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(Tęsinys) 

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

Žinios iš vyskupijų 
Alytus. 1987 m. rugsėjo 10 d. 

Alytaus rajono laikraštis „Ko
munistinis rytojus" išspausdino 
S. Kamarausko straipsnį, pava
dintą „Kodėl kun. Antanas 
Gražulis sėja melą" 

Straipsnyje kun. A. Gražulis 
kaltinamas tarybinių įstatymų 
pažeidinėjimu bei antitarybinių 
nuotaikų kurstymu. Minėtas 
straipsnis sukėlė pasipiktinimą 
Alytaus tikinčiųjų tarpe. 

Rugsėjo 19 jie išsiuntė pareiš
kimą rajoninio laikraščio 
„Komunistinis rytojus" redakci
jai. Pareiškime rašoma: „(...) 
Rasote, kad kun. A. Gražulis 
pažeidinėja tarybinius įstaty
mus. Kodėl konkrečiai nenuro-
dote, kur, kada, ir kokius 
įstatymus jis pažeidė? Ar tiesos 
iškėlimas viešumon yra gyveni
mo juodinimas? Mes. Alytaus 
parapijos tikintieji, pažįstame 

kun. A. Gražulį kaip gerą, 
pavyzdingą kunigą. Negirdė
jome, kad jis savo pamoksluose 
gražbyliautų ar niekintų mate
r ia l inę gerovę, pr iešingai , 
kunigas skatina, kad žmonės 
kurtų geresnį gyvenimą, tik 
neužmirštų, jog visa tai, ką 
žmogus turi, yra tik priemonė 
amžinybei pasiekti. Mes prita
riame, kad kun. A. Gražulis 
pataria tėvams neleisti savo 
vaikų stoti į bedieviškas or
ganizacijas. Argi bedieviai pa
t a r i a savo vaikams eiti į 
bažnyčią ir kiekvieną dieną 
melstis? 

Mes, tikintieji, reikalaujame, 
kad r edak to r iu s a t š a u k t ų 
minėtą straipsnį", — baigia 
savo pareiškimą alytiškiai. Po 
pa re i šk imu pasirašė 1,609 
tikintieji. 

(Bus daugiau) 

North byla Aukščiausiame Teisme? 

Washingtonas . — Pulki
ninko Oliver North byla, 
teismui nė neprasidėjus, 
susilaukė pasaulinio dėmesio. 
Žinių agentūrų pranešimu, 
daugelis kraštų domisi, kaip bus 
išspręstas jo reikalas, nes tai 
liečia Amerikos valstybines pa
slaptis. 

Antrą kar tą federalinis 
apeliacinis teismas atmetė bylos 
atidėjimo klausimą. Tad Tei
singumo departamento viršinin
kas vyriausias prokuroras Diek 
Thornburgh skubos keliu šeš
tadienį kreipėsi į Vyriausiąjį 
Teismą, kad sustabdytų teismo 
pradžią pirmadienį. Vyriausias 
teisėjas William Rehnąuist 
turėjo padaryti sprendimą. Mat 
bijota, kad teismo atidaromojoje 
kalboje, galėjo būti atidengta 
daug valstybinių paslapčių, 
kurias vyriausybė nori sulaikyti 
nuo viešumos. Apeliacijos teis
mas pareiškė, jog vyriausybė 
turi išleisti pareiškimą, kad 
draudžia išduoti valstybės 
paslaptis, ir viskas bus tvarko
je. Tada teismas galėtų prasi
dėti. 

Teisėjo galia 
North teismo teisėjas galįs 

įsakyti jam nekalbėti apie pas
laptis. Bet teisėjas jau 
nusprendė, kad pulk. North gali 
naudotis slaptais valstybės 
dokumentais savo apsigynimui, 
o vyriausybė to nenori leisti. 
Pagal 1980 m. išleistą įstatymą. 
Generalinis Prokuroras Diek 
Thornburgh turi teisę įsakyti, 
kad valstybinės paslaptys 
negali būti viešai atksleistos 
teisme. Tada teisėjas John 
Gesell turi nuspręsti, ar tos 
sulaikytos informacijos yra 
svarbios North gynybai. Jei 
taip, tai nėra kito kelio, kaip 
kad tos informacijos būtų at
skleistos teisme. Priešingu atve
ju, kaltinimai prieš pulk. North 
turi būti panaikinti. Šioje bylo
je slaptų valstybinių informaci
jų yra tiek daug. kad net keli 
tomai egzistuoja, nes iš par
duotų ginklų Iranui gautas 
pelnas buvo pervestas Nikarag
vos laisvės kovotojams. Byloje 
būtų minima ne viena Užsienio 
valstybė. 

Savaitgalio susitarimai 
Paskutinės žinios praneša, jog 

Aukščiausiojo Teismo vyr. teisė
jas Rehnąuist sulaikė bylą iki 
penktadienio, kol susirinks visi 
teisėjai sesijai. Gen. prokuroras 
D. Thornbugh ir specialusis pro
kuroras Lawrence Walsh sa
vaitgalio metu susitarė, kaip 
p a d a r y t i , kad vals tybinės 
paslaptys nebūtų atskleistos 
viešai. Jei teisėjas Gesell su tuo 
sutiks, tai byla prasidės penkta
dienį. Tada nebereikės ir 
Aukščiausiojo Teismo tolimes
nės eigos. Pagal tai, vyriausybė 
iš anksto peržiūrėtų tuos do
kumentus, kuriuos norėtų pa
naudoti North advokatai, ir pa
darytų sprendimą, ar jie leistini 
viešam panaudojimui teismo 
sesijoje pulkininko apgynimui. 

Kardinolo viešnagė 
Roma . — Per savo dviejų 

savaičių viešnagę Romoje, šalia 
reikalų Vatikane, kardinolas su 
vyskupu Michelevičium laikė 
Mišias Romos lietuviams arkiv. 
Ju rg io Matulaičio mir t ies 
metinių proga ir turėjo bendrą 
susitikimą su Romoje gyvenan
čiais lietuviais kunigais. Kar
dinolo garbei buvo surengtos 
Mišios Arezzo Italijos miesto 
katedroje ir buvo rodomas vai
dinimas apie Šv. Pranciškų Asi-
žietį Arezzo jaunimo teatre. 
Arezzo jaunimo teatras yra gas
troliavęs Maskvoje ir Lietuvo
je. 

Negalėdamas dalyvauti Vil
niaus bazilikos šventinimo iš
kilmėse, kardinolas laikė šv. 
Mišias, kurios buvo transliuo
jamos į Lietuvą per Vatikano 
radiją. Mišias koncelebravo 
arkivyskupas Audrys Bačkis, 
vysk. Vladas Michelevičius, 
vysk. Antanas Deksnys, prela
tai Vincas Mincevičius, Algi
mantas Bartkus ir kun. Petras 
Čemėska. 

— Laukuvoje pokario metais 
miesto aikštėje stovėjęs Vytauto 
Didžiojo paminklas buvo 
nugr i au t a s . Dabar žmonės 
stebisi, kaip tai galėjo atsitikti 
Šiuo metu laukuviškiai renka 
lėšas a t s t a ty t i Vytauto 
paminklą. 

— K v ė d a r n o s apylinkės 
gyventojai ruošiasi atstatyti 
kalbininko K. Jauniaus tėviškę. 

Tęsiama „Reagano doktrina" 

Afganistano laisvės kovotojai saugo pastatą kuriame praėjusio savaitgalio metu susirinko 
Afganistano Rezistencijos vadai su penkiais širmas tarybos narių Rawaipindi mieste, Pakistane, 
aptarti savo krašto reikalų ir sudaryti laikinąja vyriausybe. Sovietų kariuomenės pasitraukimo 
terminas baigiasi vasario 15 d. 

Ką gina Europos Parlamentas — 
Lietuvos nepriklausomybę, ar 

vergiją Sovietų imperijoje? 
Europos parlamentarai pavergtoje Lietuvoje 

Vilnius, 1989 vasario 9. (LIC) 
Penki Europos Parlamento 
deputatai dvi dienas viešėjo 
Lietuvoje. 

Europos Parlamento Pabalti
jo Intergrupės (Baltic in-
tergroup) nariai vasario 6-7 
dienomis susitiko su Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios tarybos 
deputatais, Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio seimo tarybos 
nariais, Lietuvos Katalikų Baž
nyčios atstovais ir su kitų 
nevaldinių grupių atstovais 
Lietuvos Laisvės lyga, Lietuvos 
Helsinkio grupe bei Lietuvos 
Demokratų partija. Pastarosios 
grupės buvo priešingos Europos 
parlamentarų palydovui Algiui 
Klimaičiui ir delegacijos 
numatytiems susitikimams su 
sovietinės valdžios atstovais. 

Europos parlamento Pabalti
jo intergrupė buvo įsteigta per
nai gegužės mėnesi kaip neofi
ciali grupė, besirūpinanti Pabal
tijo reikalais. Jai priklauso 
įvairių politinių partijų depu
tatai Europos parlamente, todėl 
ir vadinama intergrupė. 

Pabaltijo Intergrupės nariai 
dr. Hans Joachim Seeler (Vaka
rų Vokietija), Elise Boot (Olan
dija), Gustavo Šeiva (Italija), 
Phillip Malaud (Prancūzija) ir 
Jacob von Uexkeil (Didžioji 
Britanija) atvyko į Minsko 
aerodromą vasario 5 d. vakare. 
Iš ten jie keliavo į Vilnių. 

Komunistai globoja Klimaitį 

Vasario 6 d. 13 vai. įvyko 
Lietuvos Laisvės lygos šau
kiamas mitingas Gedimino 
aikštėje, kuriame dalyvavo ir 
Lietuvos Demokratų partija bei 
Lietuvos Tautinė jaunimo 
sąjunga. Mitingo tikslas buvo 
parodyti Lietuvoje besilan
kantiems deputatams, kad lie
tuvių tauta pageidauja pilnos 
nepriklausomybės. Demon
strantai laikė plakatus su 
užrašais įvairiomis Europos 
kalbomis, pvz., „Red Army, go 
home!" Vienas šaltinis teigė, 
kad į Gedimino aikštę suplau
kė tarp 15,000 ir 20,000; kitas 
sakė, kad buvo tarp 5,000 ir 
7,000. Mitingui vadovavo 
Lietuvos Laisvės lygos narys 

Andrius Tučki -. Maždaug 40 
minučių trukus am mitinge kal
bėjo Antanas ierleckas, Vytau
tas Šustauskas, kun. Robertas 
Grigas ir Petras Gražulis. 

Kritiškai pasisakyta dėl Eu
ropos parlamentarų „propaguo
jamo migloto suvereniteto" ir 
dėl Sąjūdžio sprendimo įteikti 
įgaliojimus Algiui Klimaičiui. 
Mitingo metu perskaitytas krei
pimasis į Europos parlamentą ir 
Jungtines Tautas, prašant jų, 
imtis žygių, kad Raudonoji ar
mija būtų išvesta iš Lietuvos. I 
Gedimino aikšte kviečiami par
lamentarai neatvyko, tačiau 
Algis Klimati? trumpam pasi
rodė su Justu Paleckiu. 

Susitiko su vyskupu 
Tą pačią dieną įvyko antras 

piketas 14:30 vai. prie Vilniaus 
kurijos, kur Europos parlamen
tarai buvo nuvykę susitikti su 
vyskupu J. Steponavičium. 
Susirinko maždaug 500 
piketuojančių, kurie laikė 
plakatus vokiečių, anglų bei 
prancūzų kalbomis. Minia ap
supo į kuriją einantį Klimaitį ir 
pradėjo jam statyti klausimus 
bei reikalaut: pasimatymo su 
Intergrupės vadovu Hans 
Joachim See.er. Klimaitis at
sakinėjo į ke!:.;mus klausimus, 
o Seeler vėliau išėjo ir prabilo 
į minią. Pasak ten buvusio 
Sąjūdžio tarybos nario Mečio 
Laurinkaus, pokalbis buvęs gan 
dramatiškas, ir gale valandą 
užtrukusio di; !ogo visi taikiai 
išsiskirstė. 

Anot Antan< Terlecko. Seeler 
miniai pareiškė, kad Europos 
Parlamentas n ekad nepripažino 
ir nepripažins sietuvos aneksi
jos. Minia sutiko tą pareiškimą 
plojimais. Tačiau, kai jis pasakė. 
kad tiktai „žingsnis po žings
nio" galima eiti į nepriklau
somybę, žmoru^ rėkė. švilpė 

Po Seeler pa>.sakymo, Terlec
kas kreipėsi į jj ir į minia. Klau
sė, kodėl Lietuvai siūloma eiti 
žingsnis po žingsnio į nepri
klausomybę, kai Afganistano 
atveju buvo reikalaujama 
išvesti sovietu kariuomenę? 
Terleckas priminė intergrupės 
vadovui, kiek partizanų žuvo 

kovodami už Lietuvos laisvę ir 
teigė, kad lietuviai turi mo
ralinę teisę kreiptis i Europos 
Parlamentą, kad jisai gintų 
Lietuvos nepriklausomybę, o 
ne jos „amžiną vergiją sovietų 
imperijoje". Seeler į tai atsakė, 
kad Terleckas ir jo šalininkai 
nori demokratizuoti imperiją, o 
pasaulio istorija dar nežino 
demokratiškos imperijos. 

Pasak Sąjūdžio Laurinkaus, 
po piketo prie kurijos, Seeler ir 
kiti Europos parlamento depu
tatai pareiškė, kad jiems dabar 
aišku, kokios lietuvių nuotai
kos, kokia sudėtinga jų padėtis 
ir užtat jie džiaugiasi galėję at
vykti į Lietuvą. 

(Bus daugiau) 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Vilniaus arkikatedroje 
Vasario 16-sios dieną 8 vai. ryto 
iškilmingas šv. Mišias atnašaus 
kardinolas Vincentas Sladkevi
čius. 

— Vatikane kardinolas Vin
centas Sladkevičius, į kurį buvo 
atvykęs Šventojo Tėvo kvieti
mu, buvo su juo susitikęs viena 
kartą, o su Vatikano valstybės 
sekretoriumi kardinolu Casa-
roli du kartus Buvo spren
džiami Lietuvos bažnytiniai rei
kalai. 

— Vilniaus universiteto 
medicinos skyrius susilaukė iš 
prof. dr. Jono Gintauto New 
Yorke dešimties tūkstančių 
dovanos — encifalografo sme
genų veikimui tirti ir 700 kilo
gramų popieriaus, kuris skirtas 
moksliniams tyrimams. 

— Tauragė je susi laukė 
dėmesio „Aukurėlis". Tai Vidos 
ir Jono Šepučių šeima. Šepučiai 
turi du savo vaikus ir vieną 
Įdukrintą mergaitę, o neseniai 
pasiėmė dar septynis vaikučius. 
„Atgimstančiai tautai reikia 
gerų. dorų žmonių. Dabar, kai 
keičiasi požiūris į žmogaus 
auklėjimą, bandysime įgyven
dinti seniai puoselėtą savo 
svajonę, norime dalyvauti 
tautos prisikėlime", sako Vida 
Seputienė. Deja, Šepučių butas 
labai mažas. 

W a s h i n g t o n a s . — Prez. 
Bushas nusprendė iš principo 
tęsti toliau afganų laisvės su
kilėlių paramą su kariniais 
ginklais tol, kol Sovietų 
Sąjungos remiama Kabulo 
komunsitinė vyriausybė bus 
valdžioje, pranešė Baltieji 
rūmai. 

Bushas pilnai sutiko su 
Saugumo tarybos rekomenda
cija tęsti pagalbą Afganistano 
partizanams. Nežiūrint sovietų 
kariuomenės pasitraukimo, so
vietai paliko dideli kiekį gink
lų ir dar atsiuntė dideles siun
tas naujų, todėl parama afganų 
partizanams būtina. Busho 
administracijos sprendimas 
reiškia Amerikos politinį tikslą, 
kad pasitrauktų Kabulo vyriau
sybė. Sovietai pagal Gene vos 
susitarimą, privalo pabaigti 
savo pasitraukimą trečiadienį, 
vasario 15 d. 

Negalima pasitikėti sovietais 
„Kol Najibullah laikosi, tol 

yra didelė rizika, kad Sovietai 
valdys kraštą", sako Baltųjų 
rūmų pareigūnas. Negalima 
pasitikėti tik Sovietų gera valia; 
jei bus nutraukta pagalba, tai 
bus sunku bepradėti , jei 
Sovietai sugrįžę padės afganų 
komunistams. Šis sprendimas 
nereiškia Amerikos politikos 
pakeitimo, bet tik pakartojimą 
to, kas buvo visą laiką sakoma. 
Amerika aiškiai pasisakė tuo 
metu, kai buvo pasirašytas 
Genevos paktas ir paskelbė savo 
dokumentą, kad, jei bus Kabulo 
dabartinė vyriausybė, ji toliau 
siųs ginklus partizanams. Afga

nai patys dabar privalo nuspręs
ti savo likimą ir sudaryti naują 
vyriausybę. 

Valstybės departamento vy
resnysis pareigūnas po šio 
posėdžio pasakė, jog Amerikos 
politika yra padėti Afganistano 
rezistencijai. Amerikos 
vyriausybė niekad nesakė, kad 
jos siunčiama parama būtų 
tokia pat, kokią siunčia 
sovietai. Prez. Bushas pabrėžė, 
kad jo žodis yra lemiamas 
Afganistano politikos klausimu 
ir kad palaiko laisvės kovotojus 
prieš komunsitų vyriausybes 
visame pasaulyje. 

Bendras nutar imas 
Praėjusią savaitę prezidentas 

įsakė Saugumo tarybai pravesti 
tos politikos peržiūrėjimą. 
Valstybės depar tamentas , 
Gynybos departamentas, Cent
rinė Žvalgybos agentūra ir 
Baltieji rūmai nutarė, kad 
kar inė parama tur i būt i 
tęsiama. 

Tęsimui Amerikos paramos 
partizanams po Sovietų eros 
Afganistane nereikia naujų 
nutarimų. Apie tai nereikia 
painformuoti ir Maskvos, tačiau 
Pakistanas apie ginklų tiekimą 
yra painformuotas. Afganistano 
karinę paramą tvarko Centrinė 
Žvalgybos agentūra <GIA) ir 
Pentagonas. Manoma, kad pra
ėjusiais metais afganų laisvės 
kovotojams buvo suteikta 
karinės paramos už 600 mil. dol. 
Busho administracija taip pat 
pradėjo diskutuoti maisto ir 
rūbų aprūpinimo klausimą 
afganams. 

Lietuva ir išeivija — viena tauta 
Roma. — Būdamas čia Lie

tuvos kardinolas V. Sladkevi
čius plačiau pasisakė kai 
kuriais klausimais. LIC prane
šimu, pasak kardinolo, bazilikos 
grąžinimas yra įvairių reiškinių 
pasėka, nuo virtinės tikinčiųjų 
iki dabartinių permainų politi
koje. Kiek metų vyskupai ir 
tikintieji reikalavo grąžinti 
katedrą, aiškino kardinolas, ir 
net negavo jokio atsakymo. Kal
bėdamas bendrai apie bažnyčių 
grąžinimą, kardinolas pasakė, 
kad „reikia tai vertinti ir tuo 
džiaugtis, tik čia nesustoti. 
Reikia ir daugiau reikalauti. 
Dar liko daug uždarytų bažny
čių. Dar yra daug naujų miestų 
ir rajonų be jokių bažnyčių". 

Kardinolas, apibūdindamas 
bendrą padėtį Lietuvoje, teigė, 
kad „vyksta stebuklai". Antire
liginė propaganda nyksta, kaip 
ir tikinčiųjų persekiojimas. 
Tikinčiųjų skaičius didėja, kyla 

— Vladas Būtėnas, Vals
tiečių laikraščio" redaktorius, 
išsivysčius polemikai apie 
tragiškus įvykius Merkinės 
apylinkėje 1944 m. gruodžio 24 
naktį, kai žuvo daug aplinkinių 
kaimų žmonių, kreipėsi į Lie
tuvos prokuratūrą, prašydamas 
nuodugniai išaiškinti tregedijos 
aplinkybes, kad galėtų tai 
paskelbti skaitytojams. Ta pro
ga jis primena, kad žurnalis
tams viena iš skaudžiausių 
temų dabar yra 1939-1953 metų 
stalinizmo nusikaltimų aprašy
mas. 

— Taikomosios dailės muzie
juje Vilniuje veikia dailininko 
Algirdo Lauciaus keramikos 

| darbų paroda. Pirmuosius savo 
darbus A. Laucius parodė jau 
prieš 30 metų. Yra pelnęs 
tarptautinių apdovanojimų. 

vedybų ir krikštynų skaičius 
bažnyčiose, kunigai yra net 
kviečiami į mokyklas dėstyti 
tikėjimo tiesas. Valdžios dar
buotojai jau gali viešai be 
baimės pasisakyti esą tikintys. 

Sudaro vieną tautą 
Kalbant apie išeivijos lietu

vius, kardinolas pareiškė, kad 
„mus žavi jų dėmesys Lietuvos 
reikalams ir mes norime, kad jų 
dėmesys nemažėtų, o pasireikš
tų visokeriopa parama". Kardi
nolas yra ne kartą pasakęs, kad 
Lietuva ir išeivija sudaro vieną 
tautą. 

Kardinolas yra gilaus tikėji
mo bei meilės žmogus, tuoj 
pastebi jį sutinkantys žurna
listai. Kardinolo gyvenimo fi
losofijos pagrindus sudaro 
kuklumas ir paprastumas. Jis 
ne kartą aiškino, kad kaip ti
kintis, jis laiko savo tremties 
metus Nemuno Radvilišky 
ypatinga Dievo malone. 
Pr is imindamas savo a.a. 
motiną, kardinolas įvertina jos 
išmintingumą jo negirti; daug 
bėdų iškyla pasaulyje, kai 
žmonės pamiršta savo tikrąjį 
tikslą ir pradeda ieškoti garbės 
bei turtų, kalbėjo kardinolas. 

KALENDORIUS 
Vasario 14 d.: Valentinas, 

Kirilas, Metodijus, Saulius, 
Saulė. Liliana. Vėjūnas, Žynė. 

Vasario 15 d.: Zygfridas, Jor
danas, Alina. Girdenis, Fausti-
nas, Jovita, Jurgita. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:49, leidžiasi 5:21. 
Temperatūra dieną 34 1., nak

tį 27 1. 
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]ONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ARTIMO NAŠTOS 
LENGVINIMAS 

PERGYVENANT ŠALČIUS 
„Ką aš galiu kitam gero pa

daryti? Kaip aš galiu bent 
kiek palengvinti kieno nors 
naštą — kiekvienas kasdien 
turime pagalvoti". 

JAV prezidentas 
George Bush 

Žiema atėjo ir vargai tūlam 
artimui priartėjo. Juos lengvinti 
yra kiekvieno lietuvio kilniau
sioji užduotis, žmoniškiausioji 
specialybė, kuriai visi turime 
būti tinkamai pasirengę. Reikia 
nuolat galvoti, ar, kai žiema 
aštrėja, negresia a r t imui 
sušalimo pavojus. 

Aršios žiemos metu sušalimas 
(„hypothermia") stipriai pa
veikia kai kurias kūno dalis. 
Todėl kuo nuodugniau jo pada
rinius suprasime, tuo geriau 
būsime pasirengę sušalusiems 
padėti. 

Pensininką šaltis st ipriau 
sukausto negu jaunąjį 

Sušalus sumažta širdies elekt
rinis laidumas ir dėl to padidė
ja pulso nereguliarumas — atsi
randa aritmijos. Sušalus dažnai 
pranyksta kosulio refleksas, dėl 
to dažnai supliuška plaučiai, 
pasidaro plaučių „atelectasis" ir 
po to seka plaučių uždegimas 
(„pneumonia"). Ir nesušalu
siems pensininkams dėl kurios 
kitos priežasties atsigulus li
goninėn ir ten nesant kam juos 
vartyti, raginti giliai kvėpuoti, 
jie neatlaiko plaučiams supliuš-
kus, prisidėjusio juose užde
gimo. Taip dažnai pasibaigia 
gyvenimas, patekus ligoninėn 
dėl nulūžusio šlaunikaulio po 
paslydimo. Už tai dabar kiek
vienas žiūrėkime, kur žengia
me, kad išvengtume paslydimo 
ir parkritimo. 

Visiems atsimintina, kad 
plaučių uždegimas senesniuose 
visai kitaip pasireiškia, negu 
jaunesniuosiuose. Senesniems 
ta liga sukelia labiau bendro po
būdžio reiškinius ir jie dažnai 
nekarščiuoja. J iems gali 
sumažėti sąmoningumas, taip 
pat ir temperatūra, atsirasti 
kvapo trūkumas ar vidurių 
skausmas. 

O sušalus minėti simptomai 
dar labiau užsimaskuoja. Men
kai alsuojant artėja pavojus per 
daug rūgšties kraujuje atsiras
ti („acidosis"). Toks stovis ken
kia visam kūnui, ypač širdžiai 
ir kraujagyslėms. 

Sulėtėjusi žarnų peristaltika 
(jų „bangavimas", kuriuo mais
tas perjas varomas) gali išpūs
ti ir sukietinti vidurius. 
Smarkiai sušalus gali apgesti 
kepenų ir kasos veikla. Sušalu
siojo smegenyse sumažta 
kraujotaka ir pakinta sąmonė. 
Už tai visi sušalusiems talki
nantieji turi žinoti, kad galima 
orientuotis kaip stipriai žmogus 
sušalo Kreipiant demesi i tris 
dalykus: 1. sąmoningumą, 2. 
sumišimą ir 3. aiškumą. 

Sušalimą perspėjantieji 
ženklai 

Pradžioje sušalimo žmogus 
gali jausti šaltį, būti pavargęs ir 
bendrai nepatogiai jaustis. Tuo
jau po to žmogus netenka ma
žėjančios temperatūros jutimo. 
Proprocingai sušalimui ima 
mažti sąmonė. Kai žmogų aplei
džia drebulys, jis vis labiau 
nuvargsta. Tokį gali piktinti. 
Darosi sunku aiškiai galvoti. 
Atsiranda susimaišymas. Stip

riau sušalusį sunku išbudinti. 
Negydomas sušalusysis gali 
pereiti į komą: į tokį stovį, kada 
visiškai netenkama sąmonės ir 
neįmanoma išbudinti net stip
riausiai jį jaudinant įvairiais 
jaudikliais. 

Senesniam yra didesnis 
pavojus sušalti, negu jaunam 

Pensininkui padidėja pavojus 
sušalti dėl senatvės sukeltų 
trejopų kūno (fiziologinių) paki
timų: 1. dėl sumažėjusio pajėgu
mo reaguoti į krentančią kūno 
temperatūrą, 2. dėl susilpnėju
siu reflekso, kuriuo nuo šalčio 
susitraukia kraujagyslės, tuo 
taupant kūno šilimą, ir 3. dėl 
nusilpusio sugebėjimo drebėti. 

Štai devynios grupės žmonių, 
kurioms labiausiai gresia 
sušalimas ir kurie turi būti ati
džiai saugomi nuo sušalimo: 

1. Visi, kurių judesiai yra 
apriboti, 2. suliesėjusieji ir 
mažai riebalų po oda turintieji; 
3. sergantieji cukralige, pama
žinta gūžio liaukos veikla 
(„hypothyroidism"^ ar kita me
džiagos apykaitos („metabo-
lism") liga negaluojantieji; 4. 
imantieji psichiką veikiančius 
vaistus, pvz. phenothiazines; 
pastarieji gali dar labiau 
sumažinti drebulio galimybę, o 
drebulys yra naudingas — jis 
gamina kūnu i šilimą per 
raumenų judesius; 5. silpnapro
čiai; 5. vieniši gyvenime; 7. 
alkoholikai; 8. neturtėliai; 9. 
daugiau kaip 75 metus amžiaus 
sulaukusieji. 

Nepamirština įdomi tiesa, kad 
pensininkas, gyvenąs viduti
niame klimate, gali sušalti, at
vėsus orui. Mediciniškoje litera
tūroje yra aprašyti faktai, kad 
Londone kur namai pilni skers
vėjų, kur prastai kontro
liuojama temperatūra, daugiau 
žmonių sušąla, negu per pūgas 
leduotais keliais keliaudami. 

Kasdien padarykime po 
bent vieną gerą darbą 

Kiekvienas žinome tokį gimi
naitį, draugą ar pažįstamą bei 
visai svetimą asmenį, kuris ar
šios žiemos mėnesiais būna pri
verstas neišeiti iš namų. 
Tokiam mes galime daugeriopai 
padėti. 

1. Patikrink namus dėl gali
mų pavojingų dalykų. Pažiūrėk, 
ar yra šildymo sistema, ar 
tvarkoje krosnis. Išmesk ar su
tvarkyk visus daikus, kurie 
padidina galimybę žmogui par-
griūti: kilimėliai, slidžios grin
dys, šiukšlės... Padidink šviesą 
kambaryje. Pažiūrėk, ar mie
gamajame nėra skersvėjo, ar 
pakankamai saugi lova. Geriau 
nenaudoti elektrinių apklotų, o 
jei kitaip neišeina, tai elektri
nius daiktus reikia taip sut
varkyti, kad pensininkas nesu
degtų ir namo nesudegintų dėl 
elektrinės netvarkos. 

2. Pristatyk maisto reikmenis. 
Pažiūrėk, ar šaldytuvas yra 
pilnas maisto, kuriuo pensi
ninkas pajėgs pasinaudoti. Jei 
asmuo negali išeiti maisto 
nusipirkti, sutvarkyk taip, kad 
pažįstamas jam ar jai nupirktų 
ir pristatytų maistą. Galima su 
krautuvėm susitarti dėl maisto 
pristatymo į pensininko butą 
(„store-to-door grocery delivery") 

Tiems, kurie negali sau pa
ruošti maisto, priseina prista
tyti paruoštą maistą: „home-de-
livery service" arba „Meals on 

A n t a n a s Kevėža Alvudo pažmonyje 
Lietuvio sodyboje vaisių kompotu 
papildo savo kūne skysčių t rūkumą 
ir tuo b ū d u rengiasi apsaugai nuo 
šalčio. 

Nuotr . M. N a g i o 

Wheels". Ligoninės bei valdžios 
įstaigos mieste taip patarnauja 
už didesnį ar mažesnį 
atlyginimą. 

Pensininkui dažnai pasitaiko 
parvirsti. Žiemą toks virtimas 
yra ypač pavojingas, nes parvir
tęs žmogus gali lengvai netekti 
šilimos ir sušalti. Tegul draugas 
ar giminaitis padeda pensi
ninkui paeiti leduotu, slidžiu 
taku. 

Senesnįjį reikia dažnai aplan
kyti, pažiūrėti ar viskas yra su 
juo tvarkoje. Jei randi jį ant 
grindų, patikrink, ar nelūžo 
klubikaulis. Įtardamas tokią 
nelaimę, šauk greitąją pagalbą. 
Jei toks asmuo nejaučia skaus
mo, yra saugu jį pajudinti. 
Kitais atvejais, užklok kuo nors 
ir nepalik jo, kol atvyks greitoji 
pagalba. 

Pagalba sušalusiam 
Jei žmogaus kūno temperatū

ra yra mažesnė negu 96 F laips
nių tas asmuo yra sušalęs turi 
„hypothermia". Tokiu atveju, 
atsargus atšildymas ligoninėje 
yra pats svarbiausias dalykas. 

Kaip jau čia minėta, sušalimo 
stiprumą nurodo sušalusiojo 
orientavimasis. Kreiptinas 
dėmesys į neįprastą žmogaus 
elgesį: neaiškiai tariami žodžiai, 
nerangumas, sumišimas, lėtas 
alsavimas ir nereguliarus 
pulsas. Taip susalusio per ilges
nį laiką negydant gali išsivys
tyti koma („coma"). Todėl 
tokiais atvejais reikia tuojau 
šaukti greitąją pagalbą ir ambu-
lansą, kad nugabentų ligoninėn. 

Išvada. Žmogus turi būti 
vertinamas pagal tai, kiek ki
tiems patarnauja, o ne pagal 
jam patarnaujančių skaičių. 
Vienas šio krašto prezidentas 
reikalavo iš amerikiečių di
desnio savam kraštui patarna
vimo. Dabartinis prezidentas ra
gina visus pasipuošti bent vienu 
kasdieniniu geru darbu. 

Ir mes lietuviai neatsilikime 
nuo geradarių: tiek daug mūsų 
tarpe yra vargstančių senes
niųjų. Blogai, kai daugelio 
pirštai tik į save linkę. Blogiau, 
kad pajėgieji reikiamai nesior-
ganizuojame padėti artimui 
reikale, ypač žiemos šalčių 
metu. Kiek daug senesniųjų 
pargriūna, atsinešdami pieno 
litrą į namus. O tokio parvir-
timas — tiesiog į kapų duobę 
keliavimas. Dar blogiau, kai 
ribotos pensininkų jėgos yra 
blaškomos į šalis visokių vėja
vaikių. Vietoje vežus juos Chica-
gos kultūrinių vietų apžiūrėti, 
jie yra organizuojami vykti į 
didmiesčius ir ten neįprastu 
valgiu, įtartinu skystimu sau li
gas gaudyti, vargti ir tūkstan
tines iš jau ir taip liesos kišenės 
išleisti. Tada, žinoma, bus liesos 
kišenės būtinos pagalbos reika
lingiems mūsiškiams čionai ir 
tenai vergijoje esantiems. 

Už tai stenkimės svarbiausius 
darbus pirmiausia atlikti: per 
kitam, ypač nepajėgiančiam 
mūsiškiui įvairiopą patarna
vimą, jam laimingesnių dienų 
priartinimą, eikime patys sau 
gausinti laimingas dienas. 

Pasiskaityti. Senior Patient, 
Premier Issue. January/Febru-
ary 1989. 

Gail. sesuo Elena Perž inskienė Alvu
do pažmonyje Lietuvio sodybo je 
p r a n e š a apie sveiką m a i s t ą k a i p 
v ieną priemonių a p s a u g o j e n u o 
šalčio. 

Nuot r . M . N a g i o 

NUŠALUSIAM PAGALBA 

Klausimas. Stiprokas nuša
lusios vietos prispaudimas su 
šilta ranka yra pagalba, bet try
nimas su ranka ar sniegu yra 
tikrai žalingas, nenaudotinas. 
Paskiausi tyrimai nurodo, kad 
nušalusios vietos trynimas gali 
joje sukelti gangreną — 
nušalusios vietos mirtį. 

Nušalusią vietą uždenk vil
none medžiaga ir visą žmogų ap
klok. Atvedus į vidų, kuo 
greičiau girdyk šiltu, naudingu 
skysčiu, ne degtine. Jei nusalusi 
vieta dar šalta, įmerk ją į k ū n o 
temperatūros (90 iki 100 F), 
bet ne į karštą vandenį ar ap
supk šiltomis paklodėmis. At
sargiai elkis su nušalusia vieta. 

Nešildyk tos vietos su šilto 
vandens buteliais, lempomis. 
Neartink nušalusios vietos prie 
karštos krosnies, nes stipri 
šilima pakenks. 

Kai nušalusi koja ar ranka 
atšils, judink pirštus. Jei bus 
atsiradusios pūslės, neliesk jų. 
Jei reikės nušalusį žmogų 
transportuoti, ant nušalusios 
vietos uždėk sterilų, plačiai api
mantį tvarstį, tik tada apauk 
batus ar muftą. 

Jei žmogus ilgai buvo šaltyje 
ir jo kvėpavimas sustojo, daryk 
dirbtiną alsavimą. Tuojau tokį 
nešk į šiltą kambarį. Kuo 
greičiau šildyk jį šiltomis paklo
dėmis ar merk į šiltą, bet ne 
karštą vandenį (78-82 laipsniai 
F). Kai atkus, girdyk karštu 
skysčiu. Gerai nušluostyk kūną, 
jei buvo atšildomas šiltame 
vandenyje. 

Kaip visur, taip ir čia, svar
biausias dalykas yra apsauga 
nuo sušalimo ir nušalimo. Kai 
esi nuvargęs ar nesijauti gerai, 
venk šalčio, ypač šalto vėjo. 
Apsirenk šiltai, ypač kojas (dvi
gubos kojinės), pirštus ir ausis. 
Jei jauti šąlant kurią dalį: 
glausk prie šilto kūno, daugiau 
apdenk, judink kojų ir rankų 
pirštus. Nerūkyk, negerk alko
holinių gėrimų. Jei negali 
kitaip, tai nors šalčių metu ir 
trumpai prieš išeinant į šaltį tų 
abiejų blogybių venk. Netei
singai kalba tas, kuris tvirtina, 
kad alkoholis šildo. Taip elgian
t is , šiais metais nė vienas 
mūs i šk i s ne tu rė tų ne t ek t i 
ausies ar kitos kūno nušalusios 
dalies bei gyvybės. 

DRAUGĄ PAŽINSI 
NELAIMĖJE 

Šio dvidešimtojo amžiaus ir 
modernaus gyvenimo žmogui 
bus labai keistas toks straips
nelio pavadinimas. Šis posakis 
„Draugą pažinsi nelaimėje" ir 
labai daug kitų yra kilę jau 
gana senais laikais, net šešio
liktame amžiuje. Tokių posakių 
turi ne tik lietuviai, bet ir kitos 
tautos. Jų atsiradimo būdas yra 
labai paprastas. Kiekvienas 
toks posakis buvo sukurtas ne 
kolektyvo, bet vieno kurio 
gabaus asmens, suaugusio su 
plačių masių minčių ir jausmų 
pasauliu. Jie buvo sukurti tam 
tikru laiku ir tam tikroje vieto
je, ir iš ten pradėjo savo kelio
nę po pasaulį. Jei tas posakis 
kitiems patiko ir būro pasisa
vintas, tai jis plito toliau bend
ruomenėje, labai dažnai per
žengdamas kalbines ribas tos 
tautos, kurioje jis kilo. 

Visi tie posakiai vadinami 
patarlėmis arba priežodžiais. 
Patarlė apibūdinama šiaip: 
patarlė žmonėse pr igi jęs 
pastovios formos va izdus 
posakis, išreiškiąs poetiška for
ma arba perkeltine prasme tam 
tikrą mintį, kurią daugumas 
laiko pamokoma arba atitin
kančią gyvenimišką tikrovę. 
Patarlė išreiškia gyvenimo 
patirties patvirtintą dėsnį, kuris 
ne visados yra malonus ir 
pamokąs. Kartais gali būti net 
nemoralus. Priežodis — liaudies 
išsireiškimas, kuris pasitenkina 
tik paprastu palyginimu, bet 
nieko nemoko, yra nesudėtingas 
ir kiekvienam lengvai supran
tamas, pvz. nusiminė, kaip 
žeme pardavęs. Net kalbinin
kams sunku nustatyti griežtą 
ribą tarp patarlės ir priežodžio. 
Todėl dažnai tą patį posakį vie
ni vadina patarle, kiti prie
žodžiu. Patarlės apimtis yra 
platesnė, ji sudėtingesnė ir 
poetiškesnė. 
Šis posakis, kuriuo užvardinau 
straipsnelį, yra, galima sakyti, 
priežodis, nes j i s n ieko 
nepamoko, o tik pasako gyve
nimo tikrovę. 

Kad šis posakis — priežodis 
yra teisingas, ta'aš šia proga iš 
mano gyvenimo t ik rovės 

įrodysiu. Gyvenu šioje laisvės 
šalyje 39 metus, priklausau 
daugeliui patriotinių organi
zacijų, rodos, turiu daug draugų. 
Štai gruodžio 29 d. stipriai 
susirgau ir greitosios pagalbos 
automobiliu buvau nugabenta į 
Little Co. of Mary ligoninę. Pir
miausiai esu dėkinga Br. Čer
nienei ir jos giminaitei daktarei 
iš okup. Lietuvos, suteikusiai 
pagalbą prieš išvažiuojant į 
ligoninę. Lankiusiems mane 
1 igoninėje: mano gyventojai 
Rūtai , kur i kadieną mane 
l ankė , K. Čiur insku i , J . 
Bagdžiui, S. S. Rudokams, Ig. 
Venckui, jo dukrelei dr. Vik
torijai ir E. Mickienei. Aplan
kiusiems namuose dėkinga A. 
Vaičiulienei, Z. A. Juškevičiams, 
A. Katelienei, D. Tričienei ir 
klebonui kun. J. Kuzinskui, ar 
paskambinusiems dr. Br. ir V. 
Motušiams, J. Mikalauskienei, 
J. Jasiūnienei, kan. V. Zaka
rauskui, E. Markūnienei, net iš 
Skokie, M. Paugienei, A. Ašok
liui ir I. Pocienei. Dėkinga esu 
organizacijoms L. namų savi
ninkų valdybai, pirm. J. Bag-
džius, pensininkų valdybai — 
pirm. S. Vanagūnas ir R.L.B-
nės Marąuette Parko apylinkės 
valdybai. Visiems, visiems už 
maldas, gėles ir kitokias dova
nas ir nuoširdžius žodžius, lin
kint man greičiau sustiprėta 
tariu nuoširdų lietuvišką ačiū. 
Taip pat esu dėkinga savo šei
mai dukrai Laimai Paugienei ir 
jos šeimai ir sūnui Algirdui Jarui 
ir jo šeimai už ypatingą rūpestį 
mano ligos metu. Ypatinga 
padėka mano Rūtelei už nuošir
džią globą, grįžus į namus. Taip 
pat jaučiu išskirtiną padėką S.S. 
Rudokams, K. Čiurinskui ir J. 
Bagdžiui už visokeriopą pagal
bą man. Be to, jaučiu pareigą ir 
dėkingumą „Draugo" redakto
riui už šio straipsnelio išspaus
dinimą. 

Dėkui Dievuliui, kad grįžtu į 
normalų gyvenimą, pradedu 
įsijungti į kai kurias organiza
cijas, bet esu pilnai įsitikinusi, 
kad priežodis „Draugą pažinsi 
nelaimėje" yra gyvenimiškas ir 
teisingas. 

Ant. Repšienė 
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PARDUOS LIGONINĘ 

Nustatyta, kad bankrutavu
sios Provident ligoninės par
davimo diena bus kovo 16. 

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Susitarimui: treč., ketv., šešt. 

436-5566 

MAŽINS STIRNŲ 
SKAIČIŲ 

Lake apskrity yra apie 70 stir
nų. Nuspręsta jų skaičių 
sumažinti iki tuzino. Bus 
didesnė laisvė medžiotojams... 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superior, Sutte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. — 337-1285 

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete} 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5449 (veikia 24 vai.) 

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

Ofe. 735-4477; 
Rez. 244-0047; arba 2444581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitahmą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 4224101 

Valandos pagal susitarimą 

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

>r hemoroidų gydymas 
5540 S. PulMkl Road. Tat. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt., antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Kab. tel. LU 5-0348; Raz. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

Pirm., antr.. ketv ir penkt. 
- pagai susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave Hickory Hills. IL 
Tel. 599-4101 

Vai. pagal susitarimą 

DR. VIUJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlroeractlc — 
8522 S. WoH Rd. 

Weetem Springs, IL 
244-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos paga! susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60t20 
Tai. 742-0259 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

ret. kabineto Ir buto: OLymple 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 M. MIcMgen Ave., Sutte 324 Ir 
SSS8 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tel. 845-2940 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 91 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1148; 
Reztd. 345-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Va! pagal susitar.mą Uždaryta treč. 

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

Speciaiybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

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

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Souttmest Hlghway 
Palos Helghts, III. 60443 

(312) 361 -0220 (312) 3614222 

Dr. Tumeso«lo kabinetą perem* 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2494 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 43rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880. rez. 448-554! 

PP 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 545-7755 



Okupuotoje Lietuvoje 

KOLCHOZAI 
AKLAVIETĖJE 

„Per keturiasdešimt metų 
mes kaimą pavertėme kažkokiu 
neaiškiu pramonės padaliniu. 
Nebėra to sudvasinto savo le
gendomis ir pasakomis, savo 
skambiomis dainomis garsaus 
mūsų kaimo. Kaimo dvasin
gumą sumynėm ir sutrypėm 
planingai... J a u taip pasidarė, 
kad žmogui prie žmogaus priei
ti baisu, kad t ik neapšauktų, 
neaprėktų, kad tik nepradėtų 
m o k y t i . V i sa i kaip mano 
jaunystėje būdavo dvare — pori
no s e n u k a s " . Š i ta ip savo 
pokalbyje su žurnalistu V. Sta-
n iu lu kolchozus v e r t i n a 
rašytojas Vytautas Petkevičius 
(gimęs 1930 m., partietis nuo 
1951 m.). Jųdviejų pasikalbė
jimas paskelbtas „Valstiečių 
laikraštyje" (Nr. 10.1989). 

Toliau rašytojas, pasirem
damas pokalbiais su kolchozi-
n i n k a i s , nu rodo , k a d , jų 
žodžiais, „buvo sukurta nauja 
baudžiava, visiems jau nusibodo 
tas jėga primestas visagalis 
kolektyvas". Jis aiškina, ko nori 
kolchozininkai: „Duokit ramiai 
numirti! Štai ko nori senas 
kaimo žmogus iš savo da
bart inės valdžios. Bet ir mirti 
jam ramiai negalima. Kiek 
popierių, kiek pažymų, kiek 
leidimų ir visokių vargų reikia 
atlikti... Kai apsidairom, net šir
dis ima pykti: ten nuskubėta, 
sutrypta, ten nieko nepadaryta, 
sujaukta. O juk viskas prasidėjo 
nuo to, kad mes atėmėm iš arto
jo jo žmogiškąjį orumą, sunaiki
nome jo dvasingumą, moralę, 
sugriovėme senus pamatus, ant 
kurių klojosi jo visas gyve
nimas. Neliko pagarbos tėvams, 
žemei". 

LAUKTI IR NIEKO NEDARYTI 
BŪTŲ NUSIKALTIMAS 

Pasikalbėjimas su Lietuvos generaliniu konsulu Vaclovu Kleiza 

% - & % • • • « - • 

Taigi kolchozai, kaip rašo V. 
Pe tkevič ius , a ts idūrė kryž
kelėje. Tik kažin ar taip? Prie 
kryžkelės dar yra išeitis — 
galima surasti ir teisingą kelią. 
Tad t iksl iau gal būtų „aklavie
tėje", iš kurios nėra išėjimo: ne
galima nei pirmyn važiuoti, nei 
atgal pasukti . 

V. Petkevičius teigia: „Reikia 
kaimo žmogų pagaliau išva
duoti iš materialinės ir dvasinės 
baudžiavos". Šiam klausimui iš
spręsti esą siūloma „šeimyninė 
ranga". Kitais žodžiais tariant , 
kolchozininkas gali iš valstybės 
(kolchozo) išsinuomoti žemės 
sklypelį, jame auginti javus a r 
galvijus ir vaisius perduoti vals
tybei. „Bet juk tai pavalkai, į 
kuriuos žmonės patys sulįs. 
Dieną naktį krioks, tąsysis su 
kiaulėmis, veršiais, nei saulės 
šv iesos m a t y s , nei knygą 
skaitys. Nes rėkiančių ūkiuose 
yra daugiau, negu dirbančių". 

Šiuo metu visa Sovietų S-ga 
pergyvena didžiulę ekonominę 
krizę. Iš okup. Lietuvos mus 
pasiekiančiuose laiškuose tei
giama, esą „Pinigų mes turime 
pakankamai ir tai todėl, kad 
neturime ką pirkti — parduo
tuvės tuščios". Kad tai y ra 
tiesa, liudija ir V. Petkevičius, 
dabar t in ius laikus prilygin
damas prie sunkių pokario 
metų: „Po karo degtinės buvo 
kaip vandens, nes pinigas buvo 
bevertis. Tokiu tas pinigas tam
pa ir šiandien. Todėl žmogui 
reikia turėti kažkokią pastovią 
vertybę. Butelis, dešrigalis, 
lašinių paltis vėl tapo mūsų eko
nominiu s t imulia tor iumi ir 
varikliu. Dėl to kaimiečio mes 
neturime kaltinti, nes viską jam 
primetėm iš viršaus. Butelia-
vimas ypatingą svarbą įgijo 
pačiose aukščiausiose viršūnėse. 
Jeigu kaimo moterytė neturi 
butelio, vadinasi ji nieko neturi. 
Vežu aš senus kolūkiečius 
beveik kas sekmadienį į turgų, 
tai j ie sau tyliai už mano 
nugaros ir pasiskaičiuoja: — 
Butelį brigadininkui, kad prie 
arų nekibtų, butelį trakto

rininkui, kad arus išdirbtų, kad 
stogą pataisytų, kad mašiną 
duotų. Ir vežasi jie tuos butelius 
kaip kokį didžiausią tu r tą ir 
giriasi man, ,sielų inžinieriui': 
Kad ir brangu, ale dabar darbai 
nebestovės vietoje. Butelis tapo 
žmogaus triūso įvertinimu. Ir 
šito mes grei tai neišgyven
dinsime". 

Taigi kolchozai bei sovchozai 
t ikrai yra aklavietėje. Kitur 
Rusijoje, vadinamose „nejuodže-
mio žemėse", yra dar daug 
blogiau. Užtat rusai ieško naujų 
gyvenamųjų vie tų , b ū r i a i s 
emigruoja į Pabaltijo kraštus . 
Valdžia juos proteguoja ir butus 
teikia be eilės. 

Yra blaivių balsų ir iš pačių 
kolchozų vadovų tarpo. Tai 
Surdegio kolchozo pirmininkas 
Gintaras Dundulis „Valstiečių 
laikraštyje" (Nr. 10, 1989) pri
sipažįsta, kad „serga mūsų 
ka imas . Valst iečio sukur t ą 
produkciją pa ima kažkieno 
sukurtas planas. Tokį reiškinį 
seniau vadino paprastu lietu
višku žodžiu: duoklė. Matome, 
situacija šiandien kaime kol kas 
a r t i m e s n ė p rae ič i a i , negu 
dabarčiai. Skir tumas gal tik 
toks, kad kumetis, atidirbęs 
dvare , t r aukdavo i lsėt is , o 
darbštieji mūsų kolūkiečiai, 
grįžę iš laukų ir fermų, dar 
p luša a s m e n i n i a m e ūkyje . 
Nuvaryti nuo žemės žmonės tar
si atžagariomis rankomis dirba 
kolūkyje. Nutolę nuo žemės, jie 
išmoko gerti ir vogti. ... Ar 
nea tė jo l a i k a s t a rp -kitų 
būsimųjų paminklų pastatyti 
paminklą taip pa t Lietuvos 
žemdirbiui — tiek kentėjusiam, 
tiek nugalėjusiam". G. Dun
dulis siūlo grąžinti valstiečiams 
iš jų Stalino laikais at imtą 
žemę, nes kolchozų našumas ne
galimas vien jau dėlto, kad 
„mūsų ūkinį mechanizmą varžo 
ar ne 13,000 instrukcijų. Daugo
ka!" 

Tačiau kolchozus panaikinti 
nelengva. Pirmiausia, pagal 
visas Sovietų konstitucijas, visa 
žemė yra visasąjunginė, t.y. 
Maskvos, ne sovietinės Lietuvos 
ir jos žmonių nuosavybė, o 
Maskva jos žmonėms neduos. 

Tame pačiame „Valstiečių 
laikraštyje" (Nr. 10) paskelbtas 
įdomus laiškas redakcijai, kurį 
pasirašė trys Šiaulių rajono 
kolchozų vadovai. Jie aiškina, 
kad dabar Lietuvoje „pasigirs
ta balsų, net labai kategoriškų, 
dėl kolūkių likimo. Kalbėtojai, 
dažniausia miestiečiai, norėtu 
kaip galima greičiau įgyven
dinti dekolektyvizaciją kaime", 
taigi kolchozų panaikinimą. 
Tačiau, kaip nurodo minėti va
dovai, „realus kaimo gyvenimas 
leidžia teigti, kad ne ta ip jau 
daug turime žemdirbių, kurie 
entuziastingai veržtųsi į šeimos 
ūkį ar nuomą. Kai kuriuose 
ko lūk iuose t o k i ų iš viso 
nerasime... Gal viena kita šeima 
persikeltų iš miesto. Kol kas 
miestiečiai neskuba. Paskelbus 
vyriausybinį nu ta r imą , lei
džiantį miestiečiams įsigyti 
tuščias sodybas kaime, tuščių 
sodybų mūsų rajone nesumažė
jo". Pagaliau, esą sunku ir įsi-
ku-ti: trobesiai apgriuvę, nėra 
jiems pataisyti medžiagų, nėra 
kelių, elektros, inventoriaus, 
arklių žemei įdirbti, o kombai
nas kaštuoja dešimtys tūks-
tanių rublių. 

„Taigi, masinis kolūkių lik
vidavimas šiuo metu, mūsų 
giliu įsitikinimu, yra neįma
nomas. Tai visiškai sužlugdytų 
mūsų žemės ūkį". 

Minėti trys kolchozų vadovai 
nepateikia konktočių siūlymų 
k l a u s i m u i i š sp ręs t i . Taig i 
kolchozai buvo ir tebėra akla
vietėje. 

— Šiais meta i s s u k a n k a 65 
metai n u o į s te ig imo Lietuvos 
konsu la to Chicagoje . Ar šią 
sukakt i m a n o t e išskirt iniu 
b ū d u atžymėti? J e i g u taip, 
tad k a d a ir kokia programa? 

— Specialios programos su
kakč ia i p r i s im in t i neplana
vome, nes pas mus ir t a ip yra 
sukakčių bei minėjimų inflia
cija. Kadangi konsulato istorija 
mažai žinoma, šio dienraščio 
puslapiuose yra a t spausdint i 
pasikalbėjimai su dviem buvu
siais konsulais: A n t a n u Kal
vaičiu ir Josefina Daužvardiene. 
Tas, t ik ime, įneš daug iau švie
sos į konsulato praei t į ir bus 
medžiaga mūsų konsular inės 
tarnybos istorijai. 

— Pradėjote ke tv ir tuos ius 
darbo metus , v a d o v a u d a m a s 
Chicagos konsulatui . Sakyki
te, kokius s u n k u m u s sutikote 
n a u j a m e d i p l o m a t i n i a m e 
poste , k o k i o s l ydė jo s ė k m ė s 
ir rūpesč ia i? 

— Kaip k i e k v i e n a m e nau
jame darbe, ta ip ir šiose parei
gose t ruko laiko apsisprasti , 
pilnai susipažinti , a t r a s t i savo 
modus operandi. Įžengus į ket
vir tuosius m e t u s , j auč iamės 
tvirčiau ir a i šk iau aps i imtame 
darbe. Malonu, kad visuomenė 
pozi tyvia i ž iū r i i r v e r t i n a 
konsulato darbą, veiklą. Mūsų 
diplomatinės t a rnybos atsto-
vai-kolegos savo pa t a r ima i s bei 
t a l k a l e n g v i n o p a r e i g ų 
atlikimą. Ypat ingai daug pa
ramos s u s i l a u k ė m e iš savo 
pirmtakės J. Daužvardienės, už 
ką ja i ir visiems k i t i e m s esame 
labai dėkingi . 

— Kokius t i e s i og in ius dar
b u s k o n s u l a t a s a t l i e k a 
dabar? 

-r Tie darbai ribojasi t r imis 
sri t imis. Pirmoji įva i rūs tiesio
giniai pa t a rnav ima i ir techniš
k i p a t a r i m a i t i e k Lietuvos 
piliečiams (o jų dar turime), tiek 
kitiems įvairios dokumentacijos 
sudaryme, išvertime, tvirtinime 
ir panašia i . Antroji , informa
cijos apie Lietuvą telkimas, 
organizavimas ir atsakinėjimas 
į daugelį p rašymų bei užklau
simų, kur ių kiekvieną savaitę 
gauna konsulatas . Be to. nuola
t inis įvairios spaudos sekimas 
ir, re ikalui esant , reagavimas į 
n e t i k s l i ą i n f o r m a c i ą ap ie 
Lietuvą arba padėkojimas už 
te igiamus ver t in imus . Trečioji, 
konsulatui a t s tovav imas sve
t i m t a u č i ų ir savųjų t a r p e . 

J U R G I S JANUŠAITIS 

P a s k u t i n i u metu pagausėjo 
susidomėjimas Lietuva, ką rodo 
dažnesni pasikalbėjimai su šio 
kraš to spauda bei gausesni 
kviet imai kalbėti amerikiečių 
organizacijoms. 

— Kokia Jūsų nuomonė, 
žve lg iant ir vertinant dabar
t in ius įvyk ius okup. Lie
tuvoje, ir kokia ateitis laukia 
k o v o j a n č i o s lietuvių tautos? 

— Įvykiai mus visus stebina, 
džiugina, drauge keldami rūpes
tį ir abejones. Kiekvienas, kad 
ir mažiausias tautos žingsnis 
laisvės kryptimi yra sveikin
t inas ir reikšmingas. Apie ateitį 
sunku spręsti, nes įvykiai Sovie
tų Sąjungoje ir Lietuvoje, aišku, 
pavergtoje, dažnai keičiasi ne 
s a v a i t ė m i s , bet d ienomis . 
Šiandien turime daug intelek
tualų, kūrėjų, stiprių asmeny
bių, k u r i o s stovi t a u t i n i o 
a tgimimo priekyje Lietuvoje. 
J i e tur i tautos pasitikėjimą. 
Tauta , užsigrūdinusi iigos prie
spaudos naktyje, planingai tie
sia savo ateities kelią. Viltį stip
r i n a i r t a i , kad Lie tuvos 
j aun imas labai jautriai dabar
t in ius įvykius priima ir juose 
aktyviai dalyvauja ir reiškiasi. 

— Žvelg iant iš diploma
tinio pos to , kokia turėtų būti 
l i e t u v i š k o s i o s i š e i v i j o s 
l a i k y s e n a ir kokia kryptimi 
turėtų e i t i mūsų ve iksn ių 
veikla? 

— Išeivijoje reikia daugiau iš
minties, kantrybes, santūrumo 
tiek ryšiuose su tauta, tiek savo 
pasisakymuose ir įvykių anali
zėje. Reikia daugiau klausytis, 
ką mums kalba tauta, o mažiau 
pat iems kalbėti. Ne visur ir ne 
visada parodomas sveikas padė
t ies supratimas. Čia gal ir y ra 
t a s skir tumas tarp mūsų ir tau
tos, kad, laisvėje išaugę, kar ta is 
per daug laisvai ir emocingai į 
viską reaguojame. Iš kitos pu
sės, pas mus pasirodo baimė ten, 
k u r jos t ikra i nereikia, nes čia 
niekuo nerizikuojame. T a u t a 
rizikuoja visa savo egzistencija. 

Dabar t ies laikotarpyje nerei
kėtų pamesti kelio dėl takel io. 
Daugiau kaip 40 metų užsian
gažavę laisvos ir nepriklau
somos L ie tuvos i d e a l u i , 
šiandien neturime teisės pradėti 
ieškoti kompromisų, nors pra
bėgančiame momente jie gali 
atrodyti i r patrauklūs. Išeivijos 
t ikslas ir pozicija turi būti aiški 

— siekti pilnutinės laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos. Čia 
tektų priminti tą aiškų faktą, 
kad Vakarų pasaulyje teisiškai 
Lietuva niekad nebuvo pripa
žinta Sovietų Sąjungos dalimi. 
Mūsų kovos esminis pagrindas 
yra teisinis bei moralinis. Jo at
sisakyti dabar negalime. 

— Lietuvių Bendruomenė, 
atrodo, aiškiai pasuko bend
radarbiavimo su kovojančia 
tauta kryptimi. Organizuoja
mi p a g a l b o s Lietuvių fondai . 
Ar š is pasirinkimas, Jūsų 
nuomone, g e r a s ? 

— Nemanyčiau, kad Lietuvių 
Bendruomenė pasuko nauja 
kryptimi. Jos veikla visuomet 
buvo art imame sąlytyje su kovo
jančia tauta , t ik sąlygos ir ap
linkybės neleido to pilnai kon
kretizuoti. Ka ip sunku maty
ti ateitį, taip sunku spėti, kuris 
kelias, kuris pasirinkimas yra 
tikslesnis. Bandyti ir ieškoti 
naujų kelių, išbandyti visas 
galimybes y r a būtina. Klai
dinga būtų nieko nedaryti, pasi
tenkinant senais medotais, ir 
teisintis, jog nežinome pakan
k a m a i v i sų ap l inkybių . 
Aplinkybės bus visiškai aiškios 
tik tada, kai Lietuva atgaus 
savo laisvę. Bet laukti ligi tol ir 
nieko nedaryti būtų nusikal
t i m a s . T u r i m e s u t i k t i su 
realybe, kad ne visi bandymai, 
ne visi ryšiai bus sėkmingi ir 
pasieks t ikslą . Bus nepasi
sekimų, bus nusivylimų, ne 
visuomet mūsų parama pasieks 
jai skiriamą tikslą, bet tik dėl 
to atsisakyti veiksmo būtų ne
tikslu. Tik svarbu, kad ieško
jimas ir bandymas tautai padėti 
derintųsi su mūsų pagrindinio 
tikslo siekimu. 

Į šį darbą y ra įsijungusios jau 
ir kitos organizacijos bei pavei-
n i a i a s m e n y s . L i e t u v i ų 
Bendruomenė šioje sri tyje, 
manau, jokio monopolio sau 
nesisavina. bet, kaip pagrindinė 
išeivijos jungtis , jaučia atsa
komybę tame darbe aktyviai ir 
pozityviai veikti. 

— Jūsų. kaip konsulo, san
tykiai su kitų valstybių kon
sulais, reziduojančiais Chica
goje? 

— Chicagoje yra 64 konsula
tai. Beveik su visais artimai 
b e n d r a d a r b i a u j a m e esamų 
sąlygų ir aplinkybių ribose. 
Kaip visur gyvenime, taip ir čia 
su vienais santykiai šiltesni ir 
artimesni, su kitais daugiau 

Vaclovas Kleiza, Lietuvos generalinis konsulas Chicagoje. 

formalūs. Paskutinių mėnesių 
įvykiai Lietuvoje ir konsulų 
tarpe randa didesnį atgarsi bei 
susidomėjimą mūsų byla ir ben
drai konsulato veikla. 

— J ū s ų s an tyk i a i su mūsų 
veiksnia is ir d ip loma t ine tar
n y b a ? 

— Su visais l i e t u v i š k a i s 
veiksniais, institucijomis ir or
ganizacijomis palaikome ar
t imus ir draugiškus ryšius. Gy
venant Chicagoje. kur tokia 
gausi mūsų veikla, nevisuomet 
pajėgiame visus kviet imus ir 
prašymus patenkint i . Norime 
užtikrinti, kad tas įvyksta tik 
dėl žmogišku jėgų ribotumo ir 
laiko stokos. Daba r pi lnai 
suprantame gen. konsulės J. 
Daužvardienės žodžius, kai. 
perėmus pareigas, ji pastebėjo, 
kad daugiausia laiko at ima 
gyva ir plati Chicagos lietuvių 
veikla. Ji tuomet mums parodė 
savo vienerių metų kalendorių, 
kuriame buvo daugiau kaip 160 
įsipareigojimų. 

— Kaip v e r t i n a t e l ietuviš
k o s i o s i š e i v i j o s v e i k l ą 
ap l ama i? 

— Vertinimą noriu palikti is
torijai. Džiaugiamės jos pla
tumu, gyvastingumu, pastan
gomis išlikti išt ikimais sau ir 

savo tau ta i . Didesnis jaunimo 
susidomėjimas lietuviškais rei
kalais, kam, aišku, įtakos turi 
įvykiai Lietuvoje, teikia vilčių 
a t e i č i a i . Pa ts f ak ta s , kad 
Chicagoje jau turime du veiklos 
cen t rus , J a u n i m o centrą ir 
naująjį Lemonto židinį, rodo. jog 
nesiruošiame poilsiui, bet su 
naujais užsimojimais ir pasi
tikėjimu žengiame j priekį. 

— Tad š ia p r o g a J ū s ų pa
geidavimai visai lietuviškajai 
išeivijai? 

— N e p r a r a d a n t p la tesnės 
perspektyvos, visais būdais 
talkinti tautai jos pastangose at
gauti laisvę. Savo veikloje siekti 
gi lumo, kokybės, o nepasi
tenkinti tik platuma, paviršu
t iniškumu. Planingiau koordi
nuoti veiklą, ypatingai kultū
rinėje srityje, atsižvelgiant į 
faktą, kad dabar susidaro di
desnės galimybės mums pajus
ti, pamatyti ir išgirsti tuos kūry
binius pradus, kurie išaugo ir 
subrendo pavergtoje tautoje. 

— Malonų pokalbį su Lie
tuvos generaliniu konsulu 
VTaclovu Kleiza b a i g i a m e . 
Dėkojame jam už atvirą, tvir
tą, aktualų žodį, vertinant 
dabar t au to je v y k s t a n č i u s 
įvykius i r išeivijos laikyseną. 
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— Žvalgai, į bokštel ius! Visi an t denio! 
Sudėjęs į vieną t r i s gervės rankenas , Dagoo. įomis 

pl iekdamas į nosgalio denį, sukėlė tokį pragarišką 
t r iukšmą ir pažadino miegančius jūreivius tartum 
paskutinio te ismo dieną. Jie žaibiškai pasirodė ant 
denio ir su drabužia is rankose. 

— Ką matote? — suriko Ahabas, pakėlęs veidą i 
viršų. 

— Nieko, n ieko , ser! — iš v i r šaus pasipylė 
a tsakymai . 

— Iškelkite b r a m bure ' ir „ v a r n a s " : aukštai, 
apačioje ir iš abiejų pusių. 

Iškėlus visas bures . Ahabas atrišo virvę, skirtajam 
užkelti į didžiojo stiebo bokštelį ir, kai netrukus jau 
buvo ke l iamas į viršų, vos padaręs du trečdalius kelio 
ir aš t r iu žvilgsniu t i rdamas horizontą t a r p apatinės 
didžiojo stiebo ir ke tvi r tos t iesiakampės burių, žuvėd
ros balsu suriko! 

— Ten pučia! Ten pučia! Jo kupra t a r tum sniego 
kalnas! Tai S iau tu l ingas is Dikas! 

Įsiliepsnoję nuo to riktelėjimo, kurj tuoja.. paxar-

1. Aukštutine, penktoji nuo apačios, tiesiakampo bure Vert. 
2. Keturkampės ar trimkampes bures, pririštos an: hurių 

tikrų kartelių. Vert. 

tojo trys sargybiniai bokšteliuose, vyrai an t denio puoie 
prie takeliažo pažiūrėti į garsųjį banginį, kurį taip 
seniai persekiojo. Ahabas pasiekė savo stebėjimo vieta, 
keletą pėdų aukščiau už kitus žvalgus. Taštegas sto
vėjo truputį žemiau, kad jo galva buvo beveik po Aha-
bo kulnu. Nuo tos aukštumos, kokios mylios atstume, 
pamatė banginį, kuris su kiekvienu bangos persiritimu 
parodydavo aukštą, žvilgančią kuprą ir reguliariai 
svaidė į orą begarsį čiurkšlį. Prietaringiems jūreiviams 
atrodė, kad ta i tas pa ts čiurkšlys, kurį kadaise matė 
mėnesienos šviesoje Atlanto ir Indijos vandenvnuose. 

— Ir niekas jūsų anksčiau jo nepastebėjo? — 
riktelėjo Ahabas į aplinkui jį an t karčių stovėjusius 
žvalgus. 

— Aš jį pamačiau beveik tą pačia akimirką, kai 
ir tamsta , kapitone. — ir riktelėjau — atsakė Taštegas. 

— Ne tą pačią akimirką, ne tą pačią. ne. Likimas 
aukso monetą skyrė man. Tik aš pirmas, niekas iš jūsų 
negalėjo pamatyti Baltojo Banginio!... A! J is pučia, 
pučia — ten pučia!... Vėl! Vėl! — šaukė lėtu, metodišku 
ir r i tmišku balsu, pritaikytu prie gerai matomų, kas 
kar tą vis ilgesnių banginio čiurkšlių. 

— Tuoj paners! Nuimti „varnas" ir apatines tiesia
kampės bures! Misteri Starbuckai. paruošk tris valtis! 
Atsimink mano įsakymą: pasilik ant denio ir valdyk 
laivą. Vairininke, kreipk į vėją. Taip! Žmogau, ramiai, 
ramia i ' Matyti uodega! Ne, ne. ta i tik šešėlis vande 
nyje! Ar jau paruoštos valtys0 Į valtis! J valtis! Star 
buck. nuleisk mane, nuleisk, greičiau, greitai! — Ir 
erdvė nusileido ant denio. 

— Kapitone, jis t iesiai drožia pavėjine puse! — 
suriko Stubbas. Visiškai tiesiai nuo mūsų. Jis dar 
negalėjo matyti mūsų laivo! 

— Nutilk, žmogau! Prie irklų! Pasukti pavėjui! Su 
stabdyti laivą, sustabdyti! Taip! Gerai! Į valtis! Į valtis! 

Greitai visos valtys, išskvrus Starbucko. buvo 

nuleistos, ant jų ištemptos visos burės ir visi irklai pra
dėjo veikti; skrosdamos vandeni, valtys kaip strėlės 
pasileido pavėjine puse. Ahabas vadovavo puolimui, 
įdubusiose Fedailos akyse užsidegė balkšva, mirtina 
šviesa, o jo burną iškreipė šlykštus šypsnys. 

Nors lengvos valtys skriejo raižydamos jūrą. tačiau 
tik labai palengva artėjo į priešą. Pagal tai. kaip ar
tinosi, vandenynas darėsi vis lygesnis, tar tum kas būtų 
patiesęs ant bangų kilimą, atrodė, kaip vidurdienio 
pieva, tokia ramybė jį dengė. Galiausiai netekęs kvapo 
medžiotojas t iek priartėjo prie savo tar iamai nieko 
neįtariančios aukos, kad visa jo blizganti kupra buvo 
ryškiai matoma, slysdama jūra kaip vieniša, ypatinga 
sala. tolydžio supama ratilo burbuliuojančių, vilnonių, 
švelniausių žalsvų putų. Jis ta ip pat matė milžinišką 
rezginį raukšlių ant lengvai prasikišančios kaktos. 
Priekyje po minkštu turkiško kilimo vandeniu švytįs 
baltas šešėlis pieninės galvos skriejo pagal melodingai 
teškiančių bangų taktą. Užpakalyje mėlyni vandenys 
liejosi į jo pastovaus tako judančią lyguma, o iš abiejų 
pusių šokinėjo į viršų ir šoko šviesulingos putos. 

Tartum vėliavos kotas, iškilęs laivo užpakalyje. 
neseniai įbestos ieties kartele kyšojo Baltojo Banginio 
šono ir kartais koks paukštis iš sparnuočių debesies, 
nelyginant baldachimu dengusio banginį, tyliai nutūp 
davo ant to koto ir suposi ant jo. o ilgos jo uodegos 
plunksnos plevėsavo kaip kutai 

Kažkoks malonus džiaugsmas ir poilsio ramybė 
greityje supo plaukiantį bangini Raižydamas vandeni, 
kuris kiekvienoje nusėjt kilo švelniais kauburiais, 
banginis skieide aplink save žavesį. Nenuostabu. *ad 
kai kurie žvejai, neišpasakytai sužavėti ir patraukti 
ta ramybe, išdrįsdavo jj pulti, bet greit įsitikindavo, 
kad toji ramybė tėra tik uraganu apvalkalas. 

(Bus daugiau) 
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KOMPOZITORIAUS 
BANAIČIO ATMINIMUI 

I. BANAITIENĖ 

maistą. Su kuru nebebuvo prob
lemos, nes tame narnėjau buvo 
įvestas centralinis apšildymas. 

Kompozitoriaus K.V. Ba
naičio 25-rių metų mirties pro
ga šiame rašinyje bandysiu pa
liesti jo gyvenimo tarpsnį 
išeivijoje 1949 m. — 1963 m. 
Mano svainis komp. K.V. Ba
naitis į Ameriką atvyko iš 
Vokietijos 1949 m., iškviestas 
entuziastingo muzikos mėgėjo 
K. Strumskio, kuris kartu su 
visuomeninkais Pr. Narvydu ir 
J. Ginkumi rūpinosi jo įsikū
rimu ir išlaikymu. Brooklyne. 
N.Y., surado jam kambarį, 
parūpino pianiną. Pradžioje 
K.V. Banaitis valgydavo pas J. 
Ginkų jo kavinėje. K. Strumskis 
buvo suorganizavęs K.V. Banai
čiui pagerbimą, norėdamas 
sudaryti kiek lėšų kompozi
toriaus įsikūrimo pradžiai. Nuo
stabiai paslaugūs mums buvo 
tie ankstyvesnės imigracijos 
lietuviai. 

K.V. Banai t is vos porą 
mėnesių išgyveno šioje 
vietovėje. To namo gyventojai 
pradėjo skųstis, kad kompo
zitorius naktimis skambina 
pianinu, neduoda ramybės. K. 
Strumskis surado K.V. Banai
čiui kitą kambarį pas Karpa
vičių. Tačiau čia žiemos metu 
visas butas būdavo nepakenčia
mai šaltas, nes buto savininkas, 
našlys, ištisas dienas nebūdavo 
namie, nebuvo kam rūpintis 
šilima. K.V. Banaitis šiame 
bute žiemą vilkėdavo paltu, 
skrybėle, pakakline su pirš
tinėmis. 

Pagrindinis K.V. Banaičio 
pragyvenimo šaltinis buvo jo 
pianino studija — 10 mokinių 
per savaitę. Už pamoką imdavo 
po 2 dol. valandai, vėliau po 3 
dol. valandai. Dar jis buvo pa
kviestas diriguoti vietiniam 
operetės chorui ir vyrų oktetui 
Aidams, bet po vieno sezono 
jis pasitraukė iš dirigavimo 
pareigų ir atsidėjo kūrybiniam 
darbui. Nepaisant nepalankių 
sąlygų, K.V. Banaitis išeivijoje 
buvo neįtikėtinai kūrybingas. 
1950 m. dr. S. ir O. Biežiai išlei
do 3-čią Banaičio harmonizuotų 
liaudies dainų sąsiuvinį, ku
riame telpa 12 liaudies dainų. 
1951 m. prel. P.M. Juras išleido 
4-tą jo harmonizuotų liaudies 
dainų sąsiuvinį, kuriame telpa 
15 liaudies dainų. Tas didysis 
lietuvių kultūrininkas prel. 
P.M. Juras dar 1950 m. rašė 
K.V. Banaičiui „Neatidėlio
damas duok spausdinti kitus 
paruoštus liaudies dainų sąsiu
vinius, kurių išleidimą aš pa
žadu finansuoti". 1951 m. prel. 
P.M. Juras išleido K.V. Banai
čio komponuotų „100 Liaudies 
Dainų". Kilniųjų lietuvių kul
tūrininku dėka K.V. Banaičio 
liaudies dainos pasklido po 
platųjį pasaulį. Kompozitorius 
visada su pagarba minėdavo 
prel. P.M. Juro. dr. S. ir O. 
Biežių vardus. 

Dažnas manęs užsklausdavo, 
kaip K.V. Banaitis gali pra
gyventi vien iš pianino pamokų, 
juk jo piano studija nėra pakan
kamai plati. Betgi jo reikala
vimai buvo labai kuklūs. J is 
niekad nesiskųsdavo. Visada 
buvo optimistas, gyveno šia 
diena, turėjo daug sveiko sąmo
jaus, džiaugėsi savo laisve, 
ramybe, niekas šiame krašte jo 
neterorizuoja, esą Sibire būtų 
blogiau... Jis pasakodavo, kaip 
1940 m., pirmosios sovietų oku
pacijos metu. pas jį buvo atvy
kusi Kauno konservatorijos 
delegacija, siūlydama pasirašyti 
raštą — padėką sovietams už 
Lietuvos ,,išlaisvinimą". K.V. 
Banaitis griežtai atsisakė pasi
rašyti tok j raštą, pridedamas 
savo komentarus, nepatinka
mus komunistams Po to jis 
buvo atleistas iš Kauno kon

servatorijos direktoriaus 
pareigų, kurias jis ėjo nuo 1937 
m., o 1938 m. buvo pakeltas pro
fesorium. 1944 m. artėjant 
antrą kartą sovietams, jis 
pasitraukė į Vakarus. Gyveno 
Mueldorfo lietuvių pabėgėlių 
stovykloje, vedė chorą, mokė 
vaikus muzikos ir užsiėmė 
kūryba. 

1953 m. svainį Kazimierą 
pakviečiau gyventi tame name, 
kur gyvenau su savo šeima, nes 
atsirado laisvas butas. Jį čia 
atgabeno jo kaimynas Šukys. 
Pundas gaidų, šiek tiek 
drabužių, knygų — tai visas jo 
turtas. Nesunku buvo viską 
paimti vienu kartu. Mums 
dabar pasidarė irgi lengviau, 
nereikėjo toli važinėti traukiniu 
pas svainį, turėjome jį čia pat, 
galėjome jam geriau pagelbėti. 
Mano dukra Gintarė, jo krikšto 
dukra, perrašinėjo mašinėle jo 
diktuojamus laiškus, o mano 
sūnus Donatas buvo nuolatinis 
svainio pečkurys. 

Šiame name nebuvo radia
torių sistemos. Žiemos metu 
svainio bute būdavo labai šalta, 
Donatas, tada 11 metų amžiaus, 
parėjęs iš mokyklos, eidavo 
rinkti palei krautuves išmėty
tas dėžes, jas išardydavo, 
sukapodavo ir kūrendavo svai
nio krosnį virtuvėje. Tokiu būdu 
nors vienoje vietoje būdavo 
šilčiau, ir čia kompozitorius 
praleisdavo ištisą dieną. Man 
grįžus iš darbo, jis pavakariop 
ateidavo pasišildyti pas mus, 
nes, verdant vakarienę, virtuvė 
gerai apšildavo. 

Vasaros metu K.V. Banaitis 
tęsė savo pianino studiją ir atlie
kamu laiku kūrė operą „Jūratė 
ir Kastytis". Kūrė visada nak
timis, kai aprimdavo gatvės 
triukšmas. Dažnai mes susėdę 
koridoriuje ant laiptų klausyda
vomės, kai jis operą kūrė. Mums 
įspūdį darė nepaprastai melo
dingi operos „Jūratė ir Kas
tytis" garsai. K.V. Banaitis 
nenorėjo,kad jo kuriamos operos 
ištraukos būtų naudojamos kon
certams, kol opera dar nepasta
tyta. Kai laikraščio „Vienybės" 
redaktorė pas jį atvykusi prašė 
leisti jos ruošiamam koncertui 
operos ištraukų, jis nesutiko. 
Operą „Jūratė ir Kastytis" jis 
galutinai užbaigė 1955 m. Apie 
tai buvo daug rašoma mūsų 
spaudoje. Kompozitorius susi
laukė daugybės sveikinimų, 
linkėjimų. Atėjo nauji rūpesčiai 
— klavyro perrašymas, operos 
pastatymas ir t.t. Klavyrą 
rūpestingai perrašė pianistė A. 
Kepalaitė, jo sesers dukra 
dainininkė Salė Nasvytytė-Va-
liukienė išrūpino operos „Copy
right", vesdama ilgą susiraši
nėjimą šiuo reikalu su Kongre
so biblioteka ir įvairiomis in
stitucijomis. Chicagos vyrų 
choras rūpinosi operos pasta
tymu. Choro valdybos pirm. V. 
Radžius, kuriam K.V. Banaitis 
buvo patikėjęs operos ateitį, or
ganizavo fondą, kurio pirm. 
Marija Rudienė. Chicagos 
daktarai sudėjo tūkstantinę ope
ros išleidimui. 

Baigęs kurti operą, K.V. Ba
naitis daugiau nieko nebekūrė, 
jo sveikata ėjo silpnyn, tačiau 
savo pianino studijos nenu
traukė, ji veikė iki 1959 m. Kai 
mano sergąs vyras gavo leidimą 
iš Vokietijos atvykti pas mus, 
reikėjo pakeisti savo butą į 
erdvesnį, patogesnį, 1958 m. 
teko palikti svainį, iš čia 
išsikelti j skirtingą Brooklyno 
dalį. Svainis dar pajėgė nueiti 
į netolimą valgyklą, be to, mes 
stengėmės kiek galint dažniau 
jį lankyti. Donatas atvažiuo
davo pas jį kartą j savaitę, ap
tvarkydavo jo butą, supirkdavo 

K.V. Banaitis nuolat buvo 
lankomas savo gerbėjų — muzi
kų: iš Chicagos V. Radžius — 
vyrų choro pirmininkas, operos 
solistas S. Baranauskas, M. Ru
dienė, vargonų virtuozas J. 
Žukas, smuikininkas Iz. Vasy-
liūnas, muzikas V. Rastonis, 
operos solistės V. Jonuškai
tė-Zaunienė, E. Kardelienė, L. 
Šukytė, Kojelienė, pianistės B. 
Smetonienė, A. Kepalaitė, kuri 
daug laiko paskyrė perrašy
dama operos klavyrą. Prelatas 
P.M. Juras, dr. S. Biežis, N. 
Gugienė, J. Bachunas, Alice 
Stephens, Chicagos vyrų choras 
yra daug padėję, prisiųsdami K. 
V. Banaičiui piniginę paramą. 
Savo paslaugą jam siūlė Kenne-
bunkport lietuviai pranciško
nai, kviesdami pas juos apsi
gyventi, žadėdami savo globą, 
patogų kambarį su pianinu. 
Visuomenininkas J. Bachunas 
kvietė jį gyventi į savo ūkį Ta-
bor Farm, Mich., tačiau Banaitis 
buvo labai sėslus, nemėgo keis
ti gyvenvietės ir nepasinaudojo 
gerų žmonių paslaugomis. 

K.V. Banaitis nuo pat jaunys
tės buvo silpnos sveikatos, 
linkęs nusišaldymams, ir tai 
trukdė jam kurti. Dar būdamas 
20 metų amžiaus, buvo sunkiai 
susirgęs plaučių, liga. Nuo 
1917-1919 m. gydėsi savo tė
viškėje Vaitiekupiuose. 1931 m. 
arti pusės metų gydėsi Saint 
Blazen sanatorijoje Schwartz-
walde, Pietų Vokietijoje. Tačiau 
Amerikoje jam neteko gydytis 
ligoninėse. 

Kai 1960 m. pamatėme, kad 
K.V. Banaitis nebegali gyventi 
be kitų nuolatinės globos, 
pakviečiau jį vėl persikelti pas 
mus. Paskyriau jam savo erdvų, 
saulėtą miegamąjį, kitame 
kambaryje įsikūrė mano vyras, 
trečiame kambaryje mano 
sūnus Donatas. Man pačiai teko 
įsitaisyti mūsų mažoje 
virtuvėje, kur tilpo tik 
sudedama lovelė. Šiame bute 
svainis kiek atsigavo. Pats 
nulipdavo nuo antro aukšto 
pasivaikščioti. Kai išeidavau į 
darbą, maistą jam paduodavo 
mano vyras arba Donatas. Jam 
viskas būdavo skanu. Su 
Donatu jis buvo gražiai su
sigyvenęs. Kiekvieną vakarą 
jiedu šnekučiuodavosi. Svainis 
įdomiai jam pasakodavo apie 
savo tėviškę Vaiteikupius, 
apie savo tarnavimą kariuome
nėje, apie žmones iš juokingos 
pusės, kad net abu garsiai kva
todavo. Svainį dažnai lankė dr. 
Paprockas, dr. Kanauka, 
neimdami iš jo honoraro už 
receptų prirašymą bei gydymą. 
Dr. Kanauka parūpino iš Wel-
fare sanitarę, kuri laiks nuo 
laiko ateidavo jį išmaudyti. 
Vieną dieną policija jį parvežė 
į namus, nes rado jį gatvėje ap
sikabinusį medį. Jis nepajėgė 
pareiti namo, svaigo galva. Tik 
po ilgesnio laiko pradėjo vėl 
išeidinėti. Vieną pavakarę 
nepažįstamas amerikoniukas 
uždusęs pranešė, kad rado 
žmogų parkritusį gatvėje. Tas 
žmogus pasakęs adresą, kam 
apie tai pranešti. Su sūnum tuo
jau nuskubėjome, parsivedėm 
K.V. Banaitį į namus. Nuo to 
laiko jis nebeišeidavo iš namų. 
Jį kankino net kelios ligos: 

Parkinson liį,a, angina pectoris 
sklerozė, diabetas. Tik šviesus 
protas, gera atmintis jo neap
leido. 

1963 m. Kūčių vakarą jis atro
dė labai suvargęs, nusiminęs. 
Bandžiau jį paguosti, kad tuoj 
valgysim Kūčias, pabūsime visi 
kartu, pašnekučiuosime ir vis
kas bus gerai. Jis silpnu balsu 
atsakė, kad svaigstanti galva, 
kad neturįs jėgų ir negalėsiąs 
valgyti. Suvalgęs tik spanguo
lių kisieliaus, paprašė sūnaus, 
kad padėtų jam atsigulti. Ryto
jaus dieną — Kalėdų dieną Dona
tas dar padėjo jam atsikelti, 
pasodino į minkštasuolį. Grįžę 
iš bažnyčios, radome jį 

išblėsusiu žvilgsniu žiūrintį į 
tolį. Staiga jo galva pasviro į 
dešinę. Donatas, abiem rankom 
apkabinęs jį už pečių, bandė jį 
atitiesti, šaukdamas „dėde, 
dėde". Jis,pažvelgęs į Donatą, 
giliai atsiduso, galva vėl nusviro 
ir tai buvo paskutinis jo 
atodūsis, pakvietėme daktarą. 
Tuojau atvyko kaimynas dr. A. 
Snieška, konstatavo mirtį. At
vyko kunigas V. Pikturna, 
sukalbėjome maldas. Gruodžio 
27 d. lietuviai rinkosi šer
meninėje atsisveikinti su vienu 
iš kūrybingųjų lietuvių kompo
zitorių, palikusiu gausų savo 
sukurtą muzikinį lobį ateinan
čioms kartoms. 

K.V. Banaitis palaidotas Šv. 
Karolio kapinėse Long Island, 
N.Y. Kuklus paminklėlis atžy
mi pabaigą jo žemiškos kelionės. 

Praslinkus trumpam laikui po 
K.V. Banaičio mirties, jo ger
bėjai muzikai, ypač smuikinin
kas Iz. Vasyliūnas toliau puo
selėjo jo kūrybą. Smuikininkas 
Iz. Vasyliūnas su savo sūnum 
V.M. Vasyliūnu surengė visą 
eilę K.V. Banaičio kūrinių kon
certų įvairiuose Amerikos 
miestuose, lietuviškose ir 
amerikiečių salėse, savo hono
rarą skirdamas K.V. Banaičio 
kompozicijų išleidimui. Pirmuo
ju jo rūpesčiu buvo išleisti K.V. 
Banaičio sonatą smuikui „Lie
tuvos Idilijos". Jis gražiai išlei
do KV. Banaičio sonatą D-Min 
pianinui ir smuikui, high-
fidelity plokštelėje įgrojo K.V. 
Banaičio „Lietuviškas Idilijas". 
1965 m. kovo 7 d. operos dai-
ninkė Salė Nasvytytė-Valiukie-
nė suorganizavo didingą, vien 
K.V. Banaičio kūrinių koncertą 
Carnegie Recital Hali, New 
Yorke. Muzikas V. Rastonis irgi 

kaupė lėšas ir išleido keletą 
K.V. Banaičio kūrinių. 1968 m. 
jo mirties penkerių metų sukak
ties proga pianistė B. Smeto-
ienė Clevelando mieste suruošė 
K.V. Banaičio kūrinių koncertą 
kompozitoriui atminti. Tais pat 
metais Philharmonic Hali 
koncertų salėje Lincoln centre, 
New Yorke, operos solistas St. 
Baranauskas dainavo operos 
„Jūratė ir Kastytis" Kastyčio 
ariją, palydint New Yorko sim
foniniam orkestrui. Amerikie
čių spauda koncertą gerai įver
tino. Garsiosios mūsų solistės V. 
Jonuškaitė-Zaunienė, E. Karde
lienė, D. Stankaitytė, L. Šukytė, 
G. Čapkauskienė, A. Stempužie-
nė ir daugelis kitų mėgo į savo 
koncertų repertuarą įtraukti 
K.V. Banaičio sukurtas dainas. 
Pagaliau 1972 m. balandžio 29 
d. Chicagoje įvyko visų lauktos 
operos „Jūratė ir Kastytis" 
premjera. Graudu, kad pats jos 
kompozitorius nebesulaukė šio 
įvykio. Žinau, jis savo operos 
nebūtų klausęs publikoje, bet 
kur nuošaliai, užkulisiuose. 
Taip jis darydavo nepriklauso
moje Lietuvoje, kai būdavo 
atliekami jo veikalai. Ir štai po 
25 jo mirimo metų Chicagoje vėl 
prisimenamas kompzitorius 
K.V. Banaitis didingu jo kūri
nių koncertu. Tai labai reikš
minga, nes yra sakoma — ne
miršta t ie vardai , kur ie 
atmenami gyvųjų. 

CLASSIFIED GUIDE 

Turbūt jokios mūsų jaunystės 
dienos nebuvo taip pilnai iš
gyventos, kaip tos, kurias mes 
manome palikę visai neiš
gyvenę: tai dienos, kur ias 
praleidome su mėgiama knyga. 

Marcei Proust 

H A P P Y 
VALENTINE'S DAY 

Best VVishes To Our Friends And Associates For A Happy 
St. Valentine's Day 

Courtesy of 
EDVVARD HINES LUMBER CO. 

Phona: 767-8300 
4626 We*t 63rd St., Chlcago, Illinois 

Happy St. Valentine's Day From 
SOUTHWEST TEDERAL SAVINOS 6 LOAN ASSOCIATION 

3525 W 3rd St., Chlcago, Illinois 436-4600 
4062 Souttmast Hwy., Hom«town, Illinois 636-2700 

9640 S. Pulaski, Oak Lawn, Illinois 424-8400 
MANOR FEDERAL. OIVISION 

5630 W. 35th St., Ctcaro. IIHnote 656-0600 

Happy St. Valentine's Day 
From 

SUZ DEUCATESSENS 
6743 W. Archsr 

229-1138 
3116W. 43rd 

523-9533 
Ouality Polish Sausage 
Choice Luncheon Meat 

Food Specialties 

Laimingos 
Šv. Valentino Dienos 

Lietuviams linki 

THE AMERICANA 
HEALTHCARE CENTER 

Residentai ir Tarnautojai 
9401 S. Kostner 

Oak Lawn, IL 
423-7882 

Happy St Valentine's Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAWFORD SAUSAGE CO. 

— Daisy Brand Meat Products — 
Phona: 277-3095 

2310 S. Pulaski, Chlcago, III. 

Happy St. Valentine's Day 
From 

LAWN LANES 
6750 S. Pulaski 

Chlcago, III. 
582-2525 

Open Bovvling St. Valentine's Day 

Happy St. Valentine's Day 
DAINA RESTAURANT 

2656 W. 71 st St., Chlcago, IR. 
434-9666 

Open Tuesday thru Sunday 
8 AM to 8 P.M 

CLOSED MONDAY 

K A S PHARMACY 
"A Family Drug Center" 

We Hortor Ali Insurance & Welfare Plans 
Free Neighborhood Prescription 

Delivery Service 
476-6008 

2601 W. 591h 

Happy St. Valentine's Day 
DOUBEK PHARMACY AND 

SUROJCAL SUPPLY 
3846 W. 63rd St., Chlcago, III. 
We Specialize Cotostomy. Entreal 

And Diabetic Supplies 

Happy St. Valentine's Day 
From 

JAV DRUGS 
2759 W. 71 st St., Chlcago, III. 

476-2206 
Open Mon. thru Sat 9 AM. to 9 P M 

Sunday 9 AM to 5 P M. 

OLD FASHIONED CANDIES 
6210 Cartnak 
Barwyn, III. 

788-6669 
Home of French Cream 

Chocoiate Novetties 
Ali Types of Boxed Candies 

ŠLOVE S BAKERY 
6516 W. Carmak Rd., Bamryn, III. 
VVedding & Party Cakes our Speciafty 

Making the Best For Over 35 years 
464-2474 

Open Monday thru Saturday 
6 AM to 6 P.M 

Happy St. Valentine's Day 
To Our Many Friends and Patrons 

Courtesy of 
MIDWAY PHARMACY, INC. 

Phona: 767-9155 
Dollar Off With Vitamms 

4324 Wsst 63rd St. 
Chlcago. III. 

Happy St. Valentine's Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LAWNDALE AUTO BODY 

Phona: 786-1133 
3101 S. Ridgaland 

IH. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6189 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba,norite būti 
Rimo Stankau* klientais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

ra MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ rnieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2231 

HELP VVANTED 

JANITORIAL 
Part time mornings, Monday thru 
Saturday, 3 hours daily. $5 per hour. 
Own transportation necessary. Mušt 
speak fluent English. 

836-4242 

Š I M A I T I S REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Ksdzle Ava. 
Chlcago, IL 60629 

Tai. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

IEŠKO 

laiko pirkti lietuvišką-lotynišką R. Kat. 
mišiolą (išleistą prieš I939m.) su šv. Jono 
evangelija ir visų metų kasd. mišiomis. 
Turintys tokį mišiolą rašykite: Wllliam J. 
Hudson, Jr., 400 N. Flagler Dr., #2105, 
Wast Palm Beach, FL 33401, tai.: 
407-655-2569. 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . - GA 4-8654 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
jžmiesly. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chlcago, IL 60629. 

Laimingos šv. Valentino Dienos 
LINKI IAMA STATIONERS 

6236 S. Ksdzla 
776-6102 arba 776-6341 

Viskas įstaigoms' Raštinės, braižybos ir 
mokyklos reikmenys Sveikinimo kortelės 
įvairiomis kalbomis 

KKNN'S FAMILY BOWUNG PRO SMOP 
3205 W. 561h, Chlcago, IH. 434-1600 
Columbia - AMF - Brunswick — Ebonite 

Shoes. Bags & Accessones 
Open Mon & Fri 11 A M to 6 P.M. 

Tues. & Thurs 12 to 8 P.M. 
Sat 11 A.M to 5 P.M. 

CDENS OPTICIANS 
4143 W. 63rd SI., Chlcago. 

565-7600 
5569 W. 9Sth St., Oak Lawn 

466-3656 
Prescnptions Filled 
Frames Repai red 

IH. 

IN. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

VENGEANCE ON THE RUN, vol. 1. Dok. on 
Stalinist atrocities during the first vveek of the 
Soviet-german war-june 1941. S. Sužiedėlis, 
Ph.D $5.00 

VAIKŲ ŽODYNAS-LITHUANIAN HERITAGE DIC-
TIONARY. Reney $20.00 

KRITUSIEJI UŽ LAISVĘ, II tomas. VI. Ramojus. 
195 psl $5.00 

LIETUVOS STUDENTAI UŽSIENIO UNIVERSI
TETUOSE XIV-XVIII AMŽIAIS. Vacį. Biržiš
ka. 217 psl $10.00 

LIETUVA PASAULINĖJE LITERATŪROJE. Alf. 
šešplaukis-Tyruolis. 244 psl $8.00 

VIDURNAKTIS PRIE ŠEIMENOS, novelės ir ap
sakymai. 131 psl $7.00 

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATIJA kovoje dėl 
krašto nepriklausomybės. Istorinė apžvalga. 
Juozas Vilčinskas m. virš. $20.00 

k. virš. $23.00 
BALSAS IŠ ANAPUS, poezija. Leonardas An-

driekus. 127 psl $8.00 
NAIKINAMIEJI, politinio kalinio pasakojimai. Ava 

Saudargienė. 224 psl $9.00 
LENKŲ APAŠTALAVIMAS LIETUVOJE, trečioji 

laida. Kun. Kazimieras Prapuolenis. 365 psl. 
$10.00 

ILGESIO VALANDĖLĖS, eilėraščiai. Leonardas 
Šimutis. 227 psl $8.00 

RUDENYS IR PAVASARIAI, romanas. I t. 350 
psl., II t. 346 psl., III t. 389 psl. Alb. Bara
nauskas. Visi 3 tomai $10.00 

KUR BĖGA ŠEŠUPĖ, romanas. J. Vizbaras. 245 
psl $10.00 

LIETUVOS GYVENTOJŲ AUKOS IR NUOSTO 
LIAI ANTROJO PASAULINIO KARO IR 
POKARIO 1940-1959 METAIS. Adolfas 
Darnusis. 75 psl $3.00 

ISLAMAS, religija, kultūra, valstybė. A. Rubšys. 
107 psl $5.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 

• 



Atlikę literatūrinę popietę Kr. Donelaičio minėjime Detroite. Iš kairės: Liuda Rugieniene. Vy
tautas Ogilvis, Genute Palaikienė. Jūratė Pečiūrienė ir Elena Zubrickiene. 

N'uotr. Algio Kugit niaus 

GYVENIMO AUDROMS 
IŠVERTUS STULPĄ VIENĄ 

Liūtas Grinius 1927.10.02 - 1989.1.18 
Kiekvieną kartą skaudžiai 

išgyvename, kai iš mūsų skai
čiaus į amžinybe iškeliauja dai 
vienas viengentis. Tačiau Liūto 
Griniaus mirtis buvo tokia 
staigi, tokia nelaukta, kad dar 
ir šiandien sunku save įtikinti, 
kad jau daugiau niekada jo 
nebematybime lietuviškuose 
suvažiavimuose, mūsų organi-
zicijų posėdžiuose nebegirdė-
sime jo taiklių pastabų, o mes 
varpininkai nebekursime nau
jų bendrosios veiklos planų ir 
nebesidalinsime bendrais 
lietuviškais rūpesčiais. O dar 
vos tik prieš kelias savaites taip 
artimai bendravome paskuti
niame VLIKo seime Bostone ir 
nuoširdžiai keitėmės mintimis, 
aptardami paskutiniuosius jvy-
kius pavergtoje Lietuvoje. Ir 
štai ant rašomojo stalo dar guli 
Liūto neatsakytas laiškas, kurį 
gavau jo mirties išvakarėse. 

L. Grinius mus apleido pačia
me savo amžiaus pajėgume ir 
kaip tik tuo metu, kada jo jėgos, 
gyvenimiškoji patirtis ir in
te lektas visai l ie tuviškai 
visuomenei yra taip reikalingas 
ir sunkiai pakeičiamas. 

Liūtas mirė Washingtone, su
laukės vos 61 metus. O jo 
šviesios atminties tėvas Kazi
mieras buvo kaip tik tokio 
amžiaus, kai Liūtas Kaune 
gimė. 

Nuo pat vaikystės Liūtas buvo 
labai prisirišęs prie savo tėvo ir 
žavėjosi jo didele asmenybe. Dar 
mažas būdamas, veik kasdien 
vaikščiodavo Kauno parkuose 
drauge su juo ir įdėmiai klausy
davo jo pasakojimų. Nors tada 
dar jis ir negalėjo suprasti tėvo 
visų išgyvenimų, tačiau jį ste
bino, kad veik visi praeiviai jį 
pažino ir reiškė išorinę pagarbą. 

Lietuvą užgriuvo okupacijų 
siaubas, kai Liūtas vos buvo 
pradėjęs lankyti gimnaziją. 
Tautos nelaimės skaudžiai 
palietė ir Grinių šeimą. Buvu
sio Lietuvos prezidento įtaką 
lietuviškoje visuomenėje tuojau 
pajuto tiek bolševikų NKVD, 
tiek nacių gestapas ir privertė 
jį slapstytis. Jaunam Liūtui 
teko globoti savo tėvą ir jį guosti 
nusiminimo valandose. 

Visa ši šiurpi tuometinio gy
venimo kasdienybė labai greitai 
subrandino Liūto asmenybę ir 
suformavo jo tvirtą charakterį. 
Iš savo tėvo jis paveldėjo tė
vynės ir savos tautos meilės 
jausmus ir laisvės ilgesį. Nacių 
okupacijos metais jis. net 
nepasitaręs su tėvu, įsijungė ir 
lietuviško pogrindžio veiklą. 
Sukūrė slaptą gimnazijos 
draugų kovos būrelį ir jam 
vadovavo. 

Kartą tėvas netikėtai užtiko 
jį spausdinant jau trečią slapto 

JONAS DAUGĖLA 
laikraštėlio ..Jaunime, Budėk" 
numerį. Jis jo nesudraudė tik 
pasakė: 

— Anksti tu pradėjai eiti pavo
jingu keliu... 

Bet eidamas tuo pavojingu 
keliu, jis suformavo savo varpi
ninko pasaulėžiūrą ir- sekė 
,.Varpo" sukurtomis tradici
jomis, kurias visą gyvenimą 
puoselėjo ir dr. V. Kudirkos ben-
dralaikis ir pasekėjas jo tėvas. 

Užbaigęs Vokietijoje gimnazi
ją, atvyko į Ameriką. Tuo metu 
jau Liūto tėvas buvo perkopęs 
aštuntąjį gyvenimo dešimtmetį 
ir buvo jau gerokai gyvenimo 
vargų ir ligų išvargintas. Tad 
Liūtui teko ne tik pagelbėti 
motinai jį globoti, bet ir rūpintis 
šeimos išgyvenimu. Tačiau, ne
paisant viso vargingo gyvenimo, 
jis veik vien savo jėgomis, 
motinai tik šiek tiek pagelbs-
t in t . užbaigė aukštuosius 
inžinerijos mokslus, sukūrė 
puikią lietuvišką šeimą, 
užaugino ir išmokslino dvi 
dukras ir du sūnus. 

Iki pat mirties ėjo atsakingas 
pareigas JAV karo laivyno tar
nyboje. Profesiniame darbe 
buvo labai vert inamas ir 
atžymėtas keliais žymenimis. Iš 
savo srities yra paskelbęs šios 
šalies spaudoje eilę straipsnių. 

Tačiau lietuviškajai išeivijai 
lieka neužmirštama L. Griniaus 
visuomeninė — tautinė veikla. 

Nuo pat vaikystės buvo veiklus, 
darbštus ir pareigingas lie
tuviškų organizacijų veikėjas. 
Pradžioje įsijungė į skautų broli
jos veikią. Vadovavo keliems 
padaliniams ir skautų stovyk
loms. Vėliau padėjo suburti 
lietuvius akademikus į lietuvių 
studentų s-gą ir buvo tos 
sąjungos pirmininkas. 

Tikėdamas ..Varpo" idealų 
pranašumu,, įsijungė į Lietuvos 
Valstiečių liaudininkų judėjimą 
ir buvo nuolatinis šios s-gos 
atstovas Vyr. Lietuvos 
Išlaisvinimo K-te. Daugiau nei 
10 metų buvo VLIKo valdybos 
vicepirmininkas ir n ė r a 
praleidęs hėi vieno VLIKo 
seimo. Seimuose visada drąsiai 
reiškė savo nusistatymą, gynė 
savo pasiūlymus ir. daug kartų 
pirmininkaudamas seimo nuta
rimų komisijoms, yra paruošęs 
reikšmingų nutarimu — rezo
liucijų. 

1985 m. bendromis pabal-
tiečių jėgomis buvo suorga
nizuotas Sov. S-gos teismas 
Kopenhagoje, pabaltiečių jau-
imo išvyka į Baltijos jūrą ir 
jaunimo politinis sąskrydis 
Švedijoje. L.Grinius buvo vienas 
pagrindinių šių įvykių inicia
torių, atliko daug parengiamųjų 
darbų ir pats aktyviai visuose 
parengimuose dalyvavo. Visi šie 
įvykiai patraukė Europos vie
šosios opinijos dėmėsi ir liko 
plačiai atžymėti spaudoje. Tai 
buvo vienas reikšmingesnių 

VLIKo darbų. Jo pasisekimui L. 
Grinius padarė didelį asmeniš
ką įnašą. 

J i s buvo giliai įsitikinęs 
VLIKo veiklos nepakeičiama 
reikšme lietuvių tautos iš
si laisvinimo kovoje. Lietu
viškoje spaudoje yra pareiškęs: 
...,joks vienetas per tiek metų 
nebuvo tiek pastovus savo išti
kimybe Lietuvai ir lietuvių 
tautai , kaip VLIKas. VLIKo 
specializacijai ir atliekamam 
darbui dar niekas neprilygo... 
Jis galėtų dar daugiau atlikti, 
jeigu būtų ne vien kritikų, bet 
ir daugiau nuoširdžių ir pasi
šventusių talkininkų". 

Paskutiniu metu L. Grinius 
labai rūpinosi surasti kelius, 
kuriais į VLIKo veiklą atžy
giuotų daugiau jaunesniųjų ir 
dalyvautų bendroje politinio 
darbo talkoje. Šias mintis ir 
konkrečius pasiūlymus jis kėlė 
ir paskutiniajame VLIKo seime 
Bostone. Tačiau staigi mirtis 
n u t r a u k ė šias gražias 
pastangas, bet gal kas nors 
ateityje pasinaudos jo mintimis 
ir pasiūlymais. 

L. Griniaus tėvas savo laiku 
Lietuvos Valst liaud. s-gai 
atstovavo Tarptautinėje Ūki
ninkų s-goje („Žaliasis Inter
nacionalas") ir buvo žymus šio 
internacionalo veikėjas. L. 
Grinius paskutiniu metu darė 
visas pastangas atgaivinti šią 
tarptautinę organizaciją. Jis 
užmezgė nuolatinį ryšį su inter
nacionalo veikėjais Europoje ir 
JAV. Sią vasarą Europoje įvyks 

internacionalo visuotinis 
suvažiavimas. L. Grinius buvo 
numatytas išrinkti „Žaliojo 
Internacionalo" prezidentu. 

L. Grinius mirė veik tą pačią 
dieną, kai prieš 100 metų 
pasirodė Tilžėje atspausdintas 
pirmasis „Varpo" numeris — 
tad mirė vos tik sukaktuvi
niams „Varpo" metams pra
sidėjus. Mes visi Liūto bendra
minčiai galime drąsiai visai 
gyvenamajai aplinkai paliudyti, 
kad jis per visą savo, paly
ginamai trumpą, gyvenimą, 
buvo ištikimas didžiųjų „Varpo" 
idealų pasekėjas ir tvirtai tikėjo, 
kad tik demokratijoje gali 
pasireikšti tautų ir atskiro 
asmens genijus ir tik demokra
tinė santvarka gali laiduoti 
tautos laisvę ir patikinti jai 
gerovę. 

Tą nepalaužiamą tikėjimą 
Liūtas Grinius paliko mums, 
kad mes jį perduotume pri
augančioms lietuvių tautos 
kartoms. 
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Mylimai Mamytei 

A.tA. 
MAGDALENAI 

Lietuvoje mirus, gerbiamą mūsų Floridos Lietuvių 
klubo buvusį ilgametį pirmininką ALBLNĄ KARNIŲ 
ir jo šeimą bei visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame. 

K. Vaičaitis 
J. Kirtiklis 
A. Aleksiejūnas 
J. Gerdvilienė 
S. Kreivėnas 

St. Petersburg, Fl. 

A. Krulikienė 
A. Kaselis 
J. Balnius 
A. Grabauskas 
M. Kuchelema 

J. Švedas 

ARKIVYSKUPIJOS 
LAIKRAŠČIO NAUJAS 

VARDAS 
Chicagos arkivyskupija pra

dėjo leisti nauju vardu laikraštį, 
pavadintą „The New \Vorld". 

AUTOMOBILIU PARODA 

Didžiulė tarptautine automo
bilių paroda McCormick parodu 
rūmuose, atidaryta vasario 11 
d., tęsis iki vasario 19 d. Atda
ra nuo 11 ryto iki 11 v. nakties. 

A.tA. 
BRONIUI KASAKAIČIUI 

mirus, dr. BIRUTEI KASAKAITIENEI nuoširdžią 
užuojautą reiškia. 

Illinois Lietuvių gydytojų 
ir odontologų draugija 

• M 

A.tA. 
Dr. ALFONSUI AŽUBALIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
GENOVAITEI bei dukrai DALIAI su šeima ir kartu 
liūdime. 

H. Vygantienė 
Af. Vygantas su šeima 
V. Vygantas su šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas — 523-0440 

A.tA. 
ADELEI KVIETIENEI 

staiga mirus , jos vyrui JONUI reiškiame gilią 
užuojautą ir ka r tu liūdime. 

Alexandra ir Pranas Kraujaliai 
Mary Lou ir Walter Lastauskai 
Laimutė ir Michael Alvarado 
Albina Markus 
Petras Žiaukas 
Elizabeth Brus 

P E T K Ų S 

MARQLETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St.. Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th A v.. Cicero 
Telefonas — 863-2108 

A.tA. 
LIŪTUI GRINIUI 

staiga mirus, jo žmona NIJOLEI ir visai šeimai 
reiškiame gilią užuojautą. 

Mokslo draugai: 
Aldona Kavaliauskaitė-Žmuidzinienė 
Dr. Zigmas Bnnkis 
Vytautas Tamošaitis 

A.tA. 
PETRUI JOSIUKUI 

Lietuvoje mirus, jo dukrą DANUTĘ ir žentą ALFON
SĄ ARLAUSKUS ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Mielai 

A.tA. 
JULIJAI GRIKINAITEI 

mirus, jos brolį TELESFORĄ GRIKINA, jo dukrą 
ANGELE su šeima, sesers sūnų RIMTAUTĄ DABSĮ. 
jo šeimą ir visus artimuosius, nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

D. J. Dundurai 
K. Gobienė 
F. J. Jasinevičiai 
L. Slabokienė 

M. Balčiūnienė 
D. A. Dulaičiai 
A. G. Čekauskai 
S. Estkienė 
A. B. Nakai 
A. -/. Nakai 

Sunny Hills, FL 

J. O. Peleckiai 
J. S. Ratnikai 
A. D. Vėlavičiai 
J. A. Vyšniauskai 
A. E. Zaikauskai 
J. V. Zubavičiai 

STEPONAS C. LACK ir S U N Ū S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69 th S t r ee t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . — Tel . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50th A v e n u e 
C ice ro , I l l inois 

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

Brangiam vyrui, 

A.tA. 
POVILUI ABELKIUI 

mirus, didžiame liūdesyje likusią žmoną SIGUTE, 
dukrą BIRUTĘ, sūnus POVILĄ ir TOMĄ bei visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Ada ir Pranas Sutkai 

Sallv Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave. , C ice ro I l l inois 

PATARNAUJA(HH.\(iO-IF. BKI PR1FA1IKSCIUOSK 
Tel. 652-5245 

file:///Vorld
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x Vasario 16 d. proga Stan
dard Federal Taupymo ir 
skolinimo bendrovė aukoja JAV 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybai Lietuvos išsilaisvinimo 
reikalams. Ta pačia proga, Stan
dard Federal pagrindinėje įstai
goje, 4192 Archer Avenue, bus 
išstatytos nuotraukos iš 
Vilniaus. Ketvirtadienį, vasario 
16 d., Standard Federal savo 
klientus vaišins kava ir laši-
niečiais šiose įstaigose: Chica-
goje — 4192 Archer Avenue, 
2555 West 47th Street, 6141 Ar
cher Avenue, Oak Lawn — 
10350 South Pulaski Road. 

x „The New World", nau
jam Chicagos arkivyskupijos sa
vaitraštyje, vasario 10 d. laidoje 
yra plačiai aprašyta Vasario 
16-tosios minėjimo programa ir 
pati šventė Marijos aukšt. mo
kyklos salėje. Šventės minė
jimas buvo vasario 12 d. 

x Autobusai iš Marąuette 
Parko į Vasario 16-tos bu
dėjimą miesto centre — Daley 
Plaza išvyksta nuo Seklyčios va
sario 16 d. 9:30 vai. ryte. Norin
tieji vykti autobusais prašomi 
registruotis iš anksto. 

x Chicagos studentų ateiti
ninkų susirinkimas šį šešta
dienį, vasario 18 d., 7 vai. vak. 
vyks pas Marių Katilių-Boyds-
tun, 7014 So. Campbell Ave. 
Nariai ir svečiai kviečiami. 

x Inž. Pi lypas Narut i s , 
Vliko valdybos vicepirmi
ninkas, važiuoja į VVest Palm 
Beach ir pasakys pagrindinę 
kalbą Vasario 16 minėjime. 

x Dantų gydytojų drau
gijos susirinkimas šaukiamas 
šį trečiadienį, vasario 15 d., 6 
vai. vak. dr. Tauro kabinete, 
2652 W. 59 St., Chicagoje. 
Valdyba laukia visų narių daly
vaujant. 

x Vasar io 16 minėjimas 
rengiamas šį ketvirtadienį, 
vasario 16 d., 7 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Programą at
liks Pedagoginio Lituanistinio 
instituto studentai. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti šiame 
minėjime kartu su mūsų jau
nimu. 

x Grandies šokėjų grupė 
atliks meninę programą LB 
Marąuette Parko apylinkės Va
sario 16 minėjme, įvykstančia-
me vasario 19 d. tuoj po Mišių 
10:30 vai. parapijos salėje. Po 
minėjimo vyks susirinkimas ir 
bus proga užsimokėti soli
darumo mokestį ir aukoti Lie
tuvos laisvinimo reikalams. 
Valdyba kviečia visus gausiai 
dalyvauti. 

x Kaip sveikai senti — gail. 
sesers Elenos Peržinskienės 
pranešimas Alvudo pažmonyje 
Lietuvio sodyboje šį sekmadienį 
nuo 2 v. p.p. Dalyvauja kun. 
Juozas Juozevičius. Gydytojas 
atsakinėja į sveikatos reikalu 
paklausimus. Matuojamas 
kraujospūdis. Alvudo gėrybėmis 
pasivaišinimas. Uošvė į namus 
— tylos nebebus — video filmas. 
Visi laukiami. Visiems įėjimas 
laisvas. 

x Saugiai pervedant pini
gus per banką į ,.dolerines" 
parduotuves Lietuvoje, jūsų 
giminės gali įsigyti įvairių 
prekių arba automobilį. Šis bū
das yra tinkamas palikimams 

, tvarkyti. Romas Pūkš tys , 
Transpak, tel. 312-436-7772, 
namų 312-430-4145. 

(sk) 

x Parduodamas namas Le-
monte. Mūrinis, 6 kamb, 3 
mieg. kamb., dvigubas sklypas. 
Vieno aukšto - „ranch" sti
liaus, įrengtas rūsys, 2 auto. 
garažas; 2 blokai iki maisto 
krautuvės. Skambinti: Rimui 
Stankui, Re/Max Real Estate, 
361-5950. 

(sk) 

x S m u i k i n i n k ė L i n d a 
Veleckytė gros komp. K. V. 
Banaičio sonatą „Draugo" 80 
metų sukak t i e s minėjimo 
koncerte vasario 26 d., sekma
dienį. 3 vai. p.p. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Dainuos sol. 
Marytė Bizinkauskaite ir Lie
tuvių Operos choras, diri
guojamas Audronės Gaižiūnie-
nės ir Broniaus Kazėno, 
akompanuojant muz. Robertui 
Mockui. 

x Vasar io 16-tosios Lietu
vių J a u n i m o sąjungos rengia
mose demonstracijose — 
budėjime miesto centre pažadėjo 
dalyvauti respublikonų kandi
datas į miesto merus Harbert 
Sohn, gubernatoriaus atstovas 
Kasijvskyj ir kt. Demonstra
cijoms pritaria Vliko valdybos 
pirm. dr. K. Bobelis. LB krašto 
valdybos pirm. dr. A. Razma ir 
Altos pirm. inž. G. Lazauskas. 

x Adv. Markus ir Vida Ru
džiai susilaukė dukrelės Lilijos 
Antonios. Ja džiaugiasi vyresnis 
broliukas Gintaras, seneliais iš 
naujo tapę Maria ir inž. Anta
nas Rudžiai ir Zuzana June
vičienė. Lilija Antonia gimė 
Chicagoje sausio 28 d. 

x Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos rėmėjų draugijos yra 
rengiama ,.Gaimes Party" (Žai
dimų popietė) vasario 12 d., sek
madienį, 2 vai. po pietų Marijos 
aukšt. mokyklos patalpose Mar
ąuette Rd. ir Washtenaw Ave. 
Taip pat bus galima nusipirkti 
užkandžių — kugelio, namie 
kepto pyrago ir t.t. Seserys ir 
rėmėjai kviečia visus at
silankyti ir linksmai praleisti 
laiką. 

x Iolab vaistų bendrovė pa 
aukojo daug vaistų Lietuvių 
katalikų labdarių sąjungai siun
t imui į Lietuvą. Labdarių 
sąjunga siunčia aspir inus, 
Tylenol, vitaminus ir kitus 
dažnai vartojamus vaistus į 
Lietuvą. 

x J ū r a t ė Dovilienė ir Vida 
Rudienė vadovauja Montessori 
mokyklėlių dešimtajai madų pa
rodai, kuri bus vasario 26 d. 
puikiame Martiniąue restorane. 

x Visi lietuviai kviečiami 
dalyvaut i Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo sukakties 
proga šį ketvirtadienį, vasario 
16 d.. Chicagos miesto centre 
ruošiamose demonstracijose. L. 
Bendruomenė ir Jaun imo 
sąjunga pasamdė autobusus, 
kur ie 9 vai. ryto paims į 
demonstracijas vykstančius 
keleivius nuo Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčios 
Marąuette Parke. Kiek vėliau 
autobusai sustos ir prie Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčios 
Brighton Parke. Dalyvaukime, 
kas tik gali. 

x Ieškoma vyresnio am
ž iaus moteris prižiūrėti 2 vai
kus, 6 ir 9 metų, ir padėti 
lengvoje namų ruošoje. Gyven
ti kar tu šiauriniame Chicagos 
pr iemies tyje . S k a m b i n t i 
490-9390. 

(sk) 

x Lietuvių gydytojų ir me
d ic inos profesionalų grupė 
išvyksta į Lietuvą birželio 14 d. 
Penkiolika dienų Lietuvoje. 
Apsistosim naujame Kauno 
viešbutyje. Bus išduodami 
pažymėjimai dėl federalinių 
mokesčių nurašymo. Tikra 
galimybė aplankyti visas pagei
daujamas vietas. Grupę lydės 
R o m a s P ū k š t y s . Kreip t i s 
American Travel Service Bu-
r e a u . 312-23K-97K7. 

(sk) 

x A. a. Nicodemus Ancans, 
MIC, po ilgos ligos mirė vasario 
13 d. Šv. Šeimos viloje. Tai buvo 
latvis marijonas, ilgai dirbęs 
Romos centriniame name, o 
paskutiniu metu latvių 
vienuolyne Chicagoje. Velionis 
buvo gimęs 1901 m. spalio 27 d. 
Marijonų vienuolyne buvo nuo 
1930 m. Jis be savo latvių 
kalbos, mokėjo gerai ir lietu
viškai. 

x Dariaus Girėno lituanis
tinė mokykla Vasario 16-tąją 
minės šį šeštadienį, vasario 18 
d., 11 vai. ryto Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Tėveliai ir sve
čiai kviečiami. Suaugusių, ypač 
šeimos narių, dalyvavimas 
jaunimo renginiuose yra svar
bus akstinas tautinio susipra
timo ugdyme. 

x ASS Chicagos skyriaus 
sueiga bus sekmadienį, vasario 
26 d., 12 vai. „Seklyčios" pa
talpose Marąuette Parke. Bus 
paminėta Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo sukaktis. Ta 
proga trumpą pašnekesį apie 
Nepriklausomybės akto signa
tarus praves fil. J. Dainauskas. 
Vyks ASS Chicagos skyriaus 
pirmininkų pasikeitimas, bus 
svarstomi einamieji reikalai. 
Vaišių metų pabendrausime. 
Visi filisteriai, Korp! Vytis ir 
ASD nariai,-ės kviečiami daly
vauti. 

x Jonas Karka, Islington, 
Ont., Kanada, mums rašo: „80 
metų suėjo kaip Jūs dirbate 
,Draugo' tęstinumo darbą,be 

nuovargio stiprindami lietuvy
bės darbą Amerikos konti
nente... Linkiu ir toliau būti 
lietuvybės kelrodžiu visoje 
žemės planetoje... ,Draugas' ir 
aš sulaukėm 80 metų, linkiu 
,Draugo' darbuotojams iš

tvermės ir ilgo amžiaus. Priedas 
80 dol. čekis". Nuoširdus ačiū už 
malonius žodžius ir auką. 

x Pole Tuskenienė ir Ro
mas Kupreiš iš Chicagos, 
Isolda Požėlaitė-Davis iš Aust
ralijos, Stasė Starkutė, dail. 
Marija Jukniutė, dail. Algiman
tas Šešalgis Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejui padovanojo 
vertingos l i tuanist inės 
medžiagos. 

x A. E. Miciūnas, Detroit, 
Mich., išvykdamas praleisti 
žiemą Floridoje, pakeisdamas 
„Draugo" siuntinėjimo adresą, 
pridėjo ir 20 dol. auką. Labai 
dėkojame ir linkime geros 
sėkmės. 

x Dr. Julius Simaitis, Forest 
Hills Garden, N.Y., Ona Izokai-
tienė, Jurgis Stravinskas, abu iš 
Chicago, 111., dr. J. Mališka, 
Montreal, Kanada, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 20 dol. akų. Dr. Mališka dar 
pridėjo ir pastabą, kad kortelės 
labai gražios. Nuoširdus ačiū. 

x Martynas ir Dalia Tra
kiai, Palos Hills, 111., O. ir E. 
Reingoldai, Worcester, Mass., 
Salomėja Teresevičienė, Chica
go, 111., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 30 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Prof. V. S. Vardys, Nor 
man, Ok., dr. Ona Mironaitė, 
Chicago, 111., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
30 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Genė Rimkus, Western 
Springs, 111., Jadvyga Jankaus
kienė, Chicago, 111., Algimantas 
ir Eglė Garsiai, Arlington Va., 
Donatas Januta , Berkeley, 
Cal., Charles S. Feeney", 
Westminster, Cal. , Alfa 
Stankaitis, Wetherfield. Conn., 
kiekvienas atsiuntė už kalė
dines kortele ir kalendorių po 
25 dol. Nuoširdus ačiū. 

x Vacys ir adv . Laima 
Garbonkai, Burr Ridge, 111.. L. 
Ringienė, Palos Hts.. 111., Rimas 
ir Pranutė Domanskiai, 
Western Springs, 111., Viktorija 
Jonikas, Chicago, 111., už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė po 25 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

Pedagoginio lituanistikos instituto absolventų išleistuvės Jaunimo centre sausio 28 d. Alei 
Steponavičienei įteiktas garbės diplomas užjos įdėta 8 metų darbą iždininkės pareigose. Diplomą 
įteikia rektorius dr. Jonas Račkauskas ir min. Stasys Lozoraitis. 

Nuotr. J o n o Tamula ič io 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

CHICAGOJE 

Minint Vasario 16-tąją, vasa
rio 11 d. prie Lietuvos laisvės 
kovų paminklo lituanistinės 
mokyklos mokiniai iškėlė tau
tinę vėliavą ir pagerbė žuvusius 
laisvės kovose. Vasario 12 d., 
sekmadienį Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčios aikštėje Vytau
to D. Šaulių rinktinė ir kiti 
šauliai iškėlė vėliavą. Švč. M. 
Marijos Gimimo par. bažnyčioje 
šv. Mišias aukojo kan. V. Zaka
rauskas drauge su par. klebonu 
kun. J. Kuzinsku, giedant 
parapijos chorui. Pamoksle kan. 
Zakarauskas išryškino Lietuvos 
teisę į laisvę ir skatino laisvės 
siekti vienybėje. 

Po pietų 2 vai. Marijos aukšt. 
mokykloje vyko pagrindinis 
minėjimas. Atidarė Chicagos 
Lietuvių Tarybos pirm. M. 
Pranevičius. 

Skatindamas remti laisvi
nimo veiksnius, ypač primin
damas Amerikos Lietuvių 
Tarybą, kuri šį minėjimą 
surengė. Iškilmingam vėliavų 
įnešimui vadovavo Dariaus-Gi
rėno ir Don Varno veteranų pos
tai. Priešais lietuvišką vėliavą 
išsirikiavo 13 vėliavų. 

Pilna dalyvių salė, vado
vaujant solistams M. ir V. Mom-
kams sugiedojo JAV ir Lietuvos 
himnus. Akompanavo D. 
Lapinskas. Maldą už Lietuvą 
sukalbėjo Tėviškės par. 
klebonas kun. H. Dumpys. 

Programą pravedė jaunimo 
atstovė Gailė Eidukaitė. 

Pirmasis kalbėjo gen. kons. V. 
Kleiza, pabrėždamas, kad kova 

dėl Lietuvos laisvės turi būti 
vedama nuolat, be kompromisų. 

Reiškė viltį dėl Lietuvos prisi
kėlimo. 

Illinois senatorė Judy Baar 
Topinka priminė, kad minėjime 
dalyvauja pavergtų tautų atsto
vai. Pasisakė, kad ji čekė ir 
supranta vergijos sunkumą. 
Reiškė pasitikėjimą, kad tei
singumas laimės ir Lietuva 
prisikels. 

Vliko valdybos pirm. dr. J. 
Bobelis buvo pagrindinis kalbė
tojas. Jis pažymėjo, kad ūkinių 
ir politinių sunkumų verčiama 
Maskva daro nuolaidų Lietu
voje, ima reikštis kai kurios 
laisvės, bet vis dar kraštas pasi
lieka okupacinės komunistų 
partijos kontrolėje. Turime tal
kinti Lietuvos laisvinimui, bet 
turime būti apdairūs ir atsar
gūs. Sovietuose prasideda savo
tiška revoliucija. Jos vystymasis 
dar nėra visai paaiškėjęs. Mes 
turime būti vieningi. Lietuva 
turės būti laisva, bet šiuo metu 
dar KGB registruoja, kas 
vyksta. 

Amerika nepripažįsta Lietu
vos įjungimo į Sovietų Sąjungą, 
tuo pasekė ir daugelis vakarų 
valstybių. 

Europos parlamente turime 
su atsargumu ir apdairumu 
veikti ten ir čia, remti kovo
tojus, bet išvengti patekimo į 
komunistinės kontrolės pinkles. 
Lietuvos patriotai norėjo pa
siekti, kad Lietuvoje tegaliotų 
tie Sov. Sąjungos įstatymai, ku
riuos priims Lietuvos seimas. 
Deja, tam Maskva nėra davusi 
pritarimo. 

Dr. J. Bobelio kalba buvo kelis 
kartus pertraukta plojimais ir 
publikoje susilaukė didelio susi
domėjimo. 

I minėjimą atsilankė Chicagos 

meras Eug. Sawyer. Pagyrė, 
kad lietuviai Chicagoje darniai 
su savo etniniu įnašu įsijungė į 
kultūrinę mozaiką. Meras per
skaitė Chicagos miesto rezoliu
ciją, skelbiančią Lietuvos lais
vės dieną, vasario 16 d. 

Pavergtų tautų Illinois tary
bos pirmininkas K. Oksas pa
sveikino pavergtų tautų jun
ginio vardu. Leo Kaziniwskyj 
perdavė gubernatoriaus sveiki
nimą. Kongresmanas Russo 
priminė, kad kongresui pavyko 
pravesti rezoliuciją, įparei
gojančią JAV vyr iausybę 
skelbti Lietuvos laisvės dieną. 
Lietuvius sveikino estų atstovas 
Juri Toomepoo, ukrainiečių 
atstovas Alex Zabrosky. Minėji
me dalyvavo amerikiečių spau
dos atstovai, kuriems lietuviai 
davė informacijų. 

Menine programą a t l iko 
Daiva Meil ienė, j a u t r i a i 
padeklamuodama dr. V. 
Kudirkos „Varpą" ir „Ne tas 
yra didis". Solistai M. ir V. 
Momkai padainavo duetais ir 
solo: Kur bakūžė samanota 
(Šimkaus), Kur lygūs laukai 
(Tallat-Kelpšos), Debesėliai 
(Karoso), Banguok, vandenyne 
(Bražinsko), Plaukia sau laivelis 
(Šimkaus). Oi greičiau, greičiau 
(Šimkaus), Šiaurės pašvaistė 
(Sodeikos). Koncertinė progra
ma buvo maloni, šilta, patriotiš
ka. 

Minėjimas baigtas visai mi
niai sugiedant , .Lietuva 
brangi". Minėjimas praėjo 
turiningai. 

M. Pranevič ius padėkojo 
visiems prie šio minėjimo prisi
dėjusiems. Minėjime dalyvavo ir 
vysk. V. Brizgys. 

Juoz . Pr . 

P- ' dr A Klimas, supažindinęs su prof. dr P Joniko kny«a ..Lietuvių kalba ir tauta amžių 
i••'. 1.4 kaires prof dr V KHertirne. prof rlr A Klimas ir .">•• ;et,nu-tar;. hos p i m R«.-i::n.< 

Kučienė. 
N :n'. I. Kriaufel iūnienea 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Mi lda L e n k a u s k i e n ė , 
PLB vicepirmininkė, bus pa
grindinė kalbėtoja Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime 
Grand Rapids, Mich., vasario 19 
d. 

— Viole ta G e d g a u d i e n ė , 
Newhall, Calif., yra Lietuvių 
Fondo įgaliotinė Californijoje. 
Informaciniame praneš ime 
„Drauge" apie Los Angeles poli
tinių studijų savaitgalį per kaž
kokį nesusipratimą tas titulas 
buvo priskirtas studijų pro
gramos dalyviui Mykolui 
Naujokaičiui, kuris yra Tautos 
Fondo įgaliotinis. Už klaidą 
atsiprašom. 

— Naujoji LB S a n t a Moni-
cos — V a k a r ų Lo s Angeles 
apylinkės valdyba pareigomis 
pasiskirstė: pirmininkas J. Ko
jelis, vicepirmininkai E. Arbas 
ir M. Šilkaitis, sekretorė A. 
Venckūnienė ir iždininkas B. 
Grauž in i s . Met in i s susi
rinkimas įvyko vasario 5 d. buv. 
prim. S. Korienės namuose. 
Komp. Giedrė Gudauskienė 
apylinkei įteikė 50 dol. auką. 
Apylinkės revizijos komisijon iš
rinkti — Elena Kojelienė, Danu
tė Narbutienė ir Vladas Velža. 

— Racine , WI, radi jo stotis 
WRJN banga AM 1400 vasario 
26 d., 12:30 vai. transliuos pro
gramą, skirtą paminėti Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo 71 metų sukaktį. 
— J A V Lietuvių Bendruo

m e n ė s XII-tosios tarybos su
važiavimo pirmojoje sesijoje, 
įvykusioje 1988 m. rugsėjo 30 -
spalio 1 dienomis Chicagoje, iš
rinktasis Garbės teismas parei
gomis pasiskirstė: pirmininkas 
Vytautas Kutkus, sekretorė 
Gražina Kriaučiūnienė ir nariai 
— Gražina Kamantienė, Vytau
tas Petrulis ir Algis Rugienius. 
Garbės teismo adresas: 6940 
Hartwell, Dearborn, MI48126, 
telef. 313-846-3280. 

— A. a. Vy tau ta s Šeškas 
mirė Los Angeles pereitų metų 
gruodžio 13 d. Jis buvo tik 58 
metų, bet paralyžius nugalėjo. 
Po gedulingų šv. Mišių, kurias 
atlaikė prel. Vincas Bartuška, 
palaidotas Holy Cross kapinėse. 
Nuliūdime liko vaikai, sesuo ir 
ki t i artimieji. 

— A. a. Vladas Šulaitis mirė 
Los Angeles saus io 7 d., 
sulaukęs 91 metų amžiaus. Po 
gedulingų šv. Mišių, palaidotas 
šalia žmonos a.a. Antaninos Ho
ly Cross kapinėse. Nuliūdime 
liko duktė Angelė Mošinskienė, 
sūnus Augustinas ir kiti gi
minės. 

— A. a. Zofija Balsienė Los 
Angeles mirė sausio 12 d. Ji 
buvo 85 metų amžiaus. Po šv. 
Mišių, kurias atlaikė kun. A. 
Olšauskas, buvo palydėta į 
Forest Lawn kapines. Liko 
nuliūdime duktė Gražina ir 
sūnus Viktoras. 

— Vytau tas Šeš tokas Ame
rikos Lietuvių tautinės sąjungos 
vardu rūpinasi ekskursija iš Los 
Angeles laivu į Meksikos Rivie
rą. Ekskursija bus šių metų 
lapkričio 11-18 dienomis, bet jau 
dabar galima dėl jos tartis. 

— Los Angeles Šv. Kazi
mie ro parapijos bažnyčioje lie
tuviams gavėninis susitelkimas 
— rekolekcijos bus kovo 16-19 
dienomis. Jas ves kun. Viktoras 
Skilandžiūnas iš Kanados. 

— Naujais St. Pe te r sburgo 
Lietuvių klubo nariais įsirašė 
Amanda Benetienė, Julija Gu-
tauskienė, kun. Matas Čyvas, 
B. Pliuškevičius, Olga Bazėnie-
nė ir Petras Žiaukus. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . — 776-8700 

Darbo va i . nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeš tad . 9 v. r. iki 1 vai. d. 


