglija ir 
Prancūzija po Persų įlankos 
karo mėgino įsikišti ir apsau
goti kurdus nuo visiško geno
cido, Irakas vis tiek atranda 
kelių ir priemonių vykdyti jų 
žudynes.

Mozambike maždaug ketvir
tadalis gyventojų — apie 4 mil. 
žmonių — laikosi tik tarptau
tinių organizacijų paramos 
dėka. Vaikų mirtingumas čia 
didžiausias visame pasaulyje: 
trečdalis vaikų miršta dar prieš 
5 metus amžiaus. Be to, per 15 
pilietinio karo metų žuvo mili
jonas žmonių.

Pavojinga gyventi ir Peru 
valstybėje, kur nuo 1980 metų 
žuvo bent 25,000, daugiausia 
civiliai gyventojai, tarpusavyje 
kovojant maoistams sukilėliams 
su vyriausybės daliniais.

Burmoje yra persekiojami 
muzolmonai, vadinami rohin- 
gyas. Norėdami išvengti vy
riausybės represijų, daugiau 
kaip 3000,000,žmonių jau pasi
traukė į kaimyninę Bengla-

Vilniaus universiteto ligoninėje motina su neseniai operuotu savo vaikučiu. 
Operaciją atliko Deborah projekto gyd. Lynn Mc Grata.

desho valstybę, kur taip pat jų 
nelaukia su pyragais, nes 
Bengladeshas yra nepaprastai 
neturtingas, daug nukentėjęs 
nuo įvairių gamtos nelaimių, 
ligų ir kitų negerovių.

Apie Somalijos gyventojų ba
dą, sukeltą nusitęsusių sausrų 
ir pilietinio karo, plačiai išgar
sinta spaudoje bei kitomis žinių 
perdavimo priemonėmis. Ap
skaičiuota, kad kasdien Somali- 

I joje badu miršta 500 vaikų. 
Bado mirtis gresia 2 mil. žmo
nių, o bent 4 iš 7 milijonų 
somaliečių reikia skubios pa
galbos.

Šri Lankoje situacija panaši į 
Peru: nekalti gyventojai žūsta, 
patekę tarp Tamil sukilėlių ir 
vyriausybės kariuomenės susi
šaudymų. Kovose žuvo per 
50,000 srilankiečių, o maždaug 
milijonas tapo benamiai arba 
pabėgo iš savo krašto.

Pietiniame Sudane vyriausy
bė, mėgindama numalšinti 
sukilimą, nepraleidžia maisto į 
sukilėlių sritis. Keli šimtai 
tūkstančių gyventojų per pasta
ruosius 10 metų jau mirė badu.

Tuaregai yra Saharos dyku
mų klajokliai. Jie gyvena 
penkiose šios dykumos valsty
bėse: Mali, Nigerijoje, Alžirijoje, 
Burkinoj, Faso ir Libijoj. Prieš 
2 metus prasidėjo kovos tarp 
tuaregų ir juodųjų tų šalių 
gyventojų. Dėl tos priežasties 
daugiau kaip 100,000 tuaregų 
dabar gyvena pabėgėlių 
gyvenimą, o jų vaikų mirtingu
mas toks didelis, kad ketvirta
dalis vaikų miršta, nesulaukęs 
5 metų amžiaus.

Šiame sąraše suminėta tik 
nedidelė dalis pasaulio per
sekiojamųjų ir vargstančių. Jų 
yra daug daugiau visuose žemy
nuose, kone visuose kraštuose. 
Tai didžioji šiuolaikinė mūsų 
planetos tragedija.

tiltą. Neklausys vieno, susirinksim visi. Nemanau, jog 
būtų tokie pasiutę, kad nepasigailėtų nei moterų, nei 
vaikų.

Sutarėm patylėti, kol atvyks nacių medžiotojai, bet 
man nuo to nė kiek ramiau nepasidarė. Prancūzės na
gai, matyti buvo nešvarūs, kad pažastis užsikrėtė, 
išraudo, patino, po šašu pradėjo pūliuoti. Niekam ne- • 
rodžiau ir niekam nesakiau. Sarmata buvo pasisakyti, 
kad prancūzė pažastį išplėšė. Vyrai būtų liežuviais 
užplakę. Būtų sakę: „Nemokėjai jai užplėšti, tai tau 
užplėšė taip, kad sarmatijies ir žmogui parodyti. Bet 
nacių medžiotojams parodyt reikės, ir prancūzės žodis 
taps kūnu. Jiems tikriausias nacio ženklas yra kraujo 
grupė kairiajame pažasty. Tą žinojau ne vien iš prancū
zų, bet ir iš komendanto. Jis jau kokius tris buvo su
radęs. Aišku kas nors pirštu parodė. Jis pirma visus 
smarkiai tardė, pirmininkas sakė, net pistoleto vamzdį 
prie nosies prikišdamas, paskum įsisodino į motociklo 
priekabą ir kažin kur išvežė. Aišku, kad ne kur į 
pakrūmę nušauti, bet atiduoti kitiems tardytojams, kai 
tie vargšai ginklų fabrikų darbininkai gal net tikro 
nacio savo akimis nebuvo matę. Ir be aiškinimo buvo 
aišku, ką jie darys su puse pažasties, pavirtusios į 
pūliuojančią žaizdą. Prancūzė... Toks pasiaišknimas tik 
juoką kels. Juo ilgiau galvojau, tuo labiau norėjau ko 
greičiausiai iš čia išnykti. Bet vėl kažin kas laikė. 
Žinojau, kad laikė Živilė ir jos, čia paliktos, likimas, 
bet laikė dar ir kažin kas kitas. Gal baimė dezertyruoti. 
Išnykai, ir visi sakys, kad su komendantu pečius 
suglaudęs vaikščiojau, nieko niekam nesakęs kartu su 
juo išdūmiau, o visus kitus palikau rusų valiai.

Per naktį išsivarčiau be miego, o rytą, kai tik Mikas 
pakilo, pakilau ir aš. Kai paskui jį išėjau iš daržinės,
jis atsigrįžo ir kiek nustebęs paklausė.■ <’?

RYTPRŪSIAI
LIETUVAI?

KAZYS BARONAS,
Mūsų korespondentas Europoje

Rytprūsių ateities klausimas 
keliamas ne tik spaudos pusla
piuose, televizijoje (rodomi 
filmai) ar radijo pranešimuose, 
bet jų ateitis nagrinėjama taip 
pat leidiniuose. Paėmus į ran
kas Rytprūsių vokiečių savait
raštį „Das Ostpreussenblatt”, 
labai dažnai keli savaitraščio 
puslapiai yra skiriami vaizda
juosčių foto - albumų ar gražiai 
išleistų knygų reklamai.

Neseniai Vokietijos knygų 
rinką pasiekė Wilfriedo Boehm 
ir Angar Graw leidinys „Koe- 
nigsberg Morgen, Luxemburg 
an der Ostsee” — Karaliaučius 
rytoj, Liuksemburgas prie Bal
tijos jūros”. Tai 256 psl. knyga 
su 16 nuotraukų. Kaina 27,80 
m. (apie 20 dol.)

Nesutikau anksčiau Wielfrie- 
do Boehm pavardės, nagrinė
jant Karaliaučiaus ir aplamai 
Rytprūsių klausimą bent viena
me leidinyje (straipsniai — taip), 
tačiau iš ankstyvesnių leidinių 
man yra pažįstama gero Pabal
tijo geopolitinio gyvenimo žino
vo, keleto leidinių autoriaus 
(pvz. gan skubotai parašytas 
„Der Freiheitskąmpf in Balti- 
kum — Laisvės kova Pabaltijy) 
Ansgar Graw pavardė.

Nors trumpai norėčiau supa
žindinti skaitytojus su <,Kara
liaučiaus rytoj” trumpu turiniu, 
ypač tomis dalimis, kuriose kal
bama Lietuvos ir Lenkijos klau
simais, apie tų valstybių norus 
ir pastangas įjungti Karaliau
čiaus apygardą į politinį, 
kultūrinį, militarinį ir 
ekonominį Vilniaus ir Varšuvos 
gyvenimą.

■ s „Įsteigta Mažosios Lietuvos 
Taryba, rašo autoriai, — atsi
žvelgdama į istorinę praeiti, rei
kalauja (beansprucht) Karaliau
čiaus apygardos prijungimo prie 
Lietuvos, tačiau negalvodama, 
kokias fatalines pasekmes toks 
įjungimas atneš. Šiuo metu 
Vilnius gali džiaugtis (priešin
gai Latvijai ir Estijai), turė
damas nedidelę rusišką tautinę 
mažumą, kuri gali būti geru 
„kabliuku” Maskvos intervenci
jai. Prijungus Karaliaučiaus 
apygardą prie Lietuvos, lietuvių 
skaičius iš .80% pasieks gal tik 
du trečdalius. Vilniui tas būtų 
lygu Pyruso pergalei (Pyrhus — 
Epinus karalius, 280 m. prieš 
Kr. prie Heraklea ir 279 m. p.K. 
prie Asculum sumušęs romė
nus, tačiau kartu pats patirda
mas labai didelius nuostolius. 
Der Volks-Brockhaus ps. 626), 
kuri mažą Lietuvą pražudytų. 
Tiesa, abu autoriai rašo, kad

— Prieš kokią nebūtį tu dabar. Juk ne sykį jau net 
pusryti pramiegojai, tai kas šiandien.

— Noriu tau ką pasakyti.
— Sakyk.
— Einam nusiprausti.
Nenorėjau šnekėti čia, kur gali kas nors išgirsti.
Nuėjom prie vandens siurblio. Kol jis prausėsi, aš 

jam padūmiau, paskum jis padūmė man. Nusišluostėm 
į marškinius. Buvo ir daugiau anksti keliančių. 
Persimetę keliais žodžiais su laukiančiais eilės, 
pasukom takučiu į dvhro parką. Kai palikom vieni, 
Mikas vėl paklausė:

— Tai ką?
— Negeros žinios. Už poros savaičių, o gal ir grei

čiau amerikiečiai tą vietą užleidžia rusams.
— Tą dvarą?
— Ne. Visą tą Elbės pakraštį. Taip, kaip Jaltoje 

buvo susitarę.
— Kas sakė?
— Pats komendantas. Jis šiandien jau išvyksta, 

i Visas jo dalinys išvyksta į pietinę Vokiėtįją. Jo vietoj 
bus kitas. Tas, kur vakar iš džipo žiūrėjo, kaip mes 
krepšinį žaidžiam.

— Tai ko mes čia dar laukiam. Būtum pasakęs 
vakar, būtumėm jau puskelėje į Hamburgą. Einam, 
susitvarkom kuprines ir traukiam.

Persakiau viską, ką girdėjau vakar ir ką pir
mininkas nusprendė.

— Ir tu manai, kad čia teisybė? *
— Ką sakė pirmininkas?
— Ne. Ką puskarininkis.
— Negalėčiau suprasti, kam jam reikėtų meluoti.

(Bus daugiau)

Lietuvos ir Lenkijos pastangos 
nėra oficialiai patvirtintos 
Vilniuje ir Varšuvoje. Priešin
gai, abiejose sostinėse girdimos 
tik nuosaikios kalbos tuo 
klausimu. Stipriausiai koją 
įkėlė Lenkija: Karaliaučiuje vei
kia Lenkijos konsulatas, Lenki
ja įsteigė eile Joint venture”, 
Lenkįja numato atidaryti ir mo
kyklą, atsiųsti katalikų kunigą.

Kaip ir mes, Rytprūsių vokie
čiai plačiai naudojasi kelionių 
įstaigų paslaugomis, lankydami 
Karaliaučiaus apygardą, mūsų 
pąjūrį. Į Karaliaučių daugiausia 
jie vyksta autobusu, traukiniu 
ar lėktuvu, labai dažnai susto
dami Vlniųje, Kaime, Klaipėdo
je. Išvykų dalyviai parašo savo 
įspūdžius „Das Ostpreussen
blatt” savaitraštyje, parašo ir 
atvirus laiškus, pažymint nepa
togumus, ilgą autobuso sulaiky
mą prie Lazdijų, duodant Lie
tuvos muitininkams kyšius ir 
pan.

„Das Ostpreussenblatt” lap
kričio mėn. 28 d. aprašo vieną 
tokią vokiečio kelionę. Vykdami 
į Karaliaučių, visi ekskursantai 
nakvynei sustojo Jurbarko vieš
butyje, globojami-mielų ir sim
patingų to miesto gyventojų. At
vykus į Karaliaučių, lipant iš 
autobuso, rusai juos apmėtė 
kiaušiniais. Tik prieš metus 
laiko vokiečiai siuntė Rusijai 
maistą^ vykdė platų piniginį va
jų, atskirais siuntiniais globojo 
rusų šeimas, gindami juos nuo 
bado. Laiško autorius sako, kad 
jis pats pasiuntęs du maisto 
siuntinius. „Atrodo, kad neapy
kanta vokiečiams yra labai 
didelė, jgigu jie mieliau kiau
šinius mėto, užuot juos suvalgę” 
— baigią savo laišką vokietis.

Antras vokietis toje pačioje 
„Das Ostpreussenblatt” laidoje 
rašo, kad daug rusų pereina Lie
tuvos - Karaliaučiaus apygardos 
sieną, atvažiuodami apsipirkti 
Klaipėdos krašte. Lietuviai 
nelabai mielai žiūri į rusus, o jie 
taip pat pyksta, kad Maskva in
vestavo didelį kapitalą į Klai
pėdos uostą, kuris dabar atiteko 
Lietuvai. Aplamai, rusai bijo, 
kad šiauriniai Rytprūsiai su 
Karaliaučium gali atitekti Lie
tuvai. Rusė Natalija vokiečiui 
pasakė, kad jau steigiamos lie
tuviškos mokyklos, /kuriose 
matomi dideli žemėlapiai, visus 
Rytprūsius (šiaurinius ir pie
tinius, taigi valdomus Lenkijos) 
įjungtus į Lietuvos valstybės 
sienas. Apie ekonominį lietuvių 
aktyvumą Rytprūsiuose vokie
tis nieko nesužinojo.

Tūkstančio mylių kelionė Mano supratimu, jei nori vai- 
prasideda vienu žingsniu. vorykštės, turi priimti ir lietų.

Konfucijus Dolly Parton

v
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Nida (Pemkutė) ir dr. Raimundas Jeleniauskai.

SKRENDA PER DANGŲ
f DEBESĖLIAI DU

Nidos (Pemkutės) ir Raimundo 
Jeleniauskų vestuves prisimenant

t
Ne visuomet „burtų”, „prieta

kų” ar ir šiaip linksmo pobūdžio 
pramoginių žaidimų pranašavi- 
įnai laiku išsipildo. Tai įrodo ir 
Nidos, kurios vestuvės su Rai
mundu čia yra aprašomos, atve
jis. Kai prieš ketvertą metų 
Nidos sesuo Gaja, baigiantis jos 
jungtuvių su Petru Bliūdžium 
pokyliui, metė savo draugių tar- 
pan vainiką ar gėlių puokštę, 
pagavo... Nida. Pagal „prana
šystes” ir vestuvininkų įsitiki
nimus, tai rodė, kad per metus 
ji ištekės. Likimas lėmė, kad po 
inetų ištekėjo ne Nida, o jos 
sesuo dr. Raminta už dr. Lino 
Masčio, nors gėlių ji tą vakarą 
ir nebuvo pagavusi. Praėjo dar 

.' metai po šių vestuvių (kuriose 
gėles pagavo kita), įpusėjo kiti, 
ir Nida supažindino savo tėvus, 
dr. Kazį ir Ireną Pemkus, su 
Raimundu, savo busimuoju, o 
Raimundas savo tėvus, Arlene 
ir Leopoldą Jeleniauskus, su 
Rida, savo busimąja. Pasirodė, 
kad jiedu susipažino prieš 
keletą metų, kai ir vienas, ir 
kita, studijuodami Loyolos 
universitete, priklausė lietuvių 
studentų klubui ir buvo veiklūs 
šio klubo ir kitų universiteto 
Organizacijų nariai. Ilgainiui 
pažintis išaugo į draugystę, 
draugystė į meilę, meilė privedė 
prie sužieduotovių 1991 m. ir 
vestuvių 1992 m. rugpjūčio 22 d.

1 Šeštadienis, artinasi 2 vai. 
popiet. Būriai giminių, draugų 
if pažįstamų renkasi prie Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčios Chicagos Brighton 
Parke. Vieta visiems gerai 
pažįstama, nes čia, šioje bažny
čioje, buvojau dviejų Pemkučių 
jungtuvės: Gajos (1988) ir Ra
mintos (1989). Šiandien jau 
trečiosios Pemkutės — Nidos. 
Be abejo, ir šią, trečiąją, sujungs 
kun. Juozas Vaišnys, SJ, visų 
trijų pamiltas nuo studijų Pe
dagoginiame lituanistikos 
institute.

Prieš pat 2 vai. visi sueina į

bažnyčią ir laukia vestuvininkų 
eisenos. M. Motekaičiui grojant 
vargonais maršą, prasideda iš
kilminga eisena: eina jaunasis 
dr. Raimundas tarp savo tėvų 
Arlene ir Leopoldo Jeleniauskų, 
palyda — pabroliai ir pamergės: 
vyriausieji — Gaja Bliūdžiuvie- 
nė ir Phil Martini, pamergės ir 
pabroliai: Angelą Bader ir JefT 
Lewandowski, Ilona Kolb ir 
Keith Kolb, dr. Raminta Mastis 
ir Arūnas Pemkus. Gėles nešė 
mažoji Stephanie Kolb, jaunojo 
dukterėčia, pagaliau — jaunoji, 
lydima savo tėvų Irenos ir dr. 
Kazio Pemkų.

Šv. Mišias atnašavo, jungtu
vių apeigas atliko ir labai gražų 
jungtuvėms ir jauniesiems pri
taikytą pamokslą pasakė kun. 
Fabijonas Kireilis. Sulūžo tradi
cija, nes kun. J. Vaišnys, SJ, 
prieš pat šias vestuves susirgo 
ir buvo išvežtas į ligoninę. 
Skaitymus labai gražia lietuviš
ka tarsena skaitė jaunosios 
brolis Arūnas ir sesuo dr. 
Raminta Mastienė. Per Mišias 
vargonavo muz. Manigirdas Mo- 
tekaitis, giedojo sol. Praurimė 
Ragiene, jaunojo krikšto moti
na, dūdele padūdavo Janis Mar- 
shelle Coffman. Po Mišių abu 
jaunieji nuėjo drauge pasimelsti 
prie Švč. M. Marijos statulos. 
Prieš išeinant iš bažnyčios, 
jaunoji įteikė po rožę savo ir 
vyro motinoms. Bažnyčios prie
angyje pro jaunųjų porą praėjo 
beveik visi dalyvavę bažnyčioje, 
sveikindami naująją šeimą ir 
linkėdami laimingo gyvenimo.

Vaišės tolokai nuo Chicagos, 
Schaumburge, Mariott viešbu
tyje, 6 v.v. Ligi jų pradžios dar 
beveik trys valandos. O ir kelias 
beveik visiems žinomas, nes to
je pačioje vietoje buvo jau dve
jos vestuvės: Gajos ir Ramintos. 
Kol vairuotojai vairuoja, kiti 
galime dairytis po apylinkes 
ir arčiau susipažinti su jau
naisiais.

Nida Pemkutė, dabar jau Jele- 
niauskienė, gimė Sterling, Il
linois, bet augo Sleepy Hallow, 
Dundee, Illinois, netoli Elgino, 
kur tėvas, vaikų ligų specia
listas, verčiasi gydytojo prakti
ka. Baigė St. Edward Catholic 
HS Elgine ir Loyolos universi
tetą Chicagoje, gaudama baka
lauro laipsnį iš industrinės 
psichologijos (1988). Apie 15 
metų kas šeštadienį atvežama į 
Chicagą (į vieną pusę esant 
daugiau kaip 50 mylių), baigė 
visas lituanistines mokyklas 
Jaunimo centre: Dariaus Girė
no, Chicagos aukštesniąją 
(ČALM) ir Pedagoginį li
tuanistikos institutą, visur 
labai gerai mokydamasi. Nida 
priklausė ateitininkų jaunučių, 
moksleivių ir studentų sąjun
goms, kasmet nuo mažens vyko 
į ateitininkų stovyklas Dainavo
je ir Neringoje.

Raimundas Jeleniauskas, Ar
lene ir Leopoldo sūnus, gimė 
Chicagoje, Brighton Parke. Lan
kė čia Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyklą, 
kasdien mokydamasis ir litua
nistinėje klasėje. Tėvams 
išsikėlus į Elmhurstą, Illinois, 
čia baigė York HS. Priimtas į 
Loyolos universitetą Chicagoje, 
studijavo biologiją, iš kurios 
1988 m. gavo bakalauro laipsnį. 
Tais pat metais Raimundas įs
tojo į Illinois universiteto Odon
tologijos mokyklą (University of 
Illinois Dental School), kurią 
labai gerais pažymiais baigė 
1992 m. pavasarį, gaudamas 
odontologijos daktaro laipsnį.

O štai jau ir viešbutis, 
kuriame bus vestuvių pokylis. 
Dar gera valanda ligi vaišių 
pradžios, bet puošniame korido
riuje prie salės jau būriuojasi 
svečiai, vaišinasi kokteiliais ir 
įvairiais užkandžiukais. Čia 
proga susitikti su tais svečiais, 
kurie sėdės prie kitų stalų, salės 
didume gal ir neužmatomai toli.

6 v.v. visi suėjo į salę, susirado 
savo stalus. Netrukus pasirodė 
ir jaunieji, visų sutikti plo
jimais. Tėvai Irena ir dr. Kazys 
Pemkai ir Arlene ir Leopoldas 
Jeleniauskai sutiko juos su 
duona, druska ir vynu. Vaišes 
pravedė Petras Bliūdžius ir dr. 
Linas Mastis. Jie pasikeisdami 
ir su gera doze humoro Svečius 
supažindino su jaunaisiais ir 
visa jų palyda. Sveikinimus ir 
tostus pravedė vyr. pamergė Ga
ja Bliudžiuvienė ir vyr. pabrolis 
Phil Martini. Tėvų vardu 
kalbėjo dr. K. Pemkus ir Arlene 
Jeneliauskienė. Arūnas 
Pemkus atvežė ir perskaitė 
prezidento George Bush ir jo 
žmonos Barbaros sveikinimą. 
Pasibaigus sveikinimams, abu 
jaunieji padėkojo savo tėvams 
už išauklėjimą ir išmokslinimą, 
o vestuvių svečiams už 
atsilankymą ir dovanas, 
kviesdami vaišintis, šokti.

Ir prasidėjo vaišės: valgėm, 
gėrėm, burnoj turėjom. Priartė
jus vidurnakčiui, vainiko ir 
skrybėlės metimas, atsisveikini
mas su jaunaisiai, atsisveiki
nimas su pokylio dalyviais.

Jaunieji povestuvinei kelionei 
buvo išvykę į St. Martin salą, 
kur praleido dvi savaites. Grįžę 
įsikūrė netoli Philadelphijos, 
Dr. Raimundas dirba privačia
me odontologijos kabinete, Nida 
dirba Delta Air Lines, Ine. 
Neseniai grįžo iš Lietuvos, kur 
viešėjo porą savaičių, lankyda
mi gimines ir draugus, lankyda
miesi įvairiose Lietuvos vietose.

Naujai lietuviškai šeimai lin
kime gražaus ir laimingo gy
venimo.

Dd. ir krtt. Juozas

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija

„ŽAIBAS” — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų.

9525 South 79th Avenue 
Hickory Hill, Illinois S0457

223 Kalvarijų gatvė 
Vllnlua, Lietuva 
Telefonas 350-115 Ir 778-302

1992 m. Kalėdos
MIELI BROLIAI, SESĖS,

Kalėdose prisimename dieną, kurioje Amžinojo Dievo Sūnus 
įsijungė į žmonijos istoriją, tapdamas Emanueliu — Dievas Su 
Mumis. Tą dieną išsipildė pranašo Izaijo žodžiai: „Didi šviesa už
tvino mus, nes gimė mums Viešpats. Jis vadinsis Nuolatinis Pa
tarėjas Galingasis Dievas, Taikos Kunigaikštis” (Iz. 9,5).

Tačiau Kalėdos nėra vien istorinio įvykio prisiminimas. Ka
lėdos yra nuolatos besitęsianti realybė. Dievo Sūnus, tapęs mūsų 
broliu ir Išganytoju, per krikštą ir kitus sakramentus be palio
vos plečia savo taikos, teisingumo ir meilės karalystę, kuria nau
jas tautų kultūras, rašo naują žmonijos istorijos lapą.

Po pirmųjų Kalėdų pasaulis nebėra toks pat. Žmonija, kaip 
visuma, nebegali nusigręžti nuo Dievo — gyvybės, šviesos ir meilės 
šaltinio. Kaip vaivorykštė, rašo mūsų tautos didysis mąstytojas 
Antanas Maceina, yra ženklas, jog Dievas žmonių nebebaus tva
nu, taip Kalėdos, — Betliejaus kūdikis, — yra užtikrinimas, kad 
žmonija nuo Dievo daugiau nebenusisuks. Po įsikūnijimo tėra 
galima tik asmeninė nuodėmė, tik paskirų žmonių nusigręžimas 
nuo Dievo. Todėl Kalėdos, Kristaus, — Dievas Su Mumis, — gim
tadienis, yra universali,visos žmonijos broliškos meilės ir vilties 
šventė. Ją švenčiame ne vien mes, krikščionys, ją savu būdu 
švenčia visas pasaulis. Net žmonės, save laiką netikinčiais, šią 
dieną stengiasi būti geresniais, vienu ar kitu būdu išreikšti mei
lę savo artimui; pasikeičiama dovanomis ir sveikinimais; aplan
komi ligoniai bei vieniši seneliai; aukojama labdaringoms orga
nizacijoms, maitinami benamiai; laike karų padedami ginklai...

Jei žmogus nors vieną kartą metuose nori būti geresniu, jei 
Kalėdų dieną pajėgia pamiršti skriaudą, apkabinti savo tariamą 
priešą, ar tai nėra ženklas kad „Dievas yra su mumis”, kad 
Emanuelio atnešta meilė broliui žmogui pasiliko pasaulyje, nors 
pats Kristus daugelio yra bandomas išstumti iš viešojo gyvenimo 
ir milijonai jo negimusių brolių ir sesių yra kasmet išžudomi?!

Daugelį kartų nedraugiški kaimynai bandė Lietuvą padaryti 
savo šiaurės vakarų provincija, jos žmones paversti paklusniais 
vergais. Nors ne vienas suklupo ir ne vienas nuėjo tarnauti sve
timiems dievams, tačiau mūsų tauta išliko ištikima krikštu pa
darytai sutarčiai: „Aš būsiu tavo Dievas, tu būsi mano tauta”. 
Biblinis Emanuelis, prisiėmęs Rūpintojėlio vardą, pasiliko su tau
ta visuose jos varguose ir nelaimėse. Jis guodė ir palaikė viltį 
tremiamųjų į Sibirą, ugdė pogrindžio kadrus, tylia „Eucharisti
jos bičiulių” malda puoselėjo tautinę ištikimybę sovietinėje mo
kykloje auklėjamoje Lietuvos inteligentijoje.

Naktis, tamsa yra mūsų skausmo, mūsų nuo Dievo nutolimo 
vaizdas. Kalėdos, pradedamos švęsti vidurnaktį, kada šviesa nu
gali tamsą, mums primena, jog Dievo meilė yra galingesnė už 
juodžiausią mūsų gyvenimo tamsą. Kalėdų naktį mes dar nema
tome užtekančios saulės, tačiau žinome, kad aušra jau pakeliui. 
Šiandienos gyvenime mažai jaučiame pirmąją Kalėdų naktį an
gelų paskelbtas „garbę Dievui ir ramybę jo mylimiems žmonėms” 
(plg. Lk. 2,13), tačiau žinome, kad kai „Dievas yra su mumis”, 
žmonijai ateis šviesesnis rytojus ir kad „kiekvienas, kuris jį tiki, 
nepražus, o turės-amžinąjį gyvenimą (plg. Jn. 3,18). ‘Thu/ r”

Džiugaus Kristaus — „Dievas Su Mumis” — gimtadienitrtr vil
tingų, Dievo laiminamų Naujųjų 1993 metų linkiu visiems, vals
tybinę nepriklausomybę atgavusioje tėvynėje ir čia išeivijoje.

Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.

Linksmų Šv. Kalėdų 
ir

Laimingų Naujųjų Metų!!!
Nuoširdžiausiai sveikiname „Lietuvos Vaikų Viltis” komitetą, sa
vanorius ir visus, visus geros valios žmones, kurie tiesia pagal
bos ranką mums, mamoms, atvykusioms iš Lietuvos gydyti savo 
vaikus.

Dėkojame Jums visiems už Jūsų jautrias širdis ir meilę mums. Lin
kime Jums visiems kuo geriausios sveikatos, laimės — didelės kaip 
žemė, tikros kaip žmogus, tyros kaip eglių žaluma.

Talaimina Jus Dievas!

UNIVERSITY OF MARYLANO UNIVERSITY COLLEGE
Schvvabisch Gmūnd, Germany

A MAJOR AMERICAN UNIVERSITY 
IN THE HEART OF EUROPE

A RANGE OF PROGRAMS TO MEET YOUR ACADEMIC GOALS

Degree Programs
• Bachelor of Arts (B.A.)
■ Bachelor of Science (B.S.)

A Comprehenslve Currlculum
• Contemporary German & European Studies
• International Business & Management
• International Studies
• Computer Studies

Study In Europe Programs
• Academic Year Abroad
• Semester Abroad
• Summer Abroad

For additional Information please contaet 
one of the follovving addresses:

Admissions Office International Programs
Universitštspark University Blvd. at Adelphi Road
7070 Schwftbisch Gmūnd, Germany College Park, MD, 20742-1644, USA 
Telephone: 07171-18070 Telephone: (301)985-7442
Fax: 07171-37525 Fax: (301) 985-7678

j CLASSIFIED GUIDE

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba"
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaida.' .2

•

FOR RENT---------------------------------------------- -
A beautiful 2 bedrm. apt., bright, sunny, 
quiet. Front & back proches, refrig., stove. 
About 7 steps higb. Near,,Pope John Paul 
II” Dr. & Washtenaw. $350 + see. dep.; 
very pleasant home. Tel. 312-787-2680.

- MISCELLA NEOUS - ---------

A VILIMAS. 
MOVI N G ‘

Tel. 376-1882 ar 376-5996.... " ' .. ................... ...... 111     :
• 10%—20%—30% pigiau mokėsit

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. ' ;

FRANK ZAPOLIS 
3206Vi Waat 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654

(312) 581-8884

IliKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMA)

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu tr 

užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai.

t 312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS __

i.~' -—-———-------------

KVIEČIAME APSILANKYTI 
BAD LOUNGE 

6600 S. Kedzie Avė., 
tel. 312-925-6264

Pašokti, pasiklausyti lietuviškų dainų. 
Orkestras groja: ketv., penktd., sekmd. 
nuo 9 v.v., šeštd. nuo 10 v.v.
Šeštadieniais užkandę — veltull

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO.

anglų kalba. Autorius ‘
Antanas J. Van Reenan

Knygoje nagrinėjama lietuvių 
tautiškumo kilmės ištakos, anali
zuojama ta ligi šiol negvildenta ver
tybių konfigūracija. Studijų 
dinamiškumo eigoje, skverbiamasi 
į diasporos mentalitetą, išryš-' 
kinama Rytų Europos mintiji
mo variacijos, aiškinama. Kaip 
apsiginklavus sava ideologija, 
galima taikingai sugretinti savojo 
tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais.

Knyga pradedama 19-to amžiaus 
lietuvių tautiškumo supra- 
timu-pajautimu. Dėmesio centre — 
lietuviai ateiviai. Apsiribojama 
Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai 
ateiviai) (1867-914) — lietuviai, 
daugumoje ekonominiai emigran
tai, savo noru palikę gimtąjį kraštą, 
daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga 
(1948-1952) — be didesnių išimčių, 
profesionalai, išsimokslinę, atvykę 
ne savo noru ir įgiję D. P. (displaced 
persons) vardą. Analizuojamas 
kultūrinis susidūrimas tarp abiejų 
minėtų bangų. Vaizduojama kaip 
Antroji banga perėmė Pirmosios 
bangos sukurtas institucijas ir kaip 
sukūrė naujas.

Knygą sudaro 330 psl., didelio 
formato. Išleido University Press of 
America, Ine., Lanham, New York 
and London. Kaina su persiuntimu 
27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 
dol. valstijos mokesčio. Užsa
kymus siųsti:

Draugas
4545 W. 83rd St., 
Chicago, IL 60529

Movlng—Kraustymas
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis:
Gediminas: tel. 312-926-4331 
Vytės: 312-436-5219

Sutelkiame visą Informaciją, su
sijusia su naujų, naudotų ir po ava
rijų auto. pirkimu (iš varžytinių), par
davimu, (pigiau negu pas „dea- 
ler"), persiuntimu į Europą. Kreip
kitės į:

Martin Automotive, 
tel. 312-646-6877

Taip pat už žemiausią kainą remon
tuojame (body work), dažome, kei
čiame dalis visų firmų automobi
liams.

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai

Kritikos apžvalgų knyga Ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; 
kankinys kun. J. Dabrila; 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai; šeimos istorija 
— studijos, mokytojavimas 
Plungėje, Pasvaly, Vilniuje; 
gyvenimas Austrijoje, Vokietijoje, 
Amerikoje: darbas „Lietuvių Encik
lopedijoje". Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyventojai dar pri
deda 64 ct. Valstijos mokesčio. Už
sakymus siųsti:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS!
Užsisakykite šventėms jau dabar!

20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $18 

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatome UPS

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS
Genrlkas Songlnas

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti. Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių.

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam.

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana įvai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 ct. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:

DRAUGAS 
4548 W. 63rd St.

Chicago, IL 60629

♦ i



LAISVES KOVOTOJO, 
DIPL. TEISININKO ALFO 
SIMONAIČIO NETEKUS

1914.11.11
Alfas Juozas Simonaitis, bir

žietis, gimė 1914 m. vasario 11
d. Pamūšio km. Joniškėlio 
vaisė., Biržų apskr. Pradžios 
mokslą išėjo vietos mokykloje, 
gimnaziją baigė Linkuvoje 1932 
m. ir įstojo į VD universitetą 
Kaune. Studijavo teisę ir gavo 
teisininko diplomą. Karinę prie
volę atliko 9-tame pėstininkų
L.D. kunigaikščio Vytenio pul
ke. Studijuodamas pradėjo dirb
ti Valstybės Kontrolėje revizo
rium ir dirbo iki bolševikų oku
pacijos, iki įstaigos likvidavimo. 
Netekęs darbo, apsigyveno 
Šiauliuose, arčiau tėviškės. Stu
dijuodamas įstojo į korp! Neo- 
Lithuania ir išbuvo aktyviu 
nariu iki mirties.

Prasidėjus vokiečių-rusų ka
rui, 1941 m. suorganizavo Šiau
lių apygardoje partizanų būrį ir 
prisidėjo prie bolševikų išvijimo 
iš Lietuvos. Okupacijų metais 
įsijungė į rezistencinę Lietuvos 
Laisvės Kovotojų sąjungą. Artė
jant raudonąjam frontui, 1944 
m. pasitraukė į Vokietiją, o 
1949 m. pasiekė Ameriką ir ap
sigyveno Chicagoje, iš kur, 
sveikatai silpnėjant, su žmona 
Aldona persikėlė arčiau dukros 
Audronės ir dr. Andriaus Gai
žiūno šeimos į Rockfordą, IL. 
Ligų iškankintas, Alfas Juozas 
Simonaitis mirė 1992 m. lapkri
čio 4 d. Rockforde, IL. Laidotu
vės buvo privačios, o urna su
a.a. Alfos palaikais po pamaldų 
tėvų Jėzuitų koplyčioje ir at
sisveikinimo Lietuvių tauti
niuose namuose buvo nulydėta 
į Lietuvių tautines kapines ir 
padėta mauzoliejuje.

Šv. Mišias aukojo, pamokslą 
pasakė ir į kapines palydėjo 
kun. Juozas Vaišnys, SJ. Mišių 
metu kunigui patarnavo žurna
listas Vytautas Kasniūnas, 
garbės sargyboje stovint kole
goms neolituanams.

Po pamaldų buvo nulydėtas į 
LT namus, kur įvyko su velio
niu Alfa Simonaičiu at
sisveikinimas. Atsisveikinimui 
vadovavo vyr. valdybos arbiter 
elegantiarum Vaclovas Mažei
ka. Pirmuoju atsisveikino drau
gų vardu Mečys Valiukėnas, 
nušvietęs velionio Alfos nueitą 
gyvenimo kelią ir jo įnašą į 
Lietuvos vadavimo darbą. Kaip 
neolituanas, Alfas buvo stipriai 
įaugęs į studentų tautininkų 
veiklą, buvo renkamas į valdy
bas, net pirmininkus. A.a. Alfas 
buvo nuoširdus, kolegiškas, pa
slaugus ir besąlyginis kovotojas 
už Lietuvos laisvę.

Atsisveikindamas Lietuvos

„DRAUGO”RĖMĖJAI
50 dol. V. Lumbis — St. Peters

burg, FL;
20 dol. A. Polikaitis — West- 

lake Vlg., C A.

Pratęsdami prenumeratą

60 dol. L. Dūda — Toronto, 
Canada

40 dol. Matilda Kurapka — 
Putnam, CT;

25 dol. Stasė Viscius — 
Chicago;

20 dol. Zenonas Mereckis — 
Oak Brook, IL; Juozas Bud- 
reika; St. Petersburg, FL; 
Susana Giedraitis — Sims- 
bury, CT; Marija Ulinskaitė — 
Rochester, NY; Jonas Kutka 
— Chicago; Dr. Julius Si
maitis — Forest Hills Gar
dens, NY; Irena Kudirka — 
Mason City, IL; Julius Širka 
— Palos Hills, IL; Vincent 
Zinkus — New Carlisle, IN; 
Alfonsas Budnikas — Amster
dam, NY; Pranas Grumuldys 
— Chicago; Stasys Radžionis 
— Spring Grove, IL; Napoleo

- 1992.XI.4

A.a. Alfas Juozas Simonaitis

Laisvės Kovotojų s-gos valdybos 
pirmininkas Jonas Jurkūnas 
kalbėjo: „šviesios atminties 
Alfas Simonaitis buvo tvirtų 
principų, didelio pareigingumo 
ir drąsos vyras, kas labai svar
bu pogrindžio veikloje”. Jis 
pateikė keletą nuotrupų iš jo 
veiklos. „1941 m. birželio mėn. 
22 d. prasidėjus vokiečių-rusų 
karui, Alfas sutelkė ir sėkmin
gai vadovavo nemažam kovoto
jų būriui Šiaulių apylinkėse. Tų 
pačių (1941) metų rugpjūčio 
mėn. pradžioje jis buvo vienas iš 
platintojų Šiauliuose mažu ti
ražu išleistų pogrindžio atsišau
kimų, nukreiptų prieš vokiečių 
pastatytus tarėjus. Tų pačių 
metų rudenį Alfas įsijungė į
L.L.K. sąjungą ir vadovavo 
Šiaulių apygardai, įtraukęs į 
rezistencinę veiklą vadovaujan
čius asmenis. 1943 m. rudenį 
Gestapas likvidavo vieną iš 
Lietuvos Laisvės Kovotojų s-gos 
slaptų spaustuvių Kaune ir vie
nas rezistentas, talkinęs spaus
tuvei, turėjo slapstytis, kad 
nepatektų vokiečių gestapui. Jį 
priglaudė ir paslėpė Šiaulių apy
garda, vadovaujama Alfo. 1943 m. 
prieš Kalėdas pogrindžio ryši
ninkas su Vakarais, Algirdas 
Vokietaitis, kuteriu grįžo iš 
Švedijos į Lietuvą. Šiauliuose 
dr. A. Vokietaitį pogrindžio 
vyrai „suėmė” ir, policijos 
lydimą, saugiai pristatė į 
Kauną. 1944 m. pavasarį Ges
tapas Kaune suėmė daug Lais
vės Kovotojų vyrų su visa 
spaustuve, o Šiauliuose buvo 
atsarginė S-gos spaustuvė. Čia 
Alfas parodė daug iniciatyvos ir 
drąsos, susirišdamas su Kauno 
vyrais ir pristatydamas redak
toriui Simui Miglinui, kur buvo 
išleisti dar du pogrindžio 
„Laisvės Kovotojo” numeriai, 
nors frontui artėjant, buvo labai 
pavojinga. Tuo parodyta pogrin-

nas Zajančauskas — Chicago;
Valerija Baltušienė — Los
Angeles, CA;

12.50 dol. Zigmund Brazys —
Kearney, NJ — mokėdamas 
už knygas pridėjo auką.

Mūsų visų nuoširdžiausia 
padėka mieliems „Draugo” 
rėmėjams. Jūsų parama yra 
tikrai įvertinama ir svarbi.

x Algis ir Violeta Strikai iš 
La Grange, III., užsisakė mažie
siems skaitytojams įvairių 
leidinių už didesnę Sumą, 
apmokėdami sąskaitą, lietu
viškos knygos palaikymui pa
aukojo 100 dol.
x Domas ir Jadvyga Gied

raičiai iš Michigan City, In
dianoje, rašo; „Įvertindami 
.Draugo’ didelę reikšmę mūsų 
gyvenime išeivijoje, dienraščio 
paramai siunčiame 100 dol. 
auką”. Dosniems rėmėjams 
nuoširdžiai dėkojame ir 
skelbiame garbės prenumera
toriais.

Apie širdies 
persodinimus

Prieš 25 metus, t.y. 1967 m. 
gruodžio 3 d., pasaulį nustebino 
žinia, kad Pietinės Afrikos Cape 
Town ligoninėje dr. Christian 
Barnard pirmą kartą sėkmingai 
įdėjo naują širdį 53 metų 
amžiaus pacientui, kuris po 
operacijos išgyveno dar 18 
dienų. Dabar kasmet atliekama 
bent 3,500 širdies persodinimo 
operacijų, daugiausia jų pa
daroma Amerikoje. 90% tų šir
dies pacientų po operacijos iš
gyvena metus laiko.

Dr. Barnard iš viso yra 
padaręs 10 širdies persodinimo 
operacijų. Šeštasis jo pacientas 
jau išgyveno 21 metus su nauja 
širdimi. Tai ilgiausiai išgyvenęs 
šios rūšies pacientas. Dabar jis 
turi 66 metus amžiaus ir 
jaučiasi kuo puikiausiai, nepai
sant, kad prieš 6 metus prarado 
abi kojas dėl cukrinės ligos. Jis 
gyvena Cape Town, Pietų 
Afrikoje, yra vedęs, mėgsta dar
buotis savo darže ir net ne
galvoja apie taip seniai buvusią 
operaciją.

Per tuos 25 metus gydytojai

džio veiklos gyvastingumas ir 
vokiečių Gestapui suduotas' 
smūgis”.

Atvykęs į Ameriką, Alfas įsi
jungė į išeivių tautinių organi
zacijų veiklą. Jis buvo ne tik 
neolituanas ir laisvės kovotojas, 
bet ir aktyvus tautinės s-gos ir 
Lietuvių tautinio akademinio 
Sambūrio narys, dosnus rėmė
jas Tautinių namų, Tautos fon
do ir neseniai įsteigto Tautinės 
kultūros fondo.

Korp! Neo-Lithuania Chica
gos padalinio vardu atsisvęikino * 
pirm. Edvardas Kaveckas ir, 
ALTS-gos Chicagos skyriaus j 
pirm. Matilda Marcinkienė.

Visi kalbėtojai pareiškė 
užuojautą žmonai Aldonai, duk
rai Audronei, kurią didelėmis 
pastangomis tėvas išplėšė iš 
bolševikų nagų, žentui Andriui 
ir vaikaičiams Audrai ir An
driui bei kitiems artimiesiems.

Iš LT namų a.a. Alfos Simo
naičio palaikai buvo nulydėti į 
Lietuvių Tautines kapines. Čia 
kun. J. Vaišniui, SJ sukalbėjus 
maldas ir visiems sugiedojus 
Lietuvos himną, Alfos Simonai
čio urna padėta mauzoliejuje.

Taip žmogišką kelionę baigė 
dar vienas šviesus lietuvis, 
mylėjęs Lietuvą ir jai visą 
gyvenimą dirbęs. Alfas, kaip ir 
daugelis išeivių, yra Nepriklau
somos Lietuvos auklėtinis, savo 
sugebėjimus ir visą gyvenimą 
paskyręs mylimai tėvynei 
Lietuvai.
Ilsėkis ramybėje, mielas kolega 
Alfai.

A. Juodvalkis

x Prel. kun. Ignas Ur
bonas, Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, Gary, Indiana, pra
tęsė prenumeratą, pridėjo 100 
dol. dienraščio paramai ir 
palinkėjo sėkmės ir Dievo palai
mos.

x Linas Rimkus, Ellicott 
City, Md., buvęs „Draugo” 
redaktorius, pratęsdamas 
prenumeratą, paaukojo 70 dol. 
savos spaudos palaikymui.

x Leonas ir Stasė Keženiai
iš Willowick, Ohio, pratęsė 
prenumeratą su tokiu prierašu: 
„Esame pensininkai, iš kurių 
tikimasi paramos. Visos kainos 
eina aukštyn, o mūsų pensijos 
stovi vietoje... 30 dol. pridedame 
auką ir 10 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Naudokite, 
kur labiausiai reikia”.

x Valteris Bendikas, Chi
cago, III., pratęsė prenumeratą, 
pridėjo 50 dol. dienraščio stipri
nimui ir 20 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių, linkė
damas visiems ir „Draugo” dar
bininkams Dievo palaimintų šv. 
Kalėdų ir sėkmingų Nauju 1993 
Metų.

yra žengę dar kelis žingsnius 
pirmyn: 1982 m. gruodžio 2 d. 
pirmą kartą buvo žmogui įso
dinta „dirbtinė” širdis. Pa
cientas po to išgyveno 112 die
nas. Dirbtinės širdies išradėjas 
buvo dr. Robert Jarvik, todėl ir 
tos širdys buvo ilgą laiką 
vadinamos jo vardu. Deja, su 
dirbtinėmis širdimis gerų rezul
tatų nepasiekta — visi pacien
tai netrukus mirdavo — todėl 
daugiau koncentruotasi į kitas 
šios medicininės procedūros sri
tis.

Tačiau dirbtinės širdys- 
mašinos vartojamos ir dabar, 
kai dėl kurios svarbios priežas
ties pacientui negali tuoj pat 
būti daroma širdies persodinimo 
operacija. Ši procedūra 
panaudota maždaug tūks
tančiui pacientų, iš kurių pusė 
išliko po operacijos.

Dr. Christian Barnard jau 
sulaukęs 70 metų amžiaus ir 
daugiau nebedaro širdies opera
cijų, nes jos rankos paveiktos 
reumatizmo.

D.B.

NUODAIS UŽTERŠTOS 
ŽUVYS

Ilgą laiką buvo tvirtinama, 
kad gėlųjų Amerikos vandenų 1 
— upių ir ežerų — žuvis valgyti 
nėra pavojinga, nes aplinkos

A.tA.
EUGENIJAI KEZIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos sūnui 
ALGIMANTUI.

Lietuvių Dailės Muziejus 
Lietuvių Dailiojo Meno Institutas 
Čiurlionio Galerija
Chicagos Lietuvių Tautodailės 

Institutas
Meno Draugija Dailė

GAIDAS-DAIMID
E U D E I KIS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741*1

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

Diplomuotam teisininkui

A.tA.
JUOZUI MIKAI

mirus, jo dukteriai DALIAI, žentui KAZIUI, anūkei 
AUDRYTEI NAVASAIČIAMS ir kitiems giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Julija Antanaitienė
Dalia Antanaitytė-Hodder su šeima
Juozas Gruzdąs
Krikštasūnis Leonas Gruzdąs su šeima 

Miami Beach, FL

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos choro gies
mininkui LEONUI JUOZAI, jo

MOTINAI ir SESERIAI 

Lietuvoje iškeliavusiems į Amžinybę, reiškiame gi
lią užuojautą.

Dirigentas ir choras

A.tA.
PRANEI ŠALTIENEI ir jos VYRUI

Lietuvoje mirus, jos broliui ALBINUI BANIUI ir jo 
šeimai reiškiame gilią užuojautą.

Venezuelos Lietuvių draugijos valdyba ir nariai

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 

-EVBROREEN PARK, IL 90642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (709) 422-3193

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: plrmad., an- 
frad., ketvlrtd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trečd. 9 v.r.—7 v.v.

tarša jų per daug nepaveikusi, 
todėl jos tinkančios žmonių 
maistui. Tačiau gruodžio 2 d. 
viena pagrindinių krašto gam
tosaugos organizacijų, Environ- 
mental Defense Fund, kartu su 
EPĄ paskelbė daugiau kaip 
4,000 naujų perspėjimų arba 
visiškų draudimų dėl gėlų 
vandenų žuvies valgymo.

Patikrinus 388 upes ir ežerus 
46-se vaistuose, rasta, kad tuose 
vandenyse žuvys užterštos pavo
jingais chemikalais ir maistui 
vartoti nepatariamos. Tarp to
kių yra ir didysis Michigano 
ežeras. Manoma, kad EPĄ 
anksčiau padariusi klaidą, 
apskaičiuodama, kiek žuvies 
vienas Amerikos gyventojas 
sunaudoja per metus ar mėnesį. 
Pagal 1973 m. statistiką, eilinis 
amerikietis per mėnesį suvalgo 
tik 8 uncijas žuvies, nors pasta
raisiais metais žuvų suvarto
jama bent dukart daugiau. 
Gyventojai pradėję daugiau 
dėmesio kreipti į savo sveikatą 
ir sumažinę mėsos valgymą, 
mėsą pakeisdami žuvimi.

Trys labiausiai užterštos 
vietos yra: Waukegan uostas, 
Mississippi upė prie East St. 
Louis ir ta pati upė prie Quin- 
cy, IL miesto. Čia daugiausia 
žvejoja ne komerciniai žvejai, o 
žuvautojai-mėgėjai ir netur
tingos šeimos, kurios stengiasi
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tuo būdu pasirūpinti maisto. Ne 
visos žuvys yra vienodai užkrės
tos ir netinkamos valgyti. Čia 
paprastai galioja taisyklė, kad 
mažesnės žuvys yra jaunesnės ir 
dar neprisigėrusios tiek nuodų, 
todėl ir mažiau kenksmingos.

Nepatariama per daug Michi
gano ežero žuvų valgyti 
vaikams ir jaunoms moterims,

A.tA.
POVILAS RAMAS

Gyveno Hickory Hills, IL, anksčiau Chicagoje, Marųuette 
Parko apylinkėje.

Mirė 1992 m. gruodžio 13 d. 9:30 vai. ryto, sulaukęs 73 
m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Tauragėje. Amerikoje išgyveno 43 m.
Nuliūdę liko: žmona Ona Šteineraitė, dukros: Angelą 

Dikinis, žentas Jonas, Rimgailė Ladas, žentas Jim; brolis An
tanas su šeima Lietuvoje; pusseserės Aldona, Larisa ir Bronė 
bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Priklausė Liet. Bendruomenės Marųuette Parko ir Lemon
to apylinkėms ir Lietuvių Fondui.

Kūnas pašarvotos trečiadienį, gruodžio 16 d. nuo 4 iki 9 
v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 17 d. Iš laidoji
mo namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, dukros, brolis ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus

6541 S. KEDZIE 
Marųuette Parke

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

2424 VV. 69 St. * Chicago

Visų telefonas: 708-974-4410

PETKUS IR SŪNUS MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Marųuette Funeral Home

2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345

Hills Funeral Home
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS
1 DONALD A. PETKUS

kurios gali turėti vaikų. 
Kenksmingiausios, t.y. labiau
siai apnuodytos, žuvys Michi
gano ežere yra: lašišos, rudieji 
ir ežeriniai upėtakiai, karpiai 
bei šamai. Jeigu kas būtinai 
nori šias žuvis valgyti, turi 
laikytis anksčiau minėtos 
taisyklės — valgyti jaunas, 
mažesnes žuvis, vengti didelių.
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x „Draugo” kalėdinis 
numeris išeis gruodžio 24 dieną 
kartu su kultūrine laida. Šeš- 
tadienio, gruodžio 26 dienos, nu
merio nebus. Tokia pat eiga bus 
ir Naujų Metų savaitgalį. Kitų 
metų pirmasis numeris pasiro
dys sausio 5 dieną.

x Petras Žilinskas iš Lynd- 
hurst, OH, atsiuntęs auką, pri
deda ir laiškutį: „Džiaugiuosi, 
kad paskelbėte „Drauge” 1991 
m. finansinę apyskaitą. Visada 
šalia žodžių reikia ir įrodymų. 
Manau, kad apyskaita sukels 
susirūpinimą ir tų skaitytojų, 
kurie „Draugą” skolinasi iš 
kaimyno, nes laikraštis esąs per 
brangus, pašto pavėluotai pri
statomas. O gal susilauksite ke
lių prenumeratų iš tų, kurie 
universitetus „išėjo” Lietuvoje, 
bet retai remia lietuvišką 
kultūrą...”

x Zigmas Grybinas, LB 
East St. Louis apylinkės 
valdybos pirm., atsiuntė auką 
„Draugui” LB vardu ir šias 
pastabas: „Prieš gerą pusmetį 
nusiskundėme vietos pašto 
vadovybei, dėl ypač neregulia
riai gaunamo „Draugo”. Jos 
prašomas, sudariau grupę 
lietuvių, gyvenančių keliose vie
tovėse ir ištisą mėnesį atžymė
jome datas, kada atskiri 
laikraščio numeriai mus 
pasiekė. Mūsų paštas, gavęs šią 
jiems nemalonią informaciją, 
teiravosi Čikagos pašte ir gavo 
atsakymą, kad dėl statybos yra 
daug nepatogumų. Šie nepa
togumai pranyksią, kai statyba 
bus baigta. Jų rašto nuorašą 
gfiVbme. Tačiau reikalai 
pasikeitė vos trumpučiam 
laikui. Šiuo metu ir vėl dažnai 
gauname keturis numerius iš 
JfSftto', vieną kartą savaitėje”.

x Charles B. Misiūnas iš 
Downers Grove, IL, kartu su 
auka „Draugui” atsiuntė 
laiškutį: „Labai dėkingas už 
tokį greitą papildomų kalėdinių 
kortelių prisiųntimą. Pridedu 
kuklią auką su nuoširdžia 
padėka ir geriausiais linkėji
mais šventėms, o Naujais 
metais sėkmingai toliau tęsti 
lietuviškos spaudos veiklą 
šiame kontinente”.

x Klemensas ir Adelė Juš- 
kevičiai, Chicago, III., šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus, linkėdami Kalė- 
duose tyro džiaugsmo, o Naujuo
se Metuose sveikatos ir laimės. 
Vietoj kalėdinių kortelių auko
ja „Draugui”.

x Antanas ir Jaunutis Da
giai, Beverly Shores, Indiana, 
sveikina savo Bičiulius švenčių 
proga ir vietoje kalėdinių kor
telių siunčia 100 dol. „Draugui” 
paremti.

x Atlanta Import-Export
praneša, kad kiti laivo kontei
neriai (talpintuvai) išsiunčiami 
gruodžio 14 ir 21 d. Primename, 
kad siunčiame ir oro kargo siun
tinius. Pristatoma per 10-14 die
nų. Atlanta Import-Export, 
tel. 312-434-2121; iš toliau tel. 
1-800-775-SEND. (sk.)

Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos 
lietuvių dienraštį

DRAUGĄ
Sudarydami testamentus, bent dalį turto 

palikime "Draugo" dienraščiui 
(4545 W. 63rd. Str., Chicago, IL 60629)

DRAUGAS
MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS 

IR KULTŪROS ŠVYTURYS.

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos Kūčių vakarienė bus gruo
džio 21 d. Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapjos salė
je, 4420 S. Fairfield. Susirinki
mo ir vakarienės pradžia 7:30 
vai. vakare. Nariai kviečiami 
atsinešti nemėsiškų valgių lėkš
tę, o, kilus klausimams, pasi
skambinti Mary Kinčius, Tel. 
927-4990.

x Muziko Ričardo Šoko, 
Lietuvių Operos chormeisterio, 
žmona Dalia ir sūnus Donatas 
praėjusį šeštadienį atvyko į Chi
cagą nuolatiniam apsigyveni
mui. Jis taip pat dar dažnai var
gonuoja Gimimo Švč. M. Mari
jos bažnyčioje ir veda Tėviškės 
evangelikų parapijos chorą.

x Anelė ir Bronius Kručai
sveikina visus savo draugus, 
pažįstamus šv. Kalėdų proga ir 
linki laimingų ir sveikų 
Naujųjų 1993 Metų. Vietoj kalė
dinių kortelių aukoja 50 dol. 
„Draugui”.

x Eleonora ir Aleksandras 
Marčiulioniai šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga sveikina 
visus draugus ir pažįstamus, 
linki linksmų šv. Kalėdų ir 
sveikų ateinančių 1993 Naujų 
Metų. Vietoj kalėdinių kortelių 
siuntinėjimo aukoja lietuviškai 
spaudai 30 dol.

x Stasė Bajalienė iš Los 
Angeles, Ca., rašo: „Su geriau
siais linkėjimais šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga. Linkiu re
dakcijai ir administracijai iš
tvermės bei stiprybės sunkiame 
spaudos darbe”. Kartu su 
linkėjimais S. Bajalienė 
atsiuntė ir auką.

x Alfons Liszkiewicz, gyv. 
Spring, Texas, atsiuntė „Drau
gui” auką ir linkėjimus: „Re
dakcijos nariams šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga linkiu svei
katos ir geriausios sėkmės dar
buose”.

x Jonas Riauba, gyv. To
ronte, Kanadoje, taip pat negaili 
gražių žodžių; „Linkiu Jums iš
tvermės ir Dievo palaimos 
sunkiame darbe, palaikant lie
tuvybę”. Žinodamas, kad lietu
vybė neišlaikoma tik gerais no
rais, J. Riauba atsiuntė ir auką.

x Alice Tamulis iš Sand- 
wich, Mass prašo: „Gerbiamie
ji redakcijos darbuotojai, prašau 
pratęsti laikraščio „Draugo” 
prenumeratą 1993 metams. 
Ačiū už kalendorių ir už kalė
dines korteles. Skiriu spaudai 
paramą ir siunčiu čekį”.

x Aleksas Janusas, gyv. 
Vancouver, BC (Canada), rašo: 
„Nors pavėluotai „Draugą” 
gaunu, bet jį myliu ir skaitau, 
nes dar gerai matau. Esu 84 
metų. Linkiu „Draugo” 
administracijai, redakcijai ir 
darbuotojams linksmų Kalėdų 
ir sveikų Naujų Metų”.

x ŽAIBAS ketvirti metai, 
garantuotai ir patikimai ruo
šiasi užsienietiškas maisto 
prekes pristatyti Lietuvoje į 
namus laiku Kalėdų šven
tėms! Penkiolikos pakietų pasi
rinkimas! Kalėdiniai užsaky
mai priimami iki gruodžio 
10-tos dienos. Kreiptis: „ŽAI
BAS”, 9525 So. 79th Avė., 
Hickory Hills, IL 60457, tel. 
708-430-6090.

(sk)

Lietuvos Vyčių šokėjų grupė, kuri atliks kalėdinę programų Mokslo ir Pramonės muzie
juje Chicagoje. Viduryje II eil. — vadovas Frank Zapolis.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
LIETUVOS VYČIAI 

KALĖDINĖJE 
PROGRAMOJE

Lietuvos Vyčių šokėjai, vado
vaujami Frank Zapolio, Lidijos 
Ringienės ir Auksės S. Kane, 
atliks kalėdinę programą Moks
lo ir Pramonės muziejuje, 57 ir 
Lake Shore Dr., Chicagoje, 
gruodžio 15 d., 5 vai. p.p. Prieš 
programą galima apžiūrėti įvai
rių tautų kalėdines eglutes. 
Programoje atliekamos „Lietu
viškos Kalėdos”. Vaidina: Paul 
Strolia, Lidija Ringienė, Daina 
Ringutė, Janina Adickaitė, Eri
ka Jokubauskaitė, Robertas 
Končius, Peter Kane, John Ra- 
devich, visi šokėjai ir jų draugai. 
Akordeonu groja Tomas Strolia 
ir Daina Ringutė. Dalyvauja ir 
Algimanto Barniškio orkestras. 
Programoje taip pat dainuos Ja
nina Adickaitė ir Annette Zapo- 
lytė.

Lietuvos vyčiai muziejaus ruo
šiamose kalėdinėse programose 
lietuviams atstovauja jau daug 
metų. Paprastai jų programos 
susilaukia nemažai amerikiečių 
ir kitataučių dėmesio. Būtų 
gražu, kad ir lietuviviai gausiai 
susirinktų pasižiūrėti „Lietuviš
kų Kalėdų” vaidinimo ir savo 
dalyvavimu padėtų garsinti mū
sų tautos papročius.

A. K.

x Vyresniųjų lietuvių cent
re. Seklyčioje, gruodžio 16 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. Kalėdų 
eglutės puošimo popietė, daly
vaujant muz. F. Stroliai. „Kalė
dų vaizdelis” bus suvaidintas 
vyresniųjų ir „Liet. Vaikų Vil
ties” vaikų pajėgomis. Vaizde
lį paruošė muz. Liucija Atkočiū- 
nienė. Po to bendri pietūs. Kvie
čiami ir laukiami visi. Atvykite!

x Baltia Express praneša,
kad visi kalėdiniai siuntiniai, 
surinkti Chicagoje bei Bostone, 
siųsti laivu, jau išdalinti. Tel. 
1-800-SPARNAI. (sk.)

x A.a. Kazimiero Smalens- 
ko atminimui Laima Stepaitis 
„Lietuvos Vaikų Vilčiai” at
siuntė $100 auką. (sk.)

x Ieškoma pensininkas-ė 
dirbti advokato įstaigoje nepilną 
laiką. Turi mokėti lietuviškai ir 
lenkiškai. Kreiptis: tel. 312- 
776-8700. (sk.)

x Ieškomi Antanas Guogis 
ir Silvestras Guogis (tėvas ir 
sūnus). Išvyko iš Zarasų apskr i-1 
ties 1928 m. Žinantieji apie juos 
prašome pranešti: Liminijai 
Burkauskienei, Ramygalos 
67-86, 5308 Panevėžys, Lithua
nia. (sk.)

' x KONTEINERIAI I LIE
TUVĄ siunčiami KAS SAVAI
TĘ per Transpak firmą. 59 ct. 
už svarą virš 100 svarų. Mi
nimumas $20. Jūsų siuntiniai 

• yra registruojami mūsų kom
piuteriuose. Transpak, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772.

(sk) 1

„LIETUVOS VAIKŲ 
VILTIES” LABDAROS 

VAKARAS

Prie LB JAV Socialinių reika
lų tarybos, kuriai vadovauja Bi
rutė Jasaitienė, veikia Lietuvos 
sergantiems ir sudėtingų opera
cijų JAV reikalingiems vaikams 
speciali organizacija, pava
dinta „Lietuvos vaikų viltis”. 
Šiai organizacijai vadovauja 
plačios apimties komitetas, į ku
rį įeina lietuvybės išlaikymui 
JAV ir Lietuvos reikalams 
stambi filantrope Gražina Gu- 
daitytė-Liautaud. Ji. su mili- 
jonierum vyru Jim Liautaud 
skiria bei sutelkia stambias su
mas lėšų ir „Lietuvos vaikų vil
čiai”.

Toks lėšų sutelkimo vakaras 
įvyko š.m. gruodžio 11 dieną 
Chicagos dangoraižio 66 aukšte, 
labai puošnioje ir erdvioje Gra
žinos ir Jim Liautaud rezidenci
joje. Vakare dalyvavo apie 110 
kviestinių svečių, pusė lietuvių 
ir pusė amerikiečių, su stores
nėmis čekių knygutėmis, kad 
surinktų reikalingas lėšas ser
gančių Lietuvos vaikų ir jų tėvų 
kelionei bei pragyvenimui Ame
rikoje. Šiems vaikams operaci
jos Shriner’s ligoninėse daromos 
veltui. Vieno vaiko pagydymas 
ligoninėse būtų tarp 100,000 
dolerių ir pusės milijono. Tačiau 
vaiko atvežimas, jo ir bent vieno 
iš tėvų (to reikalauja JAV val
džia) išlaikymas komitetui kai- 
naųją 5-6 tūkstančiai dolerių. 
Deja, ir tokias lėšas sutelkti 
komitetas turi energingai rink
ti aukas visais galimais būdais. 
Kažin ar tas būtų įmanoma, jei 
komitete nebūtų Gražinos.

Šiuo metų Amerikoje yra 15 
vaikų iš Lietuvos, kurių 10 gy
dosi Chicagoje, o 5 Californijo- 
je. Labdaros vakare buvo iška
binti 8 vaikų dideli, spalvoti 
portretai, o jų jauniausias, 
Poviliukas Norkūnas, su mama, 
trumpam išleisti iš ligoninės, 
dalyvavo tarp vakaro svečių. 
Portretuose šypsojosi: Žydrūnė ■ 
— 18 m., Mindaugas — 14 m., 
Andriukas — 12 m., Deimantė

x Marąuette Parko Lietu
vių namų savininkų organizaci
jos narių susirinkimas įvyks 
gruodžio 18 d., penktadienį, 6:30 
vai. vakare parapijos salėje. Bus 
daug svarbių pranešimų dėl 
Marąuette Parko rajono. Nariai 
ir svečiai kviečiami gausiai da
lyvauti. Po susirinkimo — kavu
tė.

x Jonas ir Antanina Reje- 
riai, Oak Lawn, III., sveikina su 
šventėmis savo mielus gimines, 
draugus ir pažįstamus ir linki 
visiems geros sveikatos ir Dievo 
palaimos. Vietoj kalėdinių 
kortelių, skiria auką 
„Draugui”.

x Bronius ir Aksenija Kū
rai iš Union Pier, Mich., sveiki
na savo gimines, draugus ir pa
žįstamus Kalėdų švenčių proga 
ir linki laimingų ir-sveikų Nau
jųjų 1993 Metų. Vietoj kalėdinių 
kortelių siuntinėjimo, skiria 20 
dol. „Draugui”.

— 11 m., Kęstutis — 8 m., Gab
rielė — 10 m., Pauliukas — 3 m. 
ir Poviliukas — pusantrų metų.

Gražina Liautaud visus pa
sveikino komiteto vardu ir 
pakvietė būti dosniais. Kiek 
buvo lėšų tą vakarą surinkta, 
manau, paskelbs „Lietuvos vai
kų viltis” raštinės vedėja Jūratė 
Budrienė, arba vakaro orga
nizatorė Alė Kėželienė. Vakaras 
praėjo labai malonioje nuotaiko
je, šeimininkams vaišinant už
kandžiais, šampanu ir kitais kil
niais gėrimais.

Gražina, kadaise davusi jūrų 
skautės įžodyje gerojo darbelio 
pažadą, kaip vadovė jį rūpestin
gai skleidusi jaunesnių sesių 
tarpe, ir dabar nuolatos tą gerąjį 
darbelį artimui vykdo. Belieka 
jai tik palinkėti ir toliau visa tai 
tęsti, ką kadaise pasiryžo, duo
dama jūrų skautės įžodį. O vi
sam „Lietuvos vaikų viltis” 
komitetui tenka palinkėti toliau 
tęsti šį kilnų darbą, nepaisant, 
kokie vėjai pučia Lietuvoje.

Savo atsilankymu šį vakarą 
pagerbė ir Pat Michalski, Illi
nois gubernatoriaus atstovė, 
perduodama gubernatoriaus 
Jim Edgar dėmesį čia gydo
miems Lietuvos vaikams.

Bronius Juodelis

75-OJI VASARIO 16

Gruodžio 9 d. vakare Algi
manto Kezio galerijoje, Stick- 
ney, III., įvyko Lietuvos gen. 
konsulo Chicagoje Vaclovo Klei
zos sušauktas lietuviškų meno 
galerijų vadovų bei savininkų 
pasitarimas, jau trečias iš eilės 
tuo reikalu, šį kartą dalyvau
jant ir Lietuvių Fondo atsto
vams. Buvo aptarta parodų cik
las, kuris rengiamas ateinančių 
metų sausio-kovo mėn. ryšium 
su Lietuvos Nepriklausomybės 
deimantiniu jubiliejum. Pasita
rime dar dalyvavo Stickney 
galerijos savininkas A. Kezys, 
Čiurlionio galerijos direktorius
A. Janušas, Lietuvių muziejaus 
Lemonte direktorė D. Šlenienė,
L. Narbučio galerijai atstovau
jantis A. Reneckis, dailėtyrinin
kas D. Lapkus, LF pradininkas 
dr. A. Razma, LF valdybos pirm.
A. Ostis ir dar vienas kitas.

Įžanginiame žodyje konsulas 
V. Kleiza pareiškė, kad kitų 
metų vasario 16 proga yra pla
nuojama nemažai parodų ir, 
kaip visada, tokie renginiai pa
reikalauja daug išlaidų. Jau 
buvo anksčiau numatyta tam 
prašyti pinigų iš Lietuvių Fon
do. Todėl į šį posėdį pakviesti LF 
atstovai. Jie čia ir buvo supažin
dinami, kas yra daroma, kas 
planuojama, su kokiomis iš
laidomis susiduriama, ir pažiū
rėt, kokios paramos iš Lietuvių 
Fondo būtų galima tikėtis.

A. Kezys paaiškino, jog anks
tyvesniuose posėdžiuose, daly
vaujant lietuviškų meno galeri

jų vadovams, buvo prieita išva
dos, kad, konsului prašant, bus 
kelios parodos, pradedant sausio 
22 d. ir baigiant kovo mėn. Šis 
parodų ciklas vadinsis „75-oji 
Vasario 16”. Pirmoji bus išeivi
jos dailininkų paroda „Dailė

93”. Tai ankstyvesnių parodų 
serija, kuri vyksta kiekvienais 
metais. Pasak Kezio, tai bus 
išeivijos dailininkų kūrinių, 
sukurtų šiais metais pjūvis. Pa
roda įvyks Čiurlionio galerijoje 
nuo sausio 22 d. ir ją tvarko A. 
Kezys.

Čiurlionio galerija ir Lietuvių 
dailės institutas savo parodoje 
išstatys, dar niekad lietuvių 
nematytą, dail. V. Petravičiaus 
paveikslų rinkinį — 26 kūri
nius, atliktus 1983 m. Ta serija 
dailininiko buvo padovanota 
Midwest muziejui Indianoje. Tai 
keliaujanti paroda, kurią Čiur
lionio galerijoje numatyta atida
ryti vasario 12 d. Galvojama šią 
parodą padaryti oficialia, į kurią 
atvyktų užsienio diplomatai ir 
žymesni amerikiečiai, nes į Le- 
montą, kaip pastebėjo konsulas 
Kleiza, jie tikrai nevažiuos.

Lemonto Lietuvių meno mu
ziejus žada surengti parodą, ku
rioje bus parodyti geriausi lie
tuvių meno kūriniai ir praeities, 
ir Lietuvos, ir išeivijos. Tą pa
rodą, kuri būtų pati didžiausia, 
numatoma atidaryti vasario 16 
ar vasario 13 d. Kai bus galuti
nai nustatytas visų parodų tvar
karaštis, konsulas V. Kleiza 
pažadėjo sušaukti lietuviškų in
formacijos priemonių atstovus ir 
jiems padaryti specialų praneši
mą. Taip pat Lemonte vyks ir 
Tautodailės paroda, kurios pag
rindą, kaip tikimasi, sudarytų 
Tamošaičių rinkinys.

Balzeko muziejus jungiasi į šį 
ciklą su kovo mėn. įvykstančia 
Pabaltiečių meno paroda, o is
torinės Lietuvai kovo 11 proga 
St. Balzėkas dairosi į vidurmies- 
čio galerijas, kur jis suruoštų 
vienos lietuvaitės dailininkės 
parodą.

Narbučio galerija, kaip papa
sakojo įgaliotinis A. Reneckis, 
išstatys fotografijų parodą „Ma
žoji Lietuva”, tik ne tos, kuri 
dabar yra Lietuvos teritorijoj, 
bet esančios už Nemuno, toje 
srityje, kuri dabar priklauso 
Rusijai. Tai ta M. Lietuva, ku
rioje lietuviškų kultūros ištakų 
yra labai daug, ir jos tema būtų 
— kaip per 50 m. tas kraštas bu
vo nuniokiotas.

Lietuvių Fondo atstovams pa
rodų idėja patiko, tik reikia ją 
įgyvendinti. O tam reikalingos 
lėšos. Ypač reprezentacinio lei
dinio paruošimui ir išleidimui, 
kuriame būtų sujungtos visos 
tos parodos ir parodyta, kas 
mūsų dailininkų padaryta šio 
jubiliejaus proga. Taip pat pada
rymui video filmo, kuriuo 
pasinaudotų ir Lietuvos televizi
ja. Leidinį redaguoti pakviestas 
dailėtyrininkas D. Lapkus.

Dr. A. Razma ir adv. A. Ostis, 
visa tai išklausę, pažadėjo šį 
prašymą, kurį oficialiai Lietu
vių Fondui pateiks konsulas V. 
Kleiza, rimtai su kitais fondo 
pareigūnais svarstyti. Susidarė 
įspūdis, kad parama iš Lietuvių 
Fondo šiai kultūrinei reprezen
tacijai, minint Lietuvos Nepri
klausomybės deimantinį jubilie
jų, tikrai bus gauta, nes tai, LF 
atstovų žodžiais, yra neeilinis 
projektas, ne eilinis įvykis.

VI. R.

DIDINGAS „DAINAVOŠ” 
ANSAMBLIO KONCERTAS

Lietuvių meno ansamblis 
„Dainava” gruodžio 13 d. Švč.
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje Chicagoje suruošė 
religinį koncertą „Tylią šventą 
naktį”. Ansamblis — pajėgus. 
Turi per 50 narių, ypač dailiai 
tautiniuose drabužiuose atrodė 
moterys ir mergaitės. Ansamb
lio valdyboje — pirm. D. Ilginy- 
tė, vicepirm. R. Likanderytė, 
sekr. Y. Budelskytė-Lass, ižd. J. 
Vieraitis. Tačiau visa ansamb
lio siela yra muz. Darius Poli
kaitis, choro dirigentas, tal
kinamas brolio Audriaus Poli
kaičio. „Dainavos” ansamblis, 
dirigento rūpestingai ruošia
mas, repeticijas Jaunimo centre 
turėjo nuo rugsėjo mėnesio ir 
pasiekė aukštą lygį. D. Polikai
tis sugebėjo įtraukti naujų,

1 jaunų narių. Būdamas talen
tingas, jis daugelį kūrinių 
aranžavo orkestrui, kurį sudarė 
net iš 20 muzikantų. Orkestro 
narių tarpe buvo ir lietuviškų 
pavardžių: Rita Kazlauskaitė, 
Herkulis Strolia, Manigirdas 
Motekaitis, Audrius Polikaitis. 
Puiku, kad buvo įjungtas ir 
vaikų choras, paruoštas Rasos 
Poskočimienės. Iš jų galės būti 
prieauglis ir „Dainavai”. Ypač 
publiką domino mūsų stipriai 
besilaikantieji solistai: Dana 
Stankaitytė ir Jonas Vaznelis.

Dainava turi taip gerą vardą 
ir sudaro taip patrauklią 
programą, kad žmonių prisirin
ko gausiai, net ir iš tolimesnių 
priemiesčių. Teko stebėti, kaip 
sujaudinti dalyviai šluostėsi 
ašaras. Programa buvo taikliai 
sudaryta. Koncertą atidaryda
ma, susirinkusius pasveikino 
pirm. Danguolė Ilginytė, pa- 
kviesdama prabilti parapijos 
kleboną kun. Anthony Puchens- 
kį, kuris, džiaugdamasis „Dai
navos” koncertu, reiškė viltį, 
kad padės tos griesmės atsipa- 
laiduot nuo kasdienės įtampos 
ir galėsime giliau įsijausti į
švenčių rimtį.

Koncertas tęsėsi apie pusant
ros valandos. Programa tikrai 
buvo parinkta rūpestingai, 
choras pasiruošęs. Labai jaut
riai skambėjo „Sveikas Jėzau 
gimusis” (J. Naujalio), „Nakties 
tyloje” (J. Siniaus), darniai 
įsijungė vaikų choras su „Kalė
dų kūdikėli” (J. Strolios), „Šven
tą naktį” (B. Budriūno), „Taiką 
neša” (J. Govedo). Čia vis vyra
vo „Dainava”. Iš G. F. Hande- 
lio „Mesijo” ištrauką su malo
niu skambumu (vokiškai), atli
ko mūsų populiarūs solistai D. 
Stankaitytė ir J. Vaznelis, o S. 
Bacho kantatos Nr. 142 akordus 
puikiai perteikė orkestras. Ir vėl 
„Dainava” pragydo skambiąją
L. Halmos „Jubilate Deo”.

Vaikų choras atliko jėzuito B. 
Andriuškos „Betliejus nušvito”, 
o „Dainava”, solo pragystant A. 
Barniškiui, džiugino susirinku
sius populiaria F. Gruberio gies
me „Šventa naktis”. Simfoninis 
orkestras vėl išėjo su kalėdine 
simfonia iš „Mesijo”. Susirin
kusiems buvo ypač malonu 
klausytis P. Čiurlionio „Kalėdų 
giesmės”, patraukliai atlieka
mos sol. D. Stankaity tės su 
„Dainava”. „Piemenys kelkit” 
(J. Švedo), giedant „Dainavai” 
su vaikų choru, Dainavai atlie
kant „Aleliuja” iš „Mesijo”. 
Pagaliau visai vokalinei jėgai — 
solistams galingai traukiant 
„Šventa naktis” (A. Adams) bu
vo einama prie užbaigos. Tada 
visa bažnyčia buvo pakviesta 
Įsijungti į giedojimą „Linksmą 
giesmę (J. Naujalio) bei to paties 
kompozitoriaus „Gul šiandie- 
ną .

Dabar susirinkusieji prapliu
po plojimais, reikšdami savo 
didelį pasitenkinimą ir dėkin
gumą „Dainavai”, vaikų chorui, 
solistams, orkestrui, ypač 
pagerbdami viso to didingo 
koncerto organizatorių muz. D. 
Polikaitį.

Dainava turėjo nemažai talki
ninkų. D. Bindokienė padėjo 
paruošti giliai prasmingus teks
tus tarp giesmių. Jie daugiausia 
buvo paimti iš K. Trimako kny
gos „Ieškančiojo pėdsakai”. 
Tekstus skaitė Jūratė Jankaus
kaitė. Akompaniatorius buvo 
muz. M. Motekaitis, šviesas 
tvarkė Vytas Čiuplinksas iš Ka
nados . Jis taipgi paruošė pro
gramos viršelį ir plakatus. 
Fotografas — Eug. Butėnas, kiti 
talkininkai muz. F. Strolia, E. 
Šneiderienė. „Dainava” su D. 
Polikaičiu — didelė jėga išeivijo
je, ji turi ateitį ir pelno didelį 
klauysytojų dėkingumą.

Juoz. Pr.
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