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Gorbačiovas vyksta į 
pavergtą Lietuvą 

Reikalauja paialinti Lietuvos Komunistų partijos 
vadovybę. Gorbačiovas kaltina Sąjūdį ir partiją. 
Kitas posėdis, kai Kremliaus vadai sugrįš i i 
Lietuvos. 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
Komunistų partijos Centro 
komitetas nusprendė antradieni 
po dviejų dienų pasitarimų 
pasiųst i savo prezidentą 
Michailą Gorbačiovą į Lietuvą 
kartu su kitais aukštaisiais 
Kremliaus oficialiais parei
gūnais ,, paaiškint i mūsų 
poziciją ir tuo pačiu metu 
sužinoti vietoje geriau esamą 
situaciją", pasakė Politbiuro 
narys Vadimas Medvedevas, 
partijos vyriausias ideologas. 

Gruodžio 20 d. Lietuvos 
Komunistų partija paskelbė 
savo nepriklausomumą nuo 
Maskvos. Tai sujaudino 
Kremlių ir prez. Grobačiovas, 
kuris yra kartu ir partijos pir
mininkas, sukvietė neeilinį 
posėdi tam įvykiui aptarti, 
kuris tesėsi dvi dienas ir nieko 
kito nenutarė, kaip t ik vykti į 
Lietuvą ir bandyti susigrąžinti 
„paklydusius lietuvius". Baisu 
ir pagalvoti, kad Lietuva galinti 
atsiskirti ir nuo Sovietų Są
jungos. 

„Sprendimas neteisėtas" 
Po Centro komiteto posėdžių, 

Medvedevas sukvietė spaudos 
konferenciją, kurioje aiškino 
žurnalistams, jog Kremlius 
neturi teisės kištis į Rytų Eu
ropos politinius reikalus, tačiau 
jis turi teise spręsti Sovietų 
15-kos respublikų problemas. 
Bet jis pastebėjo, jog Maskvos 
kova prieš separatistines grupes 
nesusilauks jėgos panaudojimo. 
„Mes iš principo esame prieš tai. 
Mes esame prieš kariškus arba 
kitus panašius būdus". 

Partijos vadai palaikė Gorba
čiovą, kai jis teigė Lietuvos par
tijos neklusnumą, bet jie prieš
taravo tarp savęs, ką šiuo atve
ju reikia daryti. Jis sakė, jog 
Lietuvos partijos sprendimas 
yra neteisėtas, ir kad negali 
būti jokios kalbos bet kokiai 
respublikai atsiskirti iš Sovietų 
Sąjungos — teisė, kuri yra 
garantuota Sovietų Konstituci
joje ir kurios reikalauja Lie
tuvos partijos vadovybė. „Da
bartinė partijos ir valstybės 
vadovybė neleis laužyti federa
linės valstybės", kalbėjo Gor
bačiovas Centro komiteto na
riams, kas buvo atspausdinta ir 
Sovietų spaudoje. 

Galima kitiems be t ne 
lietuviams 

„New York Times" rašo, jog 
tai yra kebli padėtis Gorbačio
vui ir partijoms vadams, 
kadangi leidžiama sprendimą 
daryti Rytų Europos kraštams 
ir t en įvesti daugpar t inę 
sistemą, bet to pat ies 
neleidžiama daryti namie, kad 
nebūtų atsiribojama nuo Cen
tro. Jei tai bus leista Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai, tai nukentės 
partijos prestižas ir disciplina ir 
todėl nuolaidos negalimos, kal
bėjo konservatyvieji partiečiai. 
Tačiau Medvedevas pasakė, kad 
šiai problemai turi būti surastas 
politinis sprendimas. Gorbačio
vas kaltino lietuvius ir ekstre
mizmu. Aiškiai buvo pasakyta, 
kad Lietuvos atvejis gali 
užkrėsti kitas respublikas ir 

todėl tam reikia „pastoti kelią". 

Vienu metu Gorbačiovas 
sakęs, jog buvo narių, kurie 
sakė, kad būtų galima pripa
žinti Lietuvos sprendimą kaip 
„fait accompli", bet iš kitos 
pusės, kilo klausimas, kaip būti 
tikriem, kad to paties nereika
laus ir kitos respublikos. Bet 
kiti reikalavę griežtų spren
dimų ir kad tam reikalui 
sustabdyti visos priemonės yra 
geros. Medvedevas pasakė, kad 
kai kurie Centro komiteto 
nariai reikalavo pašalinti 
Lietuvos Komunistų partijos 
vadoybę i r kad toliau tą 
klausimą tvarkytų Centro vado
vybė. 

Pr i imtas aktoriaus 
pasiūlymas 

Keli dalyvavę posėdyje nariai 
papasakojo užsienio žurnalis
tam, jog aktorius ir partijos 
centrinės kontrolės komisijos 
narys Michailas Ulianovas, 
bandė suvesti abiejų pasida
linusių šalių asmenis ir paskui 
pasiūlė sudaryti delegaciją iš 
partijos vadų, kurie nuvyktų į 
Lietuvą ir ten ištirtų vietoje 
Lietuvos Komunistų partijos 
narių nusiteikimus ir nuomo
nes. Gorbačiovas labai greitai' 
pritaręs tam pasiūlymui. 

Vienas Centro komiteto 
narys, eidamas į posėdį, pasakė, 
jog nebus padaryta sprendimo. 
Jis neleido pranešti savo pa
vardės, bet „Ulianovo pasiūly
mas buvo puikus išrišimas dėl 
to, kad galutinis sprendimas ati
dėtas ir bus daugiau laiko kiek
vienam atšalti ir įvertinti 
situaciją blaiviai ir realistiškai. 
Gorbačiovas atrodė tada taip 
pat labai patenkintas, kai ta 
idėja jam buvo pasiūlyta". 

Vėl posėdis, kai grįš 
iš Lietuvos 

Pranešama taip pat, jog Gor
bačiovas ir kiti partijos vir
šininkai buvo nepatenkinti, kai 
Lietuvos Komunistų partija 
pranešė, kad visi dabartiniai 
partijos nariai tampa naujosios 
partijos nariais automatiškai, 
jei jie nesugrąžina savo senųjų 
partijos kortelių. „Tik kiek
vienas Sovietų Sąjungos Komu
nistų partijos narys turi teisę 
nuspręsti pats klausimą į kurią 
partiją jis nori įstoti" pasakė 
Gorbačiovas. „Niekas nėra įga
liotas mechaniškai perkelti 
iš vienos partijos į kitą". 

Minėtojo Ulianovo pasiūly
mas vykti į Lietuvą, kitų buvo 
suprantamas, kad Lietuvos par
tijos nutarimas buvo padarytas, 
neatsiklausus savo narių. Nu
tarta, kad Centro komiteto 
posėdis tuo pačiu klausimu bus 
tada, kai partijos vadai sugrįš iš 
Lietuvos. 

Vizitas laukiamas 
„Aš manau, kad tai bus labai 

naudinga kelionė Gorbačiovui, 
nes partijos griežtosios senosios 
linijos sekėjai galės patikėti tuo, 
ką Gorbačiovas partijos apara
tui vis sakydavo, kad partijai 
yra reikalingas didelis persior
ganizavimas, jei nori eiti kartu 
su visuomenės reikalavimais", 
pasakė vienas Centro Komiteto 
narys, išėjęs iš posėdžio. 

Popiežius Jonas Paul ius II, kalbėdamas ne tik 850 milijonų katalikų 
Kalėdų šventėse, bet ir visam pasauliui, pasakė, kad ne tik sveikina 
žmoniją prisimenant Jėzaus gimimo šventę, bet ir meldžiasi už tas tautas, 
kurios kenčia dėl neteisybės. Savo linkėjimus išreiškė 56 kalbomis 
Popiežiaus žodis buvo transliuojamas į daugelį valstybių. 

Europa padeda Sovietams 
Briusselis. — Pirmą kartą So

vietų Sąjungos Užsienio reikalų 
ministeris l ankės i NATO 
būstinėje. Čia j is pasirašė 
dešimties metų susitarimą su 12 
Europos Bendruomenės narių 
rinka, kas reiškia didelį žingsnį 
į priekį, kad gautų reikalingą 
paramą Sovietų ekonomijai. 

Shevardnadze tačiau paste
bėjo, jog Sovietų Sąjunga 
neišves savo kariuomenės iš 
užsienio kraštų, jei to nedarys 
ir JAV. O minėtas susitarimas 
panaikina tarifo mokesčius So
vietų Sąjungos produktams. Tai 
pirmasis susitarimas, kuris gali 
turėti įtakos ir politiniams 
ryšiams. Sutartis padaryta dau-

Bet Gorbačiovo priekaištai 
negali būti taikomi tik vienai 
Lietuvos part i jai , kadangi 
Sąjūdis taip pat bandąs įtaigoti 
Lietuvos visuomenę atsiskyri
mo idėjomis, pasakęs Gorbačio
vas, baigiant pas i t a r imus . 
Sąjūdis, Gorbačiovas sakė, „yra 
iš anksto a t s ak ingas už 
neramumus", kurie galėsią 
įvykti, ir už tautinius sentimen
tus, kurie sąjungoje netole
ruotini, nes jų tikslas esąs se
paratizmas. Lietuvos Komunis
tų partijos vadovai, sakė Gor
bačiovas, yra kalti, kad nusi
leidžia Sąjūdžio reikalavimams. 

„Aš spaudžiu jūsų deš inę" 
Lietuvos Komunistų partijos 

vadai pasakė antradienio naktį, 
jog jie yra patenkinti Centro 
Komiteto posėdžių eiga ir 
išvadomis, o ypač, kad buvo 
atidėtas sprendimas, nežiūrint, 
kad Lietuvos partija buvo kalti
nama už padarytą nuosprendį. 
Algirdas Brazauskas pasakė, 
kad partijos vadų vizitas padės 
klausimui ir bus naudingas. O 
prancūzų agentūra sako, kad 
tuose pasitarimuose Kremliuje 
kalbėjo ir Brazauskas, tačiau, 
gaila, nepraneša ką jis sakė, bet 
praneša, jog po Centro Komiteto 
posėdžio Gorbačiovas telefonavo 
jam ir jų pokalbis buvęs „šir
dingas ir malonus". Gorbačio
vas pasakęs Brazauskui: „Aš 
spaudžiu jūsų dešinę" ir kad 
susitiks Lietuvoje. 

gelyje sričių, įskaitant maisto 
tiekimą, turizmą, bankų reikalų 
tvarkymą, alyvos, dujų ir bran
duolinės energijos klausimus. 

Sutarties pasifašymo metu 
Shevardnadze pasakė, jog šis 
susitarimas „priartins bendrų 
Europos namų klausimą daug 
greičiau". Jis čia susitiko su 
karaliumi Baudouinu, Belgijos 
premjeru, Europos Bendruome
nės prez identu i r k i t a i s 
aukštaisiais pareigūnais ir sū 
12 užsienio reikalų ministerių. 
Prancūzų Užsienio reikalų 
ministeris pasakė: „šis susita
rimas palengvina Sovietų Są
jungos įvedimą į pasaulio eko
nomiją". 

Tad Eduard Shevardnadze 
buvo pirmas Varšuvos pakto 
žmogus, kuris vizitavo NATO 
generalinį sekretorių Manfred 
Worner, kuris yra iš Vakarų 
Vokietijos. Kremliaus atstovas 
ta proga pasakė, kad Vakarų 
Europos karstams bus lengva 
prekiauti su Sovietų Sąjunga. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Draugas Brazauskas ir jo 
aparatas, kuriam jis vadovauja, 
papuolė į kitą kraštutinumą, į 
pasirinktą prisitaikymo kelią ir 
begalines nuolaidas vis daugiau 
reikalaujančiam Sąjūdžiui, pa
sakė Gorbačiovas Centro komi
teto posėdyje Kremliuje. 

— Buchareste, kai televizijo
je buvo parodytas sušaudyto 
buvusio diktatoriaus Ceausescu 
kūnas, rumunai, susirinkę prie 
Komunistų partijos rūmų, skan
davo: „Nebereikia komuniz
mo!". 

— Sov ie tų Sąjungoje 
Kalėdos bus švenčiamos sausio 
7 d. pagal Rusų Ortodoksų 
kalendorių. 

— Pabal t i jo respublikose 
pirmą kartą legaliai buvo šven
čiamos Kalėdos, ir todėl visos 
įstaigos buvo uždarytos. 

— Prez. G. Bushas pasakė 
trečiadienį, jog jis nusprendė, 
kad gen. Noriega būtų teisia
mas Amerikoje „už Amerikos 
vaikų nuodijimą narkotikais", 
bet jis taip pat pareiškė, kad 
Vatikano atsisakymas išduoti iš 
Panamos nunciatūros Noriegą 
„sukomplikuoja dalykus". 

— Rumun i jo s Tautinis 
Išslaisvinimo komitetas kartu 
su dabar t ine vyriausybe 
paskelbė, kad Rumunija nebėra 
daugiau komunistinė valstybė. 
„Rumunija yra jau laisvas 
kraštas, ir mes čia sukursime 
demokratiją". 

— „Sun-Times" dienraštis, 
vakar Chicagoje atspausdino 
prel. J. Prunskio laišką, 
kuriame rašo, kad tarptautiniai 
įstatymai draudžia pavergto 
krašto vyrus versti tarnauti 
okupanto kariuomenėje. Tačiau 
Sovietai į tai nekreipia dėmesio 
ir tebeverčia juos tarnauti 
okupacinėje kariuomenėje. 
Maždaug 2,000 lietuvių atsi
sakė atlikti karinę tarnybą 
Sovietų Sąjungos kariuomenėje. 
Pasaulio spauda turi pasmerk
ti nelegalų tą Sovietų Sąjungos 
aktą. 

Opozicija Sovietų 
Kongrese 

„Rytoj bus didelis mūšis" 

Havelis ir Dubčekas 
— nauji vadai 

P r a h a . — Reuterio prane
šimu, Čekoslovakijos Piliečių 
Forumas ir Komunistų partija 
susitarė, kad rašytojas Vaclovas 
Havelis bus renkamas Čekos
lovakijos prezidentu, o anuomet 
pašalintasis iš Komunistų par
tijos Aleksandras Dubčekas par
lamento pirmininku. Tai poli
tinis čekoslovakų susitarimas. 
Havelis, kuris prieš pusantro 
mėnesio buvo vadinamas socia
lizmo priešu, pakeis kietąjį 
komunistų Gustavą Husaką ir 
bus valstybės galva. Havelis bus 
išrinktas asamblėjoje Prahos 
pilyje šį penktadienį, rašo 
„Rude P r a v o " la ik raš t i s . 
Dubčekas buvo išrinktas ket
virtadienį ir po dviejų de
šimtmečių sugrįžo į politinį 
gyvenimą. Komunistu partija 
ne i š s t a t ė savo kandidatų . 
Havel i s iš kalėjimo buvo 
i š le i s tas gegužės mėnesį. 
Dubčekui buvo leista pradėti 
viešai rodytis t ik birželio 
mėnesį. 

Maskva. — Šeštadienį buvo 
susirinkę mirusiojo akademiko 
Sacharovo idėjos kolegos 
pasitarimui, kurio metu jie 
pasisakė, jog šiuo metu negali 
padaryto to, kas buvo numatyta 
dr. Sacharovo, nes jis penkta
dienį turėjo paskelbti formalios 
opozicijos sukūrimą prieš Ko
munistų partiją visame krašte. 

Su dideliu apgailestavimu 
Jurijus Afanasejevas, vienas iš 
Liaudies deputatų vadų, kuris 
kartu dirbo su Sacharovu, 
pasakė, jog „mes šiuo metu dar 
neturime savo visuomenėje to, 
kas yra Rytų Europoje". Liaudis 
dar nesanti pasiruošusi pakeisti 
socialinę santvarką. Liaudies 
deputatų tarpe susidarė Tarp-
regioninė deputatų grupė, kuri 
nespėjo pasireikšti, o jos vadovu 
būtų buvęs dr. Sacharovas. Be 
jo šios minties deputatai 
nebegalėjo nustatyti strategijos 
kovai prieš vienos partijos 
monopolį, praneša užsienio ko
respondentai. Tačiau neabejo
jama, kad vėliau bus tęsiama ši 
kova, nes jie nutarė veikti kaip 
frakcija, ginanti savo pažiūras 
prieš vyriausybę ir prieš Krem
liaus dominuojamą Kongresą. 

Jis vienas • partija 
Istorikas Afanasejevas išsi

reiškė, jog „Sacharovas buvo 
vienas pats kaip partija", 
kuriam daug deputatų pritarė. 
Jis nebijojo kritikuoti vyriau
sybę. Jame sutilpo daugelis 
judėjimų ir nebus lengva kam 
nors jį pakeisti, nors ir būtų 
sudaryti tūkstančiai sąjūdžių. 
Frakcijos nariai nutarė neišleis
ti savo taisyklių tol, kol nebus 
praėję šiek tiek laiko po jo 
laidotuvių. 

Korespondentai praneša, jog 
ši frakcija sudaro maždaug 400 
įstatymų leidėjų, o visame 
Kongrese yra 2.100 narių, bet 
dažnai būna, kad šimtinė ar 
daugiau nedalyvauja sesijos 

darbuose. Iš viso Sovietų Kon
grese yra 2,250 narių. Be to, 
daugelis deputatų nenor i 
pakenkti Gorbačiovui. Tačiau 
minėtoji Sacharovo frakcija, kai 
reikėjo balsuoti partijos mono
polio klausimu, su r inko 
dvigubai daugiau balsų, negu 
400 tos frakcijos narių — jų buvo 
839. Gorbačiovą tada palaikė 
1,139 ir šeštasis Konstitucijos 
straipsnis nebuvo panaikintas. 

Laikinai susilpnėjo opozicija 
Tad Afanasejevas ir pareiškė, 

jog „šiuo metu demokratinės 
jėgos mūsų visuomenėje yra 
žymiai susilpnėjusios, kai mirė 
Sacharovas". Jis mano, kad 
Sacharovo atminimas padės 
išlaikyti esamą frakciją. Pasi
baigus ketvirtadienio deputatų 
sesijai, Sacharovas tai Tarp-
regioninei frakcijai,kuri buvo 
drąsiai pasiruošusi kovoti prieš 
sistemą, prieš išvykdamas į 
namus, pasakė: „Rytoj bus 
didelis mūšis" , t ač iau 
penktadienį jau nebebuvo Sa
charovo. O pimadienį jo laidotu
vės buvo tarsi politinė demons
tracija prieš sistemą, nors jose 
dalyvavo ir Gorbačiovas. 

Dar viena nuotrauka iš surengtų demonstracijų Vilniuje ši antradienį, 
kurioje lietuviai aiškiai pareiškė savo pritarimą, kad Lietuvos Komunistų 
partija usiskyrė nuo Sovietų Sąjungos partijos. Šia nuotrauka Europoje 
ir Amerikoje paskleidė prancūzų žinių agentūra. 

Pasiruošimas 
Gorbačiovo sutikimui 

Vilnius, gruodžio 27 d. — 
Reuterio žinių agentūra pra
neša, jog Lietuvos žurnalistai 
jiems pranešė, kad Lietuvos Ko
munistų partijos vadai susi
laukė labai didelio pritarimo, 
kai j ie sugrįžo iš Sovietų 
Komunistų partijos Centro 
komiteto pasitarimų Maskvoje, 
kurių metu nebuvo priimta 
jokio sprendimo, ar baus t i 
Lietuvos respubliką. 

Daugiau kaip 50,000 lietuvių 
susirinko Vilniuje katedros 
aikštėje ir pasisakė už Lietuvos 
Komunistų partijos sprendimą 
atsiskirti nuo Maskvos. „Vakar 
taip pat buvo demonstracijos 
Kaune ir Mariampoleje, kuriose 
buvo pasisakyta už savo partiją, 
išdrįsusią pareikšti lietuvių 
nuomonę, drąsiai parodant 
Kremliui savo valią. Šiandien 
bus demonstracija Šiauliuose, o 
vėliau ir kituose miestuose", 
pasakė Reuterio korespondentui 
lietuvis žurnalistas iš Vilniaus, 
prašės neminėti jo pavardės. 
„Tokių dalykų pas mus nėra 
buvę, kad gyventojai pasisaky
tų už Komunistų partiją. Nėra 
jokio klausimo, kad tas spren
dimas partiją padarys daug 
populiaresne. Part i ja i t a i 
išganymas. Visa tai ją padaro 
politine jėga, kurios ji buvo 
netekusi". 

Su tokiomis nuotaikomis lie-
tuviai laukia Gorbačiovo 
atvykstant į Vilnių. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 29 d.: Tomas Kan-
terburietis, Dovydas, Gaja, 
Gražvydas, Gentvainas, Teofilė. 

Gruodžio 30 d.: Sabinas, 
Gražvilas, Irmina, Gedrime, Li-
berijus. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:27. 
Temperatūra dieną 371„ nak

tį 30 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto ir savo vardu 
nuoširdžiai sveikinu Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Valdą 
Adamkų, Vytautą Grybauską ir ŠALFAS sąjungą. Dėkojame 
už Jūsų nenuilstamą veiklą Lietuvos Olimpinio judėjimo labui. 
Linkime sveikatos, ištvermės ir visokeriopos sėkmės Jums ir 
visiems tautiečiams. 

Artūras Poviliūnas 
Lietuvos TOK pirmininkas 
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NEW YORKO „ATLETTJ 
LIETUVAI 

*> PLANAI 

K a i ŠALFAS s-gos centro 
valdyba p e r me tus nepajėgia 
išleisti nei vieno biuletenio, 
New Yorko „Atletų ' ' k lubas 
savo nar ius informuoja b e n t 
keliais biuleteniais i r dar net 10 
puslapių a p i m t i e s . Didesnė 
dalis jų y r a anglų kalba, k a d 
visas klubo j a u n i m a s galėtų 
paskaityti ir žinoti , ką klubo 
valdyba planuoja. 

Nenu i l s t an t i s k lubo p i rm . 
Pranas Gvildys, k u r s per pasku 
t inius m e t u s suorganizavo visų 
iš Lietuvos a tvykusių komandų 
ir sport ininkų sut ikimus ir pri
ėmimus, j a u pradėjo planuoti ir 
ruoštis IV-sioms P L S žaidynėm 
1991 m. Lietuvoje. Pradžiai j i s 
užmezgė ryš ius (ka ip Lietuvoje 
ar Europoje populiaru), pasida
rė broliškas k lubas su Kauno 
..Pluošto" klubu. Šis jau pasi
žadėjo v i s u s N e w Y o r k o 
„Atletų" spor t in inkus per IV-
s i a s ža idynes p r ig l aus t i i r 
globoti K a u n e . „Atletai" , iš 
savo pusės , pakvie tė ke le tą 
. . P l u o š t o " s p o r t i n i n k ų į 
ŠALFAS s-gos žaidynes. 1990 
m. gegužės mėn. ruošiamas 
Bostone. 

Pasiruošimas ir lėšų te lkimas 
buvo pradė tas jau šiais meta is . 
P i rmas įvykis buvo p iknikas 
Vėbel iūnų „dvare" , kur y r a 
teniso a ikš t ė ir plaukymo ba
seinas. Toliau sekė „blusų" 
tu rgus Kul tūros Židinyje, orga
nizuotas V. Jankauskienės . Po 
to klubo buv. p i rm. A. Mičiulis 
suruošė M. Žukauskienės meno 
kūr inių parodą 

Ir paskut in is šių metų įvykis 
bus N. Me tų sutikimas, ruošia
m a s ka r tu su Maironio lietuviš
k a mokykla, kurios direktorius 
ka ip tik i r yra Pr. Gvildys < k u r 
j i s randa laiko?). Šiam ba l iu i 
n u m a t o m a s kviest i „Oktavos" 
o r k e s t r a s iš L ie tuvos . Š i s 
orkes t ras jau žinomas ir pla
tesniame pasaulyje, nes y r a 
apke l i avęs Aziją, Afrika ir 
Europą. J o m u z i k a l a b i a u 
pat inka jaunesnia ja i k a r t a i . 

ir k a i p t i k spor to klubo 
m o k y k l o s jaunimui . 

Vis i šie renginiai „Atletų" 
k a s a i a tnešė art i 10,000 dolerių. 
O doler ių j iems reikės dar 
ž y m i a i daug iau , nes „Atletų" 
k l u b a s ruošiasi keliauti į Lie
t u v ą su 70 sportininkų. Kaip 
ž i n o m e , j is pernai dalyvavo 
Austra l i jo je su 50 sportininkų. 
L i e t u v o n s iųs t i numatoma: 
vy rų krepšinio A ir B komandos 
be i j a u n i ų komanda, moterų ir 
mergaič ių tinklinio komandos ir 
b ū r y s pavienių plaukikų, šach
m a t i n i n k ų ir lauko teniso žai
dėjų. 

Š t a i pavyzdys, kitiems klu
b a m s . 

V.G. 
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Krepšinio veteranai ir jų palydovai prie kryžiaus , pastatyto pr ie „Laisvės Kelio 
žuvusių sportininkų a tmin imui . 

mirusių ir 

Nuotr. R imvvdo S t r i k a u s k o 

LIETUVOS SPORTININKAI 
- BOLŠEVIZMO AUKOS 

„Olimpinė Viltis", Lietuvos 
Tautinio Olimpinio komiteto 
Kauno miesto rėmimo grupės ir 
Kauno kūno kultūros ir sporto 
komiteto leidinys Nr. 3, išleis
tas Kaune 1989 m. rugsėjo 15 d., 
a tspausdino Algio Morkūno 
išsamų straipsnį antrašte „Tra
giški sporto istorijos puslapiai", 
pasakojantį, kaip 1940-1941 
metų sovietizacija Lietuvoje 
palietė sporto sistemą, sukurtą 
per kelis Nepriklausomybės 
dešimtmečius. 

Straipsnyje nuosekliai pasa
kojama Lietuvos sporto sistemos 
— organizacijų ir sporto klubų 
bei įvairių organizacijų leidinių, 
rašiusių apie sportą, uždarymo 
procesą ir naujos sovietinės 
sporto sistemos kūrimo pastan-

tos jų dalies, kuri liečia stalinis-
tų vykdytus areštus, represijas, 
trėmimus. Šiandieną dar neži
nome visų aukų, tačiau istorinė 
atmintis palaipsniui atkuria jų 
vardus. 

„Viena iš tokių aukų buvo 
šaulys, visuomenininkas And
rius Kažukauškas (1900-1940 
m. gruodis). J i s dalyvavo 1923 
m. Klaiėdos sukilime, kovose 
dėl Lietuvos laisvės. Ilgą laiką 
buvo Šančių 22-ojo būrio vadas, 
aktyviai dalyvavo „Kovo" spor
to klube. Po 1940 m. okupacijos 
A. Kažukauškas buvo suimtas; 
netrukus inscenizuota jo byla ir 
kartu su kitais lietuviais ta is 
pačiais meta i s sušaudy tas . 
Tokio pat likimo susilaukė ir 
„Santaros" sekretorius Leonas 

gas. Čia spausdiriamė minėto Šukys. Maskvos kalėjimuose 
straipsnio istraukasjSkalbingai buvo nukankin tas Kūno kultū-
nurodančias Lietuvos sporti
ninkų tragišką likimą. 

Rašoma: 
„Okupavus Lietuvą, buvo nu

t r auk ta ir Lietuvos Tautinio 
olimpinio komiteto veikla. Nau
jajai valdžiai jis tapo neberei
kalingas. Dalis jo narių, taip pat 

ros rūmų referentas, LTOK 
generalinis sekretorius, buvęs 
„Jaunosios Lietuvos" vadas 
Alfonsas Latvėnas. 

1940-1941 metais įvairiuose 
Lietuvos kalėjimuose buvo kali
nama daug Šaulių sąjungos ly
derių. Tarp suimtųjų buvo 

ir k i tų sporto veikėjų buvo Šaulių sąjungos vadas, LTOK 
suimta. Šaltinių t rūkumas ir narys pulkininkas Pranas Sala-
archyvų uždarumas neleidžia 
atskleisti to meto įvykių, ypač 

TARPTAUTINIS 
RANKINIO TURNYRAS 

PANEVĖŽYJE 

džius, kuriam trk karo pradžioje 
pavyko ištrūkti laisvėn. Už gele
žinių grotų atsidūrė Šaulių 
sąjungos centro tarybos narys 
p u l k i n i n k a s J . Š a r a u s k a s , 
buvęs šios sąjungos valdybos 
pirmininkas generolas Daukan
tas, buvęs sąjungos viršininkas 
p u l k i n i n k a s K a l m a n t a s , 
„Trimito" redaktorius J. Kalnė
nas ir kiti. Nedaugeliui jų pa-

12-tas tarptautinis rankinio 
turnyras , paprastai ruošiamas 
Vi ln iu je , šį rudenį įvyko 
Panevėžyje. Jame dalyvavo vyko,prasidėjus karui,ištrūkti iš 
šešių kraštų moterų rankinio Kauno kalėjimo, didesnė dalis 
rinktinės: Švedijos, Norvegijos, politinių kalinių buvo išgabenta 
Lenkijos Bulgarijos, Sovietų Są- į TSRS gilumą. Netoli Minsko 
jungos ir Lietuvos. Tiek užsie
niečių Panevėžys nebuvo matęs, 
neskaitant tų, kurie pravažiavo 
su tankais . Lietuvos r inkt inė 
nugalėjo Norvegiją 23-22, Švedi
ją 24-23, Bulgariją 22-20 ir Len
kiją 2017 . Visos pergalės buvo 

prie Červenės, 1941-ųjų birželio 
26-ąją buvo sušaudyti LTOK 
nariai: pik. Balys Giedraitis, 
buvęs Krašto apsaugos mi
nistras, ir pik. Steponas Rus
teika, buvęs Vidaus reikalų 
ministras. LTOK pirmininkas 
V. Augustauskas ir Šio komiteto 

Sibiro žiaurumus, mirė Lie
tuvoje, LTOK sekretorius žur
nalistas Vincas Kemežys karo 
pabaigoje pasitraukė į Vokie
tiją, apsigyveno Pamaryje . 
Tačiau po karo tą sritį priskyrė 
Lenkijai, V. Kemežį bolševikai 
suėmė ir išvežė į S ib i rą . 
Tolesnis jo likimas nežinomas. 
Liko žurnalisto redaguotas 
leidinys „Pirmoji l i e tuv ių 
Tautinė Olimpiada'" (1938 m.), 
išspausdinta dalis tremtinių 
sąrašų „Ištremtyje" (1942 m. 
kartu su J. Petrėnu). Iš Lietuvos 
buvo ištremtas „Jūros" korpo
racijos p i rmin inkas S t a sys 
Žukauskas, kapt. Jonas Vaba
las, Lietuvos Generalinio štabo 
kariuomenės fizinio lavinimo 
ins t ruk to r ius , ž u r n a l i s t a s , 
Turizmo'sąjungos centro valdy
bos narys, daugelio fcnygų-'aifc' 
torius Vincas Uždavinys /grįžęs 
į Lietuvą, 1983 m. mirė Vilniu
je). ''-*' 

-£16g£ 
„Represuotas ir nukankintas 

Sibire 1926 m. Lietuvos bėgimo 
čempionas Ju l ius Pet ra i t i s , 
represijas patyrė ir Vilniaus 
sporto apygardos pirmininkas, 
1938 m. Tautinės olimpiados 
dalyvis, žymus Vilniaus krašto 
sportininkas Pranas Žižmaras, 
sporto žurnalistas Juozas Kuša. 
Tremtyje atsidūrė garsi Lie
tuvos lengvaatletė bei krep
šininkė, krepšinio Europos vice
čempione Eleonora Vaškelytė. 
Iš jos NKVD darbuotojai pagal 
specialų „kvitą" atėmė tris Tau
tinės olimpiados aukso me
dalius, Romoje iškovotą sidabro 
medalį, tautininkų kryžių ir... 
dvylika balto metalo šaukštelių 
su dėžute. (Įdomu, kurio sau
gumiečio kolekciją papildė šios 
sportininkės turtas? — aut. 
past.) 1941 m. buvo represuota 
krepšininkė. Europos vicečem
pione Stefanija Astrauskaitė. 
Tų pačių metų birželio 23 d. Za
rasų kalėjime bolševikai 
sušaudė pik. Igną Pašilį, Zarasų 
apskrities komendantą ir šaulių 
rinktinės vadą. Žinome ne visų, 
vienaip ar kitaip prisidėjusių 
prie sporto sąjūdžio tarpukario 
meta is , veikėjų pava rdes . 

mas Kauną nuo stal inistų, žu
vo buvęs šaulių „Grandies" 
sporto k l u b o n a r y s , K a u n o 
universi teto adjunktas, diplo
m u o t a s i n ž i n i e r i u s J u o z a s 
Milvydas. Po karo stalinistų 
represijas patyrė garsus tų metų 
lengvaatletis Stasys Šačkus, te
nisininkas V. Variakojis, Lietu
vos futbolo r ink t inės vart inin
kas V. J ankauskas . Beje, pasta
rasis 6-ajame dešimtmetyje žaidė 
futbolą už... Vorkutos 40-osios 
šachtos komandą. 

„Ne v ienas Lietuvos sporti
n inkas žuvo rezistenciniame 
judėjime. Š iand ieną žinome 
disko met iko čempiono Kriš-
t apon io b e i j a u n i ų r i t u l i o j 
čempiono Pocevičiaus, žuvusių į 

apie 1946-1947 m. pavardes, 
„Tai tik dal is „baltų dėmių" 

Lietuvos sporto istorijoje, kurias 
pavyko atskleisti . Tikime, kad 
laikas atvers naujas, mums dar 
nežinomas..." 

DR. KENNETH J. VERKĘS 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tai. 925 8288 

507 S. Gilbert, LaGranga, IL. 
Tai. 352-4487 

DR. VIJAY BAJAJ, M.O., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
''""' *"IR ODOS CHIRURGIJA 
•":'•' I (Augfiai'nuimamf kabinete) • ' 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

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

Pirm . ant r : kė t v . penkt nuo 1 2 i k i 6 v v . 

Ots. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 240-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAV/FORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

7722 S. Kedzie A M U , 
" Chicago, III. 60652 
Pirm., antr.. ketv. ir penkt. 

pagal susitarimą , 

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

3900 W. 9 5 St. 
T e l . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

" hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Ten 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 iki 3 vai vak 
šskyrus treč. Šešt. 12 M 4 vai popiet 

V a i d a s Čikotas 

VAIDAS ČIKOTAS 
SVEIKSTA 

Mūsų lauko teniso pažiba 
Va idas Čikotas iš Washingtono, 
praėjusią vasarą slidinėdamas 
v a n d e n s slidėmis, buvo sunkiai 
suže is tas . Po kelių operacijų jis 
sve iks ta . J au pradėjo net teniso 
t r e n i r u o t e s Texas universitete. 
Ateinančią vasarą jam numato
m a d a r viena operacija. Po jos 
Va idas pasiryžęs pradėti rimtas 
t r e n i r u o t e s ir jau galvoja 
da lyvau t i PV-se PLS žaidynėse 
Lietuvoje. 

sunkiai iškovotos ir nedideliu 
ivarčių santykiu. Tai rodo, kad narys B. Grėbliauskas, patyrę Pirmomis karo dienomis, ginda 
jos visos buvo maždaug vienodo 
pajėgumo. Savotiškai svarbi 
pergalė buvo prieš Norvegiją, 
kuri Seoul*io olimpiadoje lai
mėjo sidabro medalį. Tai rodo 
Lietuvos rankinio aukštą lygį. 

Šiame turnyre pirmą vietą 
laimėjo sovietų rinktinė, laimė
jusi prieš Lietuvos r inkt inę 
32-16. 3 vietoj liko Norvegija, 4 
— Lenkija. 5 — Švedija ir 6 — 
Bulgarija. 

(Smagu buvo. kai tarp visų 
valstybinių vėliavų plevėsavo ir 
Lietuvos tr ispalvė. Nelabai 
smagu buvo, kai švedės lietu
vaitėms vietoj suvenyrų davė po 
gabaliuką muilo... ypač, kai Tarpmiestinėse Detroito 01evel8ndo lietuviu golfo varžybose dalyvavę -
Panvėžyje yra muilo fabrikas...) v Rugienius, S Klimas, A. Duoba, I. JanuSis ir L Kulikauskas. 
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DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan A v e . . SuKe 324 ir 

5635 S. Pulaski Rd. , Chicago, IL 
Tel. 565-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ , 
MEDICAL BUILDING 
3 2 0 0 W 61 st Street 

Kabineto t e l . RE 7-1168: 
Reztd. 365-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. — Te l . 737-5149 

Vai pagal susitarimą 
Pales Vision Center, 7152 W. 1271h St. 

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

Dr 

Tel 

Tumasonio kabinetą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 
434-1818 - Rez. 652-0889 

Vai pirm . antr ketv. ir penkt. 
3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2634 W. 71 st St., Chicago, M. 

Tel.: 436-0100 
11600 Southwest Hlghvray 
Pilot Mtjl^ntfc, IH. 90403 

(312)361-0220 (312)361-0822 

Or. Tumasonio kabinetą perėmė 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7 Antr ir 
ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 
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Pagalba Naujųjų Metų 

PASIRYŽIMAMS 
Baigiant 1989 metus ir prade

dant naujuosius 1990 metus, 
daug kas peržvelgia pragy
ventus metus — ir ne vien visuo
meniniame, tautiniame kon
tekste. Daugelis peržvelgiam ir 
savo pragyventus metus, prisi
mindami asmeniško, šeimos gy
venimo įvykius. 

Kai kurie įvykiai mus pavei
kė, bet įvyko be mūsų valios. 
Kitus įvykius mes patys pagal 
savo pašaukimą, gyvenimo 
planą, viziją stengėmės vykdyti, 
ir jie daugiau ar mažiau 
pasisekė. Kai kurių mūsų gyve
nimo įvykių ar darbų sėkmė ar 
nesėkmė sprendžiama per
žvelgiant iki Šiol pragyvento 
gyvenimo rezultatą, kitų įvykių 
— kasdien, bendraujant su Die-1 
vu, prašant pagalbos darbui, | 
atsiprašant, jį ar kitą žmogų 
užgavus ar pažado neištesėjus, 
džiaugiantis, dėkojant, kad Die
vas padėjo ką nors įvykdyti, 
gerai pasielgti, ar kad apsaugo
jo nuo kokios nelaimės. 

Ne visi turime lygiai artimą, 
nuolatinį ryšį su Dievu savo 
gyvenime, bet visi galėtume jį 
pagyvinti, kas gerokai pa
lengvintų gyventi. Tuo tikslu 
Kristus, būdamas žemėje, 
išmokė savo mokinius gyventi 
tokioje bendruomenėje, kuri pa
dėtų taip artimai su juo gyven
ti. Ši bendruomenė yra Bažny
čia, o tam gyvenimui su 
Dievu skatinti ir ugdyti Dievas 
davė sakramentus. 

Vienas mažiausiai suprastų 
sakramentų po Vatikano n j o 
susirinkimo pakeitimų yra da
bar vadinamasis „Susitaikymo" 
sakramentas — anksčiau va
dintas Atgailos sakramentu, ar
ba paprastai išpažintim. Atgai
los sakramento praminimas 
„išpažintim" tik išryškina, 
kodėl Vatikano II susirinkimas 
reikalavo ir šio sakramento 
apeigas taip pakeisti, kad jos iš
ryškintų tikrąjį šio sakramento 
veikimą ir prasmę: svarbiausia 
yra ne žmogaus kaltė, o Dievo 
gailestingumas, ryšio su mylin
čiu Dievu atstatymas. 

Pagal senąsias apeigas, žmo
gus privačiai pasiruošdavo sak
ramentui (o neretai iš skubos, 
bet pareigos visai nepasiruoš-
davo, tik seną nuodėmių sąrašą 
kartodamas), ir tada įėjęs į tam
sią klausyklą, nematomam, tik 
girdimam kunigui pasakė savo 
tamsius darbus ir gaudavo iš
rišimą su atgailos uždaviniu. 
Tai pabrėžė žmogaus asmeninę 
kaltę. Žinia, ir pagal atnaujin
tas apeigas žmogus pripažįsta 
savo asmeninę kaltę, atsakomy
bę už nuodėmes. Bet senosiose 
apeigose dažnas taip stipriai 
pergyvendavo savo kaltę, kad 
net ir Dievas rodėsi kietu, bevei
džiu teisėju, per kunigą užduo
dantis kartais ir nepanešamai 
sunkias atgailas. Tuo tarpu šio 
sakramento pagrindinis tikslas 
ir poveikis visuomet buvo ir 
dabar tebėra ne žmogui jo kaltę 
rodyti (ją žmogus jaučia ir be 
sakramento pagalbos), o padėti 
jam pergyventi tai, kad nežiū
rint jo sunkių nuodėmių ir 
kaltės, Dievas, iš savo gailes
tingumo ir meilės, išpažintas 
nuodėmes visuomet atleidžia ir 
specialiomis malonėmis padeda 
pastangose nebenusidėti. 

Dėl to Vatikano II-sis susirin
kimas prašė, kad šio sakramen
to apeigos būtų taip pakeistos, 
kad jose tikintysis, prisipažinęs 
konkrečius savo dorovinius trū
kumus — nuodėmes, ryškiai, ne
abejotinai ir kiekvieną kartą pa
tirtų Dievo gailestingą, atlei
džiančią, paskatinančią meilę. 

Todėl atnaujinus sakramento 
apeigaąbuvo pakeistas ir jo pa
vadinimas: dabar jau nebe At
gailos sakramentas, o Susitai
kymo. Tiek apeigose, tiek ir sak
ramento pavadinime iškeliamas 

TIESOS LANGAS 
Nusikaltimai ir nusikaltėliai Lietuvoje 

ne Žmogaus vaidmuo sak
ramente — ne jo kaltės išpaži
nimas ir atgailojimas už padary
tas nuodėmes — o Dievo vaid
muo: jo veikimas, kaip Tėvo, iš
bėgančio į kelią pasitikti sugrįž
tančio sūnaus palaidūno, paties 
padedančio sūnui su juo vėl 
susitaikyti. 

Naujosios apeigos nenu-
menkina nuodėmės realybės 
(nes neprisipažinus, kad pa
daręs nuodėmę suardei ryšį su 
Dievu, nebūtų reikalo ir susi
taikyti), bet parodo, kad nuodė
mei niekuomet nėra reikalo 
turėti paskutinį žodį mūsų 
gyvenime. Paskutinis žodis yra 
Dievo atleidžiantis ir paskati
nantis, pastiprinantis gailestin
gumas. 

Todėl pagal naująjį ritą yra 
duodama galimybė išpažintį 
atlikti ne tamsioje klausykloje 
klūpant (dažnai skubant, nes ir 
daug kitų žmonių laukia eilės), 
bet jaukiame kambaryje, susi
tarus iš anksto dėl laiko, kad 
būtų sąlygos su kunigu pasikal
bėti apie savo dvasinį gyve
nimą. Pradedama su skaitiniu 
iš Šv. Rašto apie Dievo gailes
tingumą. Tad prisimename, kad 
pripažįstame savo kaltę ne tei
siančiam, smerkiančiam Die
vui, o atleidžiančiam, į savo 
draugystę kviečiančiam Dievui. 
Ir pasakę nuodėmes, išrišimą 
gauname ir Kristaus ir Bažny
čios vardu. Tai privati sakra
mento forma pagal naująsias 
apeigas. 

Bet naujose apeigose yra ir 
bendruomeninė sakramento for
ma, kuri yra taip pat svarbi ir 
reikalinga, nors nepakeičianti 
privačiosios sakramento formos. 
Senoji Atgailos sakramento 
apeigų forma neparodė nuo pat 
pirmųjų dienų Bažnyčioje tiki
mos sampratos, kad kiekviena 
nuodėmė — net ir „privačiau-
sia" — ne tik individą atskiria, 
tolina nuo Dievo, bet ir tikin
čiųjų' bendruomenę ardo, 
mažina Dievo dvasios, meilės 
buvimą joje, ir tad yra nusi
kaltimas ne tik prieš Dievą, bet 
ir prieš žmones — Bažnyčią. 
Todėl atnaujintasis sakra
mentas nurodomas ne tik čia 
minėtoje privačioje formoje, bet 
ir bendruomeninėje. 

Čia kunigas sukviečia žmo
nes, kurie kartu išklauso Dievo 
žodžio, atsiliepia psalmėmis, 
giesmėmis, ir būdami tikinčiųjų 
bendruomenėje,pergalvoja savo 
gyvenimą, savo atsakomybę 
prieš Dievą dėl savęs, šeimos 
narių, artimo ir bendruomenės. 
Tuomet jie (žinoma privačiai) 
kunigui pasako, išpažįsta savo 
asmenines nuodėmes — tuos at
vejus savo gyvenime, kuriuose 
yra reikalingi Dievo pagalbos, 
nes nori pasikeisti. Jei dėl 

• didelio skaičiaus žmonių bend
ros apeigos neleidžia kiekvie
nam savo nuodėmių kunigui pa
sakyti, duodamas bendras išri
šimas, su sąlyga, kad sunkiąsias 
artimoje ateityje kunigui asme
niškai išpažins. 

Šiose apeigose tikintieji giliau 
išgyvena krikščioniško siekimo 
sekti Kristumi bendrąsias pa
stangas, patiria bendruomeni
nės maldos ir siekimo tobulėti 
liudijimą ir tuo dažnai susi
laukia didesnės paskatos ir dva
sinio pasiryžimo keisti gyve
nimą tobulybės pusėn. Dažnam 
tikinčiajam grupinis pasiruo
šimas sakramentui padeda ir 
geriau asmeniškai pasiruošti ir 
gyviau pajusti Dievo gailestin
gumą ir malonę. 

Tad Susitaikymo sakramente 
turime didelę dvasinę pagalbą, 
siekiant, kad šių naujųjų metų 
pasiryžimai iš tikrųjų neliktų 
tik tuščiais, bergždžiais norais. 
Naudokimės juo! 

&.J.Z. 

„Kai atvažiavau į Ameriką, 
pirmą kartą pajutau keistą, 
visiškai naują dalyką, būtent 
gyvenimo džiaugsmą", kalbėjo 
Romualdas Ozolas, Sąjūdžio 
,,Atgimimo" redaktorius. 
„Amerika gyvena džiaugsmin
gai", tęsė jis, „Žino kur ji yra, 
ką daro, ką nori padaryti. Yra 
ir ėjimo tikrumo nuotaika. Lie
tuvoje dar nėra to džiaugsmo 
polėkio, kurį būtų galima pa
vadinti šviesiu". 

Tokiais žodžiais pradėjęs savo 
mintis, Ozolas Chicagoje toliau 
kalbėjo apie Lietuvos dvasinę 
padėtį ir atsakingumą už jos da
bartinę būklę. Šiame adv. 
Povilo Žumbakio iniciatyva su
rengtame pobūvyje kalbėjo ir 
antras prelegentas Mečys Lau
rinkus, kuris yra Stalinizmo 
nusikaltimų tyrimo komisijos 
sekretorius. 

Istorijos kataklizmai 
Ozolas aiškino, kad Lietuvos 

šiandieninis atgimimo gyve
nimas yra įtemptas ir kartais 
„8uper-rimta8". Jis dar yra 
kupinas nepasitikėjimo ir net 
baimės. Gyvenimo džiaugsmas, 
kuris pradėjo atsirasti pernai 
metais, dar nėra sveikas ir nor
malus. Dvasia, kuri yra kilusi 
Lietuvoje, nėra atėjusi iš švie
sos, o iš tamsos. 

Savo analizėje prelegentas pa
brėžė, kad visa eina iš praeities, 
o per praėjusį pusę šimtmečio 
Lietuva buvo vedama žemyn į 
nebūtį. „Kas liko Lietuvoj po 
karo? O kas buvo lig tol? Daug 
dešimtmečių net nežinojom, kas 
buvo Lietuvoj iki 1940 metų ir 
dar dabar daug kas nežino. 
Darosi šiurpu ir graudu. Tautų 
išžudymo faktai lieka istorijoj". 

Anot Ozolo, tokios žudynės 
nėra atleistinas dalykas. Jas 
galima suprasti, atrasti 
argumentų, bet atleisti tai ne. 
Tačiau taip pat reikia išsiva
duoti iš keršto. Čia ir yra esmė 
ir didelis išbandymas — ar žmo
gus puls į keršto pragarą ar ne? 
Kerštas užkrauna dvasiai 
bedugnę naštą. Tai nereiškia, 
kad nusikaltėliai neturėtų būti 
baudžiami. Anaiptol, jie turi 
teisėtai gauti tai, ko jie nusi
pelnė. Kiekvienas nusikaltęs 
žmogiškumui ir žmoniškumui 
turi būti teisiamas ir jam 
visuomenė turi paskirti nusta
tytą bausmę, argumentavo 
Ozolas. 

„Negalime galvoti apie ateitį, 
planuoti, kol visiškai aiškiai 
nesuprasime, nesuvoksime 

RASA RAZGAITIENĖ 

būtiškojo mūsų likimo tragizmo. 
Viso žmogaus, kaip tokio 
tvarinio, pasmerkimo. Lietuva 
buvo patekusi į istorijos kata
klizmus". 

Prelegento nuomone,Lietuvoj 
likusių likimas buvo baisiau
sias. Pabrėždamas, kad jis 
nenori sumenkinti išeivijos tra
gedijos, tačiau jis paminėjo, kad 
jie turėję atramos taškus. Išei
viją palaikė laisvos Lietuvos 
vizija, o tremtinius tiesumo 
jautimas ir drąsa. Tos drąsos 
Lietuvos žmonės dar ir šiandien 
neatgavę. 

0 Lietuvoj likusiems buvo 
sukurta normalaus gyvenimo il
iuzija. Tai buvo baisi apgaulė, 
kuri įsiurbė ne vieną tautietį. 
Buvo nuolatinis spaudimas, slė
gimas, nužmoginimas, stūmi
mas žmogaus atgal į žemę, į ne
būties tamsą. Buvo pasmerktas 
gyvenimas, kultūra, mintys ir 
viltys. Šitokio siaubingo 
palikimo ženklai dar yra. 

Ozolas toliau apibendrino kar
tas, išaugusias po 1940 metų ir 
nušvietė jų savybių bruožus. 
Anot jo, 1940 metų karta, t.y. jo 
karta, patyrė dvasinę ir in
telektualinę dykumą. Šviesa 
buvo matoma tik anoj pusėj. Tai 
pirmoji karta, kuri pradėjusi ne 
tik save, bet ir vienas kitą 
naikinti, nes jie liudininkai, jog 
buvo gyvenama kitaip. 1950 
karta beveik visiškai „susi
virškinusi" ir praktiškai išėjusi 
į gyvenimą be pėdsakų. Ji au
gusi apsupta ideologinio melo ir 
visiškai buvo izoliuota nuo nor
malaus gyvenimo sąlygų. 1960 
karta yra persilaužimo karta. 
Joje matoma bandymai rasti 
idealizmo pradmenų, kurie 
keltų žmones. Ji gal dar parodys 
save. 1970 karta išaugusi iš 
tėvų, kurie išaugo Lietuvoj be 
šaknų, ir yra priėmusi tas 
struktūras, kurios susiformavo 
Lietuvoje spaudimo ir politinės 
destrukcijos sąlygose. Joje ma
tomas taikymasis prie aplinkos 
ir nutylėjimas. Ji yra išaugusi 
visiškai ant netiesos pamato. 

Jei dalykai būtų taip ir ėję to
liau, būtų buvę prieita prie 
visiškos žmogaus ir kultūros 
sunaikinimo ir degradavimo. 
Sąjūdis, anot Ozolo, tai tikras 
stebuklas. Tai pirmas tiesos ir 
žmogiškumo siekio prasiverži
mas. „Toks šviesos blyksnis, 
kuris kol kas apakinęs visus ir 
turbūt net neleidžiantis dėl savo 
spindulingumo įžvelgti tai, ką 
jis apšvietė. Tas susižavėjimas, 

tas grožio ir gėrio pojūtis po 
truputį praeina. Pradedam 
dalykus įžiūrėti pro tiesos 
langą. Dar ieškom durų išeiti 
lauk ir išvesti kitus į normalaus 
buvimo erdvę". 

Toks išėjimas yra galimas tik 
su savarankiškos valstybės 
būtimi, teigė prelegentas. 
Pasaulyje Lietuvos nėra, nes 
nėra jos vardo. Lietuva yra pa
reiškusi savo norą nemirti ir 
likti gyva pasaulyje. Padėtis dar 
daugiau komplikuojasi, nes kar
tu su dvasios atkūrimu ir 
dvasinio nužmoginimo palikimo 
įveikimu reikia atstatyti ir for
mas, kurios užtikrins normalias 
dvasios sklaidos galimybes, 
kalbėjo Ozolas. Lietuva žiūri į 
Europos kitus kraštus kaip 
modelius. 

„Kuo šiandien stiprus Sąjū
dis?", baigdamas klausė Ozolas. 
„Tuo, kad teikia vilties prieš tą 
penkiasdešimties metų paliktą 
supresuotą klodą. Sąjūdis 
konkrečiai leidžia, moko ir net 
reikalauja dalyvauti atgimi-
me . 

Atsiminimų turtas 
Pradėdamas savo kalbą, 

Mečys Laurinkus pareiškė viltį, 
kad po šitokių susitikimų ryšiai 
tarp emigracijos ir Lietuvos 
pasikeis ir bus tampresni. Anot 
jo, Lietuvoje tremtinių ir 
trėmimų reikalas niekada 
nebuvo išblėsęs, tačiau jis 
niekuomet nebuvo ir keliamas 
į viešumą. Jis egzistavo šeimų 
rateliuose, pokalbiuose. Pa
šnibždomis buvo kalbama apie 
tai arba iš viso nutylima, bijant 
vaikam ką sakyti. Iškeltos disi
dentams bylos primindavo 
trėmimų tragediją. 

Komisija, kurioje dalyvauja 
Laurinkus, buvo pirmoji, kurią 
Sąjūdis įkūrė. Jau prieš beveik 
dvejus metus buvo pradėta akci
ja pradėti suregistruoti visus 
deportuotus ir politinius kali
nius tiek 1940-41 metų, tiek 
pokario metų, tačiau atsiliepi
mas buvo menkas. Prof . Juliaus 
Juzeliūno pastangomis buvo 
įsteigta komisija, kuri to
liau apsiėmė platinti informa
ciją apie deportavimo aplinky
bes. Komisijoj dalyvauja 26 
nariai. 

Laurinkus teigė, kad komisija 
nesitikėjo tokios nepaprastos 
reakcijos. Dvi savaitės po pro
jekto paskelbimo „Sąjūdžio 
žiniose" susilaukta 2,000 anke
tų, o po šešių mėnesių jau turėta 
20,000. Lig šiol surinkta 

100 ,000 s u žiniomis apie 
250,000 deportuotų, išvežtų ar 
sunaikintų. Kartu su anketomis 
žmonės ras"- laiškus, kuriuose 
išsipasakojo viską, ką matė, ką 
pergyveno, kaip grįžo, kaip 
gyveno ir gyvena. Prelegentas 
konstatavo, kad tai unikali me
džiaga, kurios turbūt neturi nė 
viena tauta. 

Kartu su komisijos veikla pra
dėjo steigtis Tremtinių klubai. 
Jų dabar yra apie 40 įvairiuose 
rajonuose, miestuose, mies
teliuose. Jo žodžiais, „tai antras 
stebuklas Lietuvoje", bendrai 
šis projektas ir jo paskirtis davė 
didelį postūmį ir Sąjūdžio 
veiklai. Tremtinių susitikimuo
se salės yra sausakimšos ir jos 
dalyvių pogramų niekas nereži
suoja. Mėgindami prisitaikyti, į 
susirinkimus ateina ir valdžios, 
prokuratūros pareigūnai, prieš 
kuriuos šie tremtiniai ir poli
tiniai kaliniai anksčiau drebė
davo. Laurinkus pasakojo, kad 
yra buvę taip, kad tokiuose 
atvejuose kokia senutė stačiai į 
akis yra pareigūnui pasakiusi: 
„Tu dalyvavai vežimuose. Kodėl 
tu čia atėjai?" Valdžia jau nebe
gali toliau aiškinti ir filosofuo
ti apie siaubingus Lietuvos įvy
kius. Tie laikai yra pasibaigę. 
Dabar reikia klausti: „Kokie 
yra faktai? Kiek buvo ištremtų, 
kiek liko be pastogės, kiek da
bar persekiojamų, kiek gyvena 
ant skurdo ribos?" 

Prelegentas apibūdino komi
sijos veiklą, kuri prasidėjo su 
tremtinių registracija, bet tuoj 
išsiplėtė į kitas šakas. Prisimi
nimai yra spausdinami ir 
žmonės skatinami užfiksuoti 
savo pergyvenimus. Yra susida
riusi teisininkų grupė, kuri 
rengs projektus dėl tremtinių 
bent materialinės kompensa
cijos už pergyventą vargą. Yra 
įsteigti šalpos fondai ir or
ganizuojama juridinė konsulta
cija tiems, kurie siekia atgauti 
turtą. 

Yra reikalaujama, kad būtų 
atverti saugumo ir Vidaus 
reikalų ministerijos archyvai. 
Anot Laurinkaus, archyvai šiuo 
metu yra naikinami. Buvo 
Ozolo stengtasi per Aukščiausią 
tarybą pravesti laikiną nu
tarimą, kad Lietuvos archyvų 
naikinimas būtų sustabdytas. 
Tokį nutarimą Estija jau šį 
rudenį priėmė. Dėl šio 
pasiūlymo Ozolas stipriai susi
rėmė su saugumo komiteto pir
mininku Eismantu ir nuta
rimas nebuvo priimtas. Sau
gumas naudojasi esančiomis in
strukcijomis, kuriose parašyta, 
kad galima kiekvienai įstaigai 
dalį savo turimos medžiagos 
sunaikinti, sudeginti ir išmesti 

kaip nereikalingą, neatsižvel
giant į tai, kad tai yra istorinė 
medžiaga. I tokį išmetimą ypač 
papuola bylos tų politinių 
kalinių, kurie buvo reabilituo
ti. Niekas jų neregistravo, o 
dabar slaptų direktyvų dėka 
viskas yra šluojama lauk. 

Komisija turi parengusi įsta
tymą dėl kaltųjų patraukimo 
baudžiamojon atsakomybėn. 
Yra renkamos pavardės tų, 
kurie tardė, kankino, pasira
šinėjo po sąrašais. Vienas 
„Tremtinio" žurnalo leidinys, 
kuriame turėjo pasirodyti 
sąrašas tokių nusikaltėlių, buvo 
sustabdytas, tačiau dėl to kilo 
protestas, ir Laurinkus mano, 
kad šis numeris bus išleistas. 
Viena problema, su kuria susi
duriama, yra, kad nors pavar
džių pateikta yra daug, žmonės 
kartais ne viską aiškiausiai 
prisimena, kai ką supainioja. 
Patikrinimo procesas yra ilgas. 

Indinvidualių bylų dar nėra 
iškelta, bet yra reikalaujama, 
kad jos būtų iškeltos. Jau pora 
asmenų paduoti į teismą Klai
pėdoj. Atrodo, kad laukiama, 
kol bus Aukščiausios tarybos 
padarytas nutarimas bendrai 
apie genocidą. Nors šis pro
jektas jau yra paruoštas ir yra 
sesijose siūlomas, jis vis yra 
atidėliojamas. Jame aiškiai 
numatyta reikalauti atsakomy
bės už padarytus nusikaltimus. 

Viena esminė kliūtis yra tai, 
kad yra norinčių visas bylas per
duoti karinei prokuratūrai. 
Argumentuojama, kad įvykiai, 
kuriose dalyvavo armija, pavyz
džiui (kaimų deginime, šau
dyme pavienių vyrų, moterų ir 
vaikų) turi pagal nuostatus būti 
tyrinėjami karinės prokuratū
ros. Tačiau Lietuvos prokura
tūra dar tebelaiko bylas savo 
dispozicijoj ir pati veda tyrinėji
mus. 

Valdžia, pamačiusi, į kurią 
pusę reikalai rieda, sudarė 
atskirą savo valdišką komisiją 
Rainių, Pravieniškių, Panevėžio 
ir Dzūkijos sudegintų kaimų 
įvykiams tirti. Nors tiriamos tų 
nusikaltimų bendros aplinky
bės, tai nereiškia, kad bylos 
keliamos konkretiems žmo
nėms. Kadangi tai daroma val
džios, tai viskas vyksta be galo 
lėtai ir yra vilkinama. Valdžia 
nori iš to darbo kuo daugiau iš
spausti propagandinės naudos, 
negu realiai ką nors padaryti. 
„Iš esmės", kalbėjo Laurinkus, 
„ką mes užsiėmėm padaryti, 
galime padaryti be valdžios pa
galbos". 

Sąjūdžio Stalinizmo komisija 
pradėjus savo darbą sau parinko 
kontrolinį skaičių, kad iš Lie-

(Nukelta į 4 psl.) 

DIDŽIAUSIAS 
VISUOMENĖS PRIEŠAS 

Etninė pasakėlė 

ANTANAS MUSTEIKIS 

įdomi yra Karpio ir komunistinio ideologo 
laikysenų paralelė materialinių gėrybių atžvilgiu. 
Abudu sutinka, kad nuosavybė aplamai yra dėmėta, 
nes jos savininkai turį būti išnaudotojai: Karpio bankai 
tik išvaržo ūkininkus, o sovietiškai apibrėžiama 
„buržuazija" tik skriaudžia darbininkus. Tad kiek
viena nuosavybė turėtų būti visuomenės turtas. Sovie
tuos kasdienėj praktikoj tai ryškiai išreiškiama „mūsų" 
sąvoka, kurios priešprieša yra „mano". Pastaruoju 
atveju nuosavybė yra saugojama kaip savo akis.o pir
muoju ji yra maloni prašalaitė, t.y. niekam nepriklau
santis daiktas, kurį galima „rėžt ir plėšt" kiekviena 
patogia proga. Abiem Karpio ir sovietinės aplinkos 
atvejais klesti visuomeninis benormiškumas. Tik yra 
pagrindinis dviejų santvarkų skirtumas: Amerikoje 
bei Vakaruose valdžia aplamai kovoja su tokiu turto 
plėšimu ar žmonių grobimu, o Sovietijoj pati valdžia 
ir jot statytiniai eina Karpio pėdomis. Karpis atsto
vauja mažumai, nors joje atsiras ir valdžios politikų 
bei pareigūnų, o Sovietijoj pati valdžia duoda toną 
visam kraštui. Karpio benormiškumas yra atviresnis, 
nuoširdesnis, o sovietinis — slaptesnis, ciniškesnis. 
Sovietijoj pirmoji — vad. „buržuazinė" karta, iš kurios 
nuosavybė buvo atimta (gal ir jos įpėdiniai), žino, kad 
nėra jokios nuodėmės prie progos, pripuolus prie 
„mūsų" turto, atsiimti bent dalį savo nuosavybė*. Bet 
ir kitos kartos puikiai suvokia, kad valdžiai, kuri 

vaidina, jog ji mokanti algas, dera tuo pačiu atsilygin
ti, t.y. vaidinti, kad jai dirbi. Ir tai tuo labiau, kai krašto 
masės — valdžios podukros akivaizdžiai regi, kaip 
valdžia ir jos statytiniai „rėžia ir plėšia", veidmainingai 
prisidengę komunistinės ideologijos skraiste, kuri 
neturi jokio ryšio su praktine tikrove. Tai, savaime 
aišku, ir mases veda į benormiškumą. Karpis gali 
nesuvokti, kad jis vadovaujasi benormiškumu, o sovie
tinis valdinys savo benormiškumą puikiai suvokia. 

m 
Išskirtinės, priekaištingos (antivisuomeninės) drau

gystės teorija (differential association) yra tiksliai 
apibūdinama liaudies žodžiais: pasakyk man, kas tavo 
draugai, ir aš pasakysiu, kas tu pats esi. Kriminalinė 
elgsena, priemonės, motyvacija bei pateisinimai yra 
įgyjami bei išmokstami mažose grupėse, kurios kai 
kuriais atžvilgiais nukrypsta nuo visuomenės normų. 
Paprastai tai įvyksta, kai tikslai yra visų visuomenės 
narių įsisavinami (pvz. pasisekimas), o priemonės jiems 
pasiekti (pvz. išsimokslinimas, sugebėjimai) yra ribo
tos, tad griebiamasi pakaitos priemonių, nors jų plačioji 
visuomenė ir neaprobuotų. 

Karpis pateikia daug smulkmenų, kurios rodo, kaip 
jis išmoko nelegaliai elgtis. Prisimena jis savo vaikys
te Topekoj, Kansas. Dešimties metukų neramuolis 
mėgo dykinėti gatvių sankryžoj ir stebėti, kaip kekšy-
no vedėjai suveda klientus su prostitutėm ir kaip 
lošimų namai savo verslą tvarko. O ypatingai jis ver
tino draugyste su aštuoniolikmečiu paaugliu Artūru, 
kurs atvyko į miestelį tiesiai iš pataisos namų. Ber
niukas jau buvo įpratęs užsidirbti atsitiktinį dolerėlį 
už pasitamavimą pasiuntiniu, nunešdamas žinią, 
laišką ar pakietėlį vad. narkotikų operatoriams. 
Vargiai jis žinojo, kad tos paslaugos galėjo prasilenkti 
su legalumu, bet jam buvo smagu. O dabar ir mėty

tam, ir vėtytam Artūrui (big shot) pasiūlius drauge 
įsilaužti į maisto krautuvę, jis pasijuto lyg į rojų 
pakviestas. Tai atvėrė plačias duris į karjerą. Netrukus 
savo miestely jis tapo nuosavos, vieno asmens įmonės 
meistru — plėšiku. 

Chicagoje Karpis buvo pasukęs į tiesų kelią ir jo 
laikėsi pora metų, kol 1925 m. pavasarį jį užklupo 
kažkokie širdies negalavimai. Daktaras jam patarė 
surasti darbą, kurs būtų mažiau įtemptas. Tada jis 
metė savo padorų darbą ir — ar ne likimo pokštas? — 
sugrįžo prie smagesnio, tarsi plėšikavimas būtų mažiau 
įtemptas... 

Kitais metais eilinio apiplėšimo metu netikėtai 
pirmą kartą jis buvo areštuotas ir po teismo pasiųstas 
penkerius metus „pasimokyti" pataisos namuose. Jei 
pasiuntinystė narkotikų versle buvo jo pradžios 
mokykla, o Artūro instrukcijos — vidurinė, tai 
,,refbrmatorija" (pataisos namai) — universitetas. Čia 
jis susitiko su žymiuoju nusikaltėliu Lawrence Devol 
ir jo bendrais, kurie pasidalino savo profesine patir
timi su naujoku Karpiu, talentingu studentu. Karpis 
su savo naujais „mokytojais" išsilaužė iš „reforma-
torijos". buvo pagautas, o atlikęs bausmę, jau atsidavė 
organizuotos šutvės žygiams. 

Visa Karpio draugė buvo to paties plauko. Jo didžiau
sias draugas (Freddie Barker) buvo „natūralus žu
dikas". Jo bendrininkės moterys bei sugyventinės buvo 
nusikaltėlių draugų giminės ar ir pačios nusikaltimų 
dalyvės. Išimtį sudarė pirmoji žmona, kuriai dailiai 
apsirengęs ir tinkamų manierų Karpis buvo prisista
tęs kaip „salesmanas". tik netrukus ir toji privalėję 
taikytis prie nuolatinės gyvenviečių kaitos, policijai 
lipant ant kulnų. Tad ir priekaištingos draugystė* 
teorija patvirtinama Karpio draugės duomenimis. 

(Bus daugiau) 
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PONAS SĖDAS 
(Pro Memoria) 

J. KATINAS, N.P. 

(tęsinys) 

Chicagos pietų-vakarų prie
miestyje buvo įsikūrusi Jaunų 
Priemiesčių Profesionalų (kaip 
dabar kad amerikiečiai vadina), 
tolimesnių Kerniaus giminaičių 
porelė. Inž. Rimas ir teniso 
diplomuota instruktorė Laima 
Vygantai augino du berniukus. 
Pas iba igus telefoniniam 
pasikalbėjimui tarp Kerniaus ir 
Rimo, priklydęs našlaitis gavo 
pakvietimą persikraustyti pas 
Vygantus. 

Čia aplinka jau buvo kita. Re
zidencija, nors ir neseniai įsigy
ta, buvo be didesnių architektū
rinių išdaigų, viduryje kitų. 
gana suglaustai įsikūrusių, dau
giausiai jaunųjų profesionalų 
rezidencijų. Nei katedralinių 
palubių, nei didelių ir gausių 
meno vertybių nei dviejų akerių 
žaliuojančių, krūmokšniais 
apaugusių, pievų čia nebuvo. 
Blogiausia gi buvo tai, kad 
a tė jūnas , nežinia kodėl, 
instinktyviai nemėgo Vygantų 
berniukų, beveik to paties 
amžiaus, ir niekados nuoširdžiai 
su ja is nesusidraugavo. Su 
šeimos galva — inž. Vygantu, 
santykiai buvo daugiau negu 
geri. Patys berniukai sakydavo, 
kad atėjūnas jų vengiąs, slaps-
tąsis savo paties šešėliuose, tai 
ir pravardę jie jam parinko Pono 
Sėdo. gal iš angliškojo shadow 
— šešėlis. Toks vardas atklydu-
siajam ir toliau paliko, gal tik 
kartais sušvelninant į Seduką. 

Inž. Vygantas savo berniukus 
apkirpdavo pats. Gal ne dėl tos 
apkirpimo kainos kiek dėl 

TIESOS LANGAS 

'Atkelta iš 3 psl.) 
tuvos buvo išvežtų, nužudytų ir 
kalintų 300,000. Kadangi ligi 
šiol jau suskaičiuota 250,000, 
yra didelė galimybė, kad skai
čius didės. Valdžia buvo užtik
rinus, kad skaičius neviršys 
120,000. Nors pradinė medžia
ga, su kuria komisija dirbo (Ke-
rulio sudaryti sąrašai, atsimi
nimų knygos, dr. Damušio skai
čiai) buvo nepaprastos vertės, 
tačiau Laurinkus apgailestavo, 
kad nesulaukiama daugiau atsi
liepimų iš išeivijos. Lig šiol atėję 
tik kokia 300 anketų. Jis prašė 
žmonių aktyviau prisidėti prie 
informacijos ir medžiagos 
telkimo. „Kuo masiškiau žmo
nės atsilieps ir kuo daugiau kels 
įvykius viešumon, tuo drąsiau 
bus. Tai yra neįkainojamas tur
tas'*, baigė Laurinkus. 

sugaišto laiko, lakstant po kir
pyklas ir laukiant eilės. Gi dėl 
daugybės jaunosios poros 
planų-planelių,to laiko visados 
trūko. Dabar jau prisidėjo ir 
naujasis klientas. Tik ponia 
Laima ir berniukai pastebėjo, 
kad Sedą tėtis kirpdavo daug il
giau negu juos ir, jiems atrodė, ; 
daug švelniau ir meiliau: čia 
paglosto Šedo garbanėlę, čia, 
kiek patempęs, palygina jos 
ilgumą su kitomis garbanomis. 
čia, atsargiai, kad nepažeistų I 
ausyčių, apkerpa paausius ir 
dar prideda vieną-kitą meilesni 
žodelį, nors ir žinojo, kad iš ne
byliuko jokio atsakymo negaus. 

Keistoka — galvodavo 
namiškiai. O ponia Laima kartą 
net pasakė: „Norėčiau ir aš kar
tais pabūti Sėdo vietoje, gal ir 
su manimi Rimas elgtųsi taip 
švelniai ir meiliai". Žinoma, tai 
buvo tik juokais, nes jaunųjų 
Vygantų santykiuose nei 
švelnumo nei meilės dar ne
trūko. 

Nespėjo Ponas Sėdas kiek 
apšilti jaunųjų Vygantų namuo
se, kai iškilo nemalonus nesu
sipratimas. Naujasis atėjūnas 
įgavęs, kaip kad jam atrodė, 
šeimos galvos pasitikėjimą, pra
dėjo ne juokais konkuruoti 
Vygantų berniukams ir juos net 
ignoruoti. Sėdas laukdavo inž. 
Vyganto grįžtančio iš darbo, 
ateidavo ir berniukai. Tačiau 
Šedas vis kažkaip anksčiau 
susekdavo, kada ponas grįš. Ži
noma, tad ir jam pirmajam Ri
mas paglostydavo galvelę ir jį 
pirmąjį prakalbindavo. Tas ber
niukams nepatiko ir jie nutarė 
Sedą, kurį kartą, po pasisveiki
nimo operacijos, gerokai ap-. 
kulti. Žinoma, Sedui besiginant,: 
nukentėjo visi trys. Poniai 
Laimai jau to buvo per daug. Ir 
taip, Vygantų šeimos konsiliu
mo išvadoje ''nubalsavus žinoma 
demokratiškai, trims prieš 
vieną — tėtį (buvo nutarta Sėdu 
atsikratyti. Bet kaip ir kur? 
Prieš paprastą Šedo išvarymą 
Rimas griežtai protestavo. 

. 

Didžiojo Michigano ežero 
pačioje pietinėje pakrantėje 
buvo įsikūrę, jau į pensiją išėję, 
senieji Vygantai — Rimo tė
veliai. Graži tai buvo vieta: 
kalnų — kalneliai, nelyginant 
kaip Šveicarijoj. Kai kas ir tą 
vietą, daugiau lietuvių įsikūrus, 
buvo pavadinęs lietuviškąja 
Šveicarija. Neseniai statyta 
2800 kv. pėdų rezidencija turėjo 
tik du gyventojus: Rimo tėvelį 
Andrių ir mamytę — ponia 
Feliciją. 

Sodyba — kalno viršūnėje. 

Aplinkui šimtamečiai ąžuo
lynai. Seni ąžuolai, su drevėmis 
ir landynėmis rakūnams ar vo
verėms, čia jau nuo seno įsikū
rusiems. Gal senieji ąžuolai 
buvo ir indėnus matę: pus
plikius, plunksnomis apsikars
čiusius ir savo gamybos dažais 
išsidažiusius, belakstančius ir [ 
beūbaujančius Michigano ežero 
pakrantėmis. 

Akro didumo žemės gabalas, 
užimąs visą bloką, ėjo šešiomis 
kaskadomis į pakalnę. Darbštūs 
ir dar pajėgūs senieji Vygantai 
apsodino kaskadas pušimis, 
eglaitėmis, beržais, šermukš
niais, magnolijomis. Plokštumė-
lėse augo saldžiosios ir rūgšči-
sios vyšnios, slyvos, serbentų ir 
agrastų krūmai. Prie kelio ir 
aplink viršutinę aikštelę dar 
kerojo alyvų, putinų ir jazminu 
medeliai ir krūmai. Lysvėse ir 
Klombose vešliai augo įvairia
spalvės rožės, chrizantemos, 
rododendronai, bijūnai, jurginai 
ir palergonijos. 

Pavasarį, kada sužydėdavo 
vyšnios, alyvos, jazminai, iš
skleisdavo savo purpurinius 
žiedus didžioji magnolija, pra
skleisdavo savo įvairiaspalves 
taureles iš drėgnos žemės išlin
dusios olandiškos tulpės — Vy
gantų sodyba buvo tikras rojaus 
kampelis. 

Nors vyriausiojo sūnaus Rimo 
šeima ir dažnokai apsilanky
davo, tačiau, vaikams išsiskirs
čius, senukams kartais būdavo 
ir nuobodoka. „Pasii lgau 
vaikiškų balselių ir jų keliamo 
triukšmo" — kartais pasiskųs-
davo senoji Felicija. Be to, to
kiais neramiais laikais dar 
iškilo ir saugumo klausimas: at
seit vis vienu įnamiu daugiau. 
Ir taip, visų motyvų išdavoje, 
Šedas buvo atvežtas ir, seniems 
Vygantams%<sjitikus, apgyven
dintas jų sodyboje. 

„Malonus tai'buvo berniukas" 
— vėliau prisimindavo ponia 
Felicija. Šedas praleisdavo visą 
savo laiką namuose ar jų 
apylinkėje. Mylėjo Šedas gamtą 
ir jos gyvūnus. Voverės, net 
gana žalingos „čypmonkės", 
mėgstančios" pasmaguriauti 
paukštelių kiaušinėliais, mėly
nieji, pilkieji ar laukiniai balan
džiai, geniai, kardinolai, var
nėnai ir net mažieji žvirbleliai 
— visi buvo Šedo draugai. 

Keistas kartais būdavo Šedas. 
Liepos ketvirtosios išvakarėse, 
kada amerikiečiai, švęsdami 
savo Nepriklausomybės dieną, 
mėgdavo ir kiek patriukšmau
ti, šaudydami ir leisdami įvai
riaspalves raketas į tamsiai 
mėlyną Michigano dangų, 
Šedas iš namų neišeidavo. Sėdė
davo jis galvą nuleidęs pus-
aukščiame namų rūsyje ir tylė
davo. Tie šaudymai, atrodė, 
priminė jam kažką nemalonaus. 
Ir vėl: nedaug jaunų šeimų 
Michianos kaimelyje tebuvo įsi
giję savo nuosavybes, nes ir na
mų kainos ir mokesčiai buvo la
bai aukšti, tad ir krykštaujančio 

jaunimo nedaug tesimatė, ne
bent užgriūdavo vaikaičiai 
savaitgaliais ar vasaromis 
aplankyti savo senelių. 

Ir koks gi būdavo Šedui 
džiaugsmas, kada pro Vygantų 
sodybą, kaimo keliu, jaunoji 
mama prastumdavo vežimėlį su 
krykštaujančia būtybe. Ilgai 
Šedas stovėdavo prie sodybos 
įvažiavimo keliuko, švelniu 
žvilgsniu palydėdamas nutols
tančius praeivius. 

Nedomindavo Sėdo nei tele
vizija. Tačiau kartą, kada tele
vizijoje parodė Amerikos ūki
ninko sodybą su kvaksinčiomis 
vištomis, apsuptomis mažiukų, 
geltonpūkių, papurusiomis 
galvytėmis viščiukų ir juos be-
gainiojančius mažus vaikučius 
— šedas negalėjo nuo televizijos 
akių atitraukti — „Šedas bus 
augęs kur nors ūkyje, kur buvo 
daug paukščių ir mažų vaikų" 
— vėl pastebėjo ponia Felicija. 

Nemėgo Šedas nė automa
šinos. Atrodė, kad jis jautė jai 
lyg kokią, inkstinktyvią baimę. 
Kur vežamas, vienas mašinoje 
niekados nepasilikdavo: lipdavo 
laukan kartu su mašinos vai
ruotoju, nors tas stabteltų tik 
vienai minutei. 

Kartais, senoji Vygantienė, 
žiūrėdama į Sedą, susimąs
tydavo. „O taip norėtųsi" — 
sakydavo — „kiek daugiau 
sužinoti jo, kad ir 6-7 metukų 
gyvenimo nueitą kelią. Kas 
jis?" Į paduotus laikraščiams 
skelbimus niekas neatsakė. 
Galėtų Šedas pats apie save 
papasakoti, tačiau nemokė
damas nei rašyti, nei skaityti, 
o būdamas dar nebylys, to 

KONCERTAS 

Vaclovas Daunoras 
Vilniaus Operos solistas 

Robertas Bekionis 
Pianistas 

Algirdas Grasys 
Vilniaus Jaunimo 
Teatro aktorius 

Čikagoje — sausio 7 d. 
Detroite — sausio 14 d. 

Los Angelėje — sausio 21 d. 

Rengia — Lietuvių Fondas 

padaryti negalėjo. 
Kartą ponia Felicija nubudo, 

sapnavusi labai įdomų sapną. 
Atsirado ji , rodos, kažkokioje j 
nepažįstamoje šalyje. Padangė 
buvo mėlynai balkšva ir oras 
toks tyras, bet atrodė retokas, 
nes alsuoti vertė dažniau. 
Tikriausiai ji buvo kalnuose ar 
bent jų papėdėje. Horizonte — 
kalnų, kalneliai: aukšti, sidab
rinėmis viršūnėmis remdami 
dangų. Tarp jų draikėsi plunks
niniai debesėliai. Apačioje — 
žmonės, tokie maži,,žvairomis" 
akimis, greičiausiai kiniečių ar 
mongolų padermės. Prieš akis 
lyg kažkur matytas paveikslas, 
majestotingų rūmų ir pastatų 
kombinatas atrodė dar aukš
čiau pakilęs nuo jau ir taip 
aukštos plokštumos. Felicija 
pamažu pradeda atpažinti pa
veikslą. Juk tai garsioji Pota-
la, Tibeto Dalai-Lamų reziden
cija, baltųjų akmenų sienomis, 
tūkstančio kambarių rūmais ir 
gal tiek pat altorių dievo Budos 
garbei, su aštuoniomis, pa
auksuotomis mirusiųjų Dalai-
Lamų (išminties vandenynų — 
pagal tibetiečių religiją) krip
tomis. Potalos rūmai buvo ap
tverti baltų akmenų tvora. 
Rūmus supančio upelio akme
nuotuose pakraščiuose žaidė ti-
be tuka i . Felicijos dėmesį 
atkreipė vienas berniukas, ypa
t ingai grakščia, garbanota 
galvele. Berniukui galvelę 
pasukus> Felicijai geriau įsižiū
rėjus, jai pasirodė, jog tai esąs 
Šedas. „Sedai, Šedukai!" — 
sušuko ponia Felicija ir atsibu
dusi atsisėdo gerokai susijau
dinusi. ,D , . 

(Bus daugiau) 

CLASSIFIED GUIDE 
DĖMESIO! Nuo lapkričio 11d . 
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skambindami į Chicagos priemiesčius. 
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V*- mis. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INC0ME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZ1E 

778-2233 

| i r ^ . KELS, 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

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

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6199 

m 
Norintieji PIRKTI ar PAROOOTI 

NAMUS per šią įstaigą, prasetne 
paminėti, kad esate arba^orrtejpįti 
Rimo Stankau* Klijentais Nuosa
vybės Įkainavimas 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. lncomeTax 

S953 S. Kedzte Ava. . 
Chlcago, IL S0629 * 

Tel. 436-7878 

Omui>£ KMIEC1K REALTORS 
Vyi 7922 S. Pulaski Rd. 
* £ | . 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

OL8ICK 6 CO. , REALTORS* 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 
(708) 257-7100 

pu 1 

Talpus „split- leveT mūrinis namas, 
didelis sklypas. 4 mieg. 2 vonios 
kamb. 21/2 atskiras garažas, centrajinis 
šaldymas; skliautų lubos. Daug prie
dų. $129,900 

'trr 

Lemoms, ant fcafcioio, labai gražioje 
vietoje. Žavus „split-level" namas, 1 
akro sklypas. Mūrinis židinys šeimos 
kambaryje; 26 x 26 pėdų apšildomas 
garažas. $225,000 

Onlus; a OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont, Illinois 60439 

PIRMAS PRIVATUS SVEIKATOS 
CENTRAS LIETUVOJE! 

Geriausi Lietuvos gydytojai, naudodami japonišką medicininę 
aparatūrą, nebrangiai atlieka pilną organizmo tyrimą. 

Šiuo metu, nuomojam patalpas ir aparatūrą, atliekamos terapeuto, 
chirurgo-proktologo, chirurgo-urologo, ginekologo, krūtų specialisto 
ir plaučių chirurgo paslaugos. 

Jei, viešėdami Lietuvoje, tuo pasinaudosite, arba išpirksite sveikatos 
patikrinimą savo giminėms, tai prisidėsite prie pirmos, pelno 
nesiekiančios privačios klinikos sukūrimo. 

Priimamos aukos, kurios Lietuvoje pagreitins aukšto medicinos lygio 
pasiekimą. 

Pilnai informacijai kreipkitės: 
JERUZOPULSE 

7018 S. Rockvvell 
Chicago, IL 60629 

Tel. (312) 434-8618 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Business (312) 257-7100 IRENA STANIUUS Residence (312) 257-5446 
MILLION DOLLAR REALTOR-ASSOCIATE* _ _ 

H O U M for sala by own*r. 
St. Bedė s, near 85 & Cicero; 3 bdrm., 1M 
bath, finished basement with kitchen and 
ceramic shower; side drive, c/a; im-
maculate condition; newty decorated inside 
and out. 

Call (312)585-1076. 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

FOR SALE Property on Lk WliwioMgo, 
Tn of Van Dyne, Fond du Lac City#<Wi. 

100 Ft. Lk Frontage on a 100 X 767lot, Lvg 
room, Kitchen, Lndry room, bath and 2 
bdrrns. Approx 1,532 sq. tt. lvg area, 2 
endsd additions, 1 cr garage. Yr. roynd 
home on a great lake Call 706-297-6437. 

H E L P W A N T E D \ 
. . v 

MOBILE MECHANICS , ; , 
Expenenced mobile mechanlcs needed for 
SW Chicago traiier repair company. Mušt have 
knowledge of area. Excellent beffefits 
package. 

Please call between 9 am & 4 pm 
7O8-7SO-0292 

Please respond in English. 
* 

MISCELLANEOUS 

^Jranip J 

SĄSKAITA 
DOLERIAIS 

VAISTAI 

35 SVARŲ 
MAISTO 
SIUNTINYS 

KAVA, KAKAVA, 
PRIESKONIAI 

ELEKTRONIKA 
IR MAŠINOS 

• 

DAIKTŲ 
PERVEŽIMAS 

praneša naujus ir naudingus 
patarnavimus 

Galime atidaryti sąskaitą jūsų giminėms Lietu
voje. Galės pirkti „dolerinėje" muilą, priesko
nius, automobilį ir kt. 

Siunčiame receptinius ir nereceptinius 
vaistus. Bayer aspirinas (600tbl.), multi-
vitaminai, Advil ir kt. $65.- Vaistus galime 
pakeisti arba pridėti kitus pagal pageidavimą. 
MUITO NĖRA. 

18 svarų delikatesinių mėsos gaminių: palend-
vica, rūkytos dešros, jautienos file (ne konser
vai) ir kt. 17 svarų kavos, kakavos, chalvos, 
šokoladinių saldainių, $185- MUITO NĖRA. 

ANDERSON FORD 
7 9 5 - 7 9 0 0 

6539 W. O G D E N 
BERVVYN, IL 6 0 4 0 2 

Pirkdami naujus, arba gerame 
stovyje vartotus automobilius ir 
sunkvežimius, apsi lankyki te 
Anderson Bros. Ford. RAIMUN
DAS (Ray) BARTAŠIUS jums 
sąžiningai patarnaus ir dėl kainų 
padės susitart i . Skambink i te 
šiandien! 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

I0o/o—20°/o—30% pigiau mokės* už 
automobilio ir ugnies draudimą'pas 
mus. 

FRANK Z A P O U S 
3208V2 West 95 th Street 

T # | . _ GA 4-8654 
". ———4 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

5 svarai 
$59-

10 sv. 
$99-

15 sv. 
$139.-

20 sv. 
$179.-

Murro 
NĖRA 

Siunčiam į Lietuvą ir į JAV miestus video, ste-
reo magnetofonus, kamkorderius, siuvimo ir 
mezgimo mašinas. 

Turime didelę patirtį siunčiant kargo į Lietuvą 
ir iš kitų JAV miestų. Siunčiam DĖVĖTUS 
RŪBUS. 

GLUKOMETRAS cukralige sergantiems, $99 

Rašydami būtinai praneškite svo telefono numerį — greičiau gausit 
atsakymą į savo klausimus — arba skambinkite: 

Romas Pūkštys 
TRANSPAK 
2638 W. 6 t th St. 
Chicago, IL 60629 
1-312-436-7772 

LIETUVIŠKOS VĖLIAVOS 
AUTENTIŠKŲ SPALVŲ, TVIRTO, UETAUS 

NEBIJANČIO NAILONO 
2 x 3 pėdų $12.00; 3 x 5 pėdų $18.00; 4 x 6 pėdų $24.00; 

5 x 8 pėdų $43.00 
Gaminame ir kitokių dydžių ir su auksiniais apvadais 

| kainą įskaitytas ir persiuntimas JAV-ėse. 
Mes gaminame geriausias vėliavas iš geriausios, oro 

pasikeitimų nebijančios medžiagos. Perkant didesnius 
kiekius, duodame nuolaidą. 

Sutaupykite 25% pirkdami 2 vėliavas! 
Siųskite čekį: PTnecraft Co. (Latvių prekyba). P.O. Box. 331 

Wlnf1eld, IL 60190, tel. (709) 231-3970 

įstaiga veikia kasdien 9-5 v.v. 
šešt. 9-2 v. p.p., 

arba susitarus 

« 



VIENA DIENA IR 
VIENA SAVAITĖ 

A U R E L I J A M. BALAŠAITIENĖ 

•- G*diminas P u r l y s 
Nuotr . D. Blynaitės 

Clevelando Čiurlionio an
samblis per t rumpą laiką pra
radęs tris savo vadovus, mirus 
Siuz. Alfonsui Mikulskiui ir 
Rytui Babickui, o Broniui Ka-
sėnui pasitraukus iš pareigų, iš 
Lietuvos atvykusio, prityrusio 
nuziko ir dirigento Gedimino 
Purlio asmenyje rado puikų, 
kvalifikuotą, energingą ir visų 
moristų pe r t r u m p ą laiką 
pamėgtą vadovą. Praradus 
vadovus, ansamblio vadovybė 
nutarė pasikviesti lietuviškos 
dainos specialistą iš Lietuvos. 
Dideliam čiurl ioniečių 
džiaugsmui, su Lietuvos 
muzikų ta lka ir rekomenda
cijomis, s u t i k o a tvykt i 
Gediminas Purlys, Klaipėdos 
konservatorijos dir igavimo 
katedroje einant is profesoriaus 
pareigas ir jo įkurto „Atgajos" 
dainos vieneto vadovas, su ku
riuo jis turėjo daugiau kaip 60 
pasirodymų beveik visose Že
maitijos bažnyčiose ir salėse. 
1985 metais Lietuvoje buvo 
išleista jo aranžuotų, harmo
nizuotų ir originalių dainų 
didelė k n y g a „Draugys tės 
žvaigždės", skiriama vidurinių 
mokyklų mišriems chorams. Jo 
vadovaujami chorai yra kelių 
dainų švenčių laureatai . 

Naujo vadovo atvykimas 
pakėlė ansambliečių nuotaiką, 
bes i ruoš ian t a te inančia is 
metais minėti ansamblio auksi
nį jubiliejų. Alfonso Mikulskio 
suburti į liaudies muzikos ir 
dainos vienetą Vilniuje 1940 
metais čiurlioniečių okupacijų 
dienomis džiugino lietuviškas 
širdis ir kitataučių tarpe propa
gavo mūsų kultūros lobius. 
Geradarių pastangų dėka di
džiajai ansamblio daliai kartu 
su vadovu Alfonsu Mikulskiu ir 
pavyko įsikurti ir toliau savo 
darbą tęsti Clevelande, puo
selėjant meilę lietuviškai dainai 
ir muzikai. 

Lapkričio 2 dieną atvykęs i 
Clevelandą, jau pirmą savo 

viešnagės sekmadienį sušaukė 
repeticiją ir susipažino su an
samblio nariais. Prasidėjo 
įtemptas darbas, repetuojant 
net šešis kartus per savaitę, cho
rą padalinus atskirais balsais ir 
jį sujungus. Repeticijose Gedi
minas Purlys praleidžia 
daugiau kaip tris valandas. Jo 
pagrindinis tikslas yra paruošti 
ansamblį 50 m. jubiliejui, 
suderinant repertuarą prie 
Lietuvoje vyksiančios dainų 
šventės programos. 

Iš pokalbio su ansamblio 
ilgamečiu pirmininku Vladu 
Plečkaičiu paaiškėjo, kad an
samblis yra gavęs kvietimą 
dalyvauti Lietuvos dainų 
šventėje, tačiau sprendimas 
busiąs padarytas tik po Kalėdų. 
Pirmininkas taip pat pabrėžė, 
kad naujasis ansamblio vadovas 
Gediminas Purlys dirba be jokio 
atlyginimo, tik jam esąs 
užtikrintas pilnas užlaikymas. 

Prabėgus vienam mėnesiui ir 
vienai savaitei nuo jo atvykimo, 
turėjau malonumą pasikalbėti 
su Gediminu Purliu. 

„Man susidarė įspūdis, kad 
tai kolektyvas su praktiniu pa
tyrimu, tačiau pastebiu, kad 
nėra išvystyta dainavimo 
artikuliacija, vokalinė pusė ir 
kvėpavimo lavinimas. Tačiau į 
visa tai žiūriu labai optimis
tiškai, nes matau nepapratą 
geranoriškumą, dideles pastan
gas suprasti mane, išmokti nau
jus kūrinius ir prisitaikyti prie 
mano reikalavimų. Jie pradėjo 
suprasti mano ranką, nes diri
gentas viską išsako judesiais. 
Su ranka galima viską pasa
kyti. Mane ypatingai džiugina 
beveik šimtaprocentinis repeti
cijų lankymas". 

Paklaustas apie jo reakciją dėl 
dainų šventės atšaukimo Gedi
minas Purlys atvirai pasisakė: 
„Apie tą patyriau Chicagoje 
mokslo ir kūrybos simpoziumo 
metu."Tai buvo labai netikėta. 
Norėjau sužinoti motyvus. Pa
grindinis argumentas esąs tas, 
kad nenorima trukdyti dainų 
šventei Lietuvoje ir reikia su ja 
solidarizuotis. Kitas, pusiau 
miglotas motyvas, buvo tas, kad 
chorai negalėsią suspėti 
tinkamai pasiruošti iki liepos 1 
dienos. Aš betgi manau, kad yra 
nusikalstama dviem atvejais. 

Kazimieras Uoka (dešinėje1 kalbasi su Clevelando meru George Voinovich. 
Nuotr. A. M. Balasaitienės 

Visų pirma nuo praėjusios 
dainų šventės bus prabėgę sep
tyneri metai. Antroji neigia
mybė yra ta, kad atslūgsta tau
tinė nuotaika. Man atrodo, kad 
negalima laukti ir atidėlioti. Jei 
nenorima šventę rengti liepos 1 
dieną, tai būčiau linkęs ją su
ruošti, kad ir savaitę anksčiau, 
ją suderinant su Joninėmis, 
birželio 24 dieną. Būtų ir vėl 
argumentuojama, kad chorai 
nespės pasiruošti, bet man 
atrodo, kad pagaliau tebūna 
menkesnis repertuaras, kad tik 
šventė nebūtų nustumta dar 
vienerius metus. Galima ją 
nukelti ir rudens Padėkos 
dienai, bet tik ne į 1991 metus. 
Mano didžiausia svajonė yra 
dalyvauti dainų šventėje Chica
goje, bet dar neprarandu vilties. 
Man yra ypatingas išgyve
nimas: ansamblis atvežtas iš 
Lietuvos, o dabar Lietuvos lie
tuvis veža jį atgal į Lietuvą. Jis 
nuvažiuos ir grįš". G. Purlys 
taip pat pareiškė, kad, pravedus 
atvirą balsavimą, jis didžiausia 
balsų dauguma buvo išrinktas 
vienu iš Lietuvos dainų šventės 
dirigentų. Paklaustas, ar būtų 
įmanoma dalyvauti abiejose 
šventėse, jis tik nusijuokė: 
„Pasibaigus vienai, sėsčiau į 
lėktuvą ir atsidurčiau antroje". 

G. Purliui buvo sudaryta pro
ga lankytis Akrono universi
tete, kuriame profesoriauja 
muzikė Danutė Liaubienė. 
Susipažinus su studentų choro 
chorvedžiu, jis buvo pristatytas 
studentams, kurie svečią pa
sveikino aplodismentais. Jam 
buvo pasiūlyta stebėti choro 
repeticiją, ruošiantis „Travia
tos" pastatymui kovo mėnesį. 

Jis papasakojo repeticijos 
įspūdžius: „Buvau sužavėtas. 
Prieš repeticiją, kol dar nebuvo 
chorvedžio, studentai elgėsi 
nepaprastai laisvai, tipiškai 
amerikietiškai. Sugulę ant 

laiptų, išdykavo, girkšnojo 
„Pepsi", garsiai juokėsi. Pasi
rodžius chorvedžiui įsiviešpa
tavo darbo atmosfera. Kiekvie
no studento pozoje matėsi, kad 
tik kolektyvinis darbas yra 
vienintelis jo tikslas. Jie 
drausmingai dainavo, stovė
dami pusantros valandos. Tai 
buvo paskutinė repeticija prieš 
atostogas. Patyriau nepaprastą 
naujieną: studentams buvo iš
dalinti lapai su penkiais klau
simais, į kuriuos jie tuoj pat 
turėjo atsakyti. Jų tarpe buvo 
klausimai, kaip jie vertina peda

gogo darbą, kokio tikisi pažymio 
ir t.t. Tie lapai bus perduoti 
dekanatui, o pedagogas taip pat 
galės padaryti išvadą apie patį 
save: kaip ir ką jis praleido, į ką 
neatkreipė dėmesio. Tai 
pamoka ir pačiam profesoriui. 
Be abejo, tas padeda užmegzti 
kolegiškumą tarp studento ir 
profesoriaus ir sustiprinti tarpu
savio kontaktą. Tai pamoka ir 
man. Grįžęs į Klaipėdą, bandy
siu ir aš ką nors panašaus'. 
Prasidėjus naujam semestrui, 
jis yra pakviestas diriguoti tam 
chorui. „Noriu išbandyti, ką 
galima nemokant kalbos pada
ryti su choru", šyptelėjo jis. 

Pirmasis Čiur l ionio an
samblio pasirodymas viešumoje 
su nauju vadovu bus atei
nančių metų Vasario 16-osios 
dienos minėjime Clevelande. 
Gegužės 5 dienos vakare įvyks 
didysis jubiliejinis koncertas, o 
gegužės 6 dieną Dievo Motinos 
parapijoje giedos Mišių metu. 
Gegužės 19 dieną ansamblis 
gastroliuos Chicagoje, Margučio 
radijo valandėlės šventėje. 

Matant, su kokiu entuziazmu 
Čiurlionio ansamblis ruošiasi 
savo jubiliejui ir išėjimui į sceną 
su nauju repertuaru, reikia 
tikėtis, kad juo susidomės ir 

DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. gruodžio mėn. 29 d. 5 

kitos kolonijos. Ansamblio iš- sekimu. Yra būtina išnaudoti 
torija rodo, kad nėra didesnės progą pamatyti naująjį an-
Amerikos ar Kanados lietuvių samblio vadovą Gediminą Purlį 
kolonijos, kurioje jis nebūtų scenoje ir susipažinti su ,jo 
koncertavęs su dideliu pasi- ranka". 

Mielai 
• 

A.tA. 
RITAI GRINIENEI 

mirus, jos vyrui ANTANUI, sūnums JONUI, TOMUI, 
PETRUI, 
užuojauta 

MIKUI bei jų šeimoms mūsų nuoširdi 

Giedrė ir Povilas Zumbakiai 

Kas išmatuos to ilgesio gilybę 
Ir grožį pasakos tavos, 
Kurį nuauksina sužydę 
Miškai tėvynės Lietuvos... 

J . Augusta i ty tė-Vaič iūnienė 

A.tA. 
KAZIMIERUI 

KYNUI 
mirus, liūdintiems žmonai, sū
nui ir dukteriai reiškiame gilią 
užuojautą. 

Zota ir Gediminas Mickevičiai 

PLEČIASI DONNELLEY 
FIRMA 

Stipri Donnelleys spausdi
nimo firma Chicagoje plečia 
savo veiklą, norėdama laimėti 
darbus šiaurinėj Amerikoj. Don
nelley už 570 mil. dol. įsitvirtina 
Meredith bendrovėje, kurios 
centras Des Moines, ir taipgi 
Burda šeimos spausdinimo fir
moje Vakarų Vokietijoje. 

UGNIAGESIO TRAGIŠKA 
MIRTIS 

Degant baptistų šventovei 
Roee of Sharon, 2950 S. Warren 
Blvd., Chicagoje, žuvo ugniage
sys Kelvin L. Anderaon, 27 m. 
Tik po ilgo ieškojimo spirginan
čiame šaltyje buvo surastas jo 
lavonas pirmame aukite, kur 
ant jo užgriuvo pastato stogas. 

Svečiui iš Lietuvos lankantis Clevelando [š kairės: Gaila Klimaitė, J. 
VVestbrook. tarybos prez. svečias iš Lietuvos Kazimieras Uoka, dr. Vytautas 
Stankus, tarybos narys R. L. Pianka, Aurelija Balašaiienė (nėra tarybos nario 
M. Polansek). 

Nuotr. A. Balašaičio 

—WeDo 
DIGITAL CONVERSION 

* * vaizdajuosčių IŠ IR { 
* * PAL, SECAM, NTSC. 

Greitas patarnavimas. 
Parduodame 110-120 video, 
TV ir elektrinius reikmenis 

/f®& (312) 338-9033 
International Export House. 

15750 S HARLEM* ^§mr 2321 W. DEVON AVE 
0RLAND PARK. IL 60462 CHICAGO. IL 60659 

532-7799 312-338-9033 

Brangiai mūsų draugei 

A.tA. RITAI 
mirus, jos vyrui ANTANUI, sūnums JONUI, TOMUI, 
PETRUI, MIKUI ir jų šeimoms daug meilės ir 
užuojautos. 

Dana ir Albinas Kurkuliai 
Irena ir Jonas Pabedinskai 

Pradedant 198S m. Hapos 2 d., kas iaJtadUnį 
8:40 Iki 10 v.v. 

par WPNA (buv. WOPA stotte) 1480 A M 

Žemė L 
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika • svtUcata - notarų patauHs - sportas • RtaratOra - ktnaa 

Labanaktis, vaikučiai 
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

8:30 v.v. Iki 8:40 v.v. 

Aftlanca Communlcarttons, Ine. 
408 South Oak Park Avanua, Oak Park, IL 60302 

tai. m. 848-8980 

GAIDAS-DAIMID 
EUDEIKIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-0862 

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

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

I 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas - (1-312) 476-2345 
1410 So. 50th Ave., Cicero 

Telefonas (708) 863-2108 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way tosavaragularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

see us for 

AT OUR LOW RATES 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 
Peter Kazanauskas. Prs. Tel.: 847-7747 

Mourv Mon Tue Fri 9-4 Thur 9 8 Sat. 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - (708) 652-1003 
Sally Donald M.. J r . 

VANCE 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. (708) 652-5245 
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x Šeštadienį, gruodžio 30 
d-, „Draugo" administracija 
dirbs iki 12 valpndos. Pirma
dienį dėi Naujųjų Metų šventės 
„Draugas" bus uždarytas. 
Antradienį, sausio 2 d., dirbs 
kaip kasdien „Draugo" re
dakcija, administracija ir spaus
tuvė. „Draugas" po Naujųjų 
metų išeis trečiadienį, sausio 3 
d. 

x Amerikos Lietuvių Tary
b a pasiuntė Valstybės departa
mento sekretoriui J. Bakeriui 
telegramą, prašydama kreiptis 
į Kremlių ir priminti, prieš M. 
Gorbačiovui vykstant į Lietuvą, 
kad tauta turi teisę į nepriklau
somybę ir apsisprendimą. 

x „Pirmieji žingsniai". Kr. 
Donelaičio lit. mokyklų 
mokinių laikraštėlis, Nr. 1. išėjo 
iš spaudos. Prirašytas ir iliust
ruotas pačių mokinių. Reda
guoja mokytojos Vida Brazai-
tytė ir Rima Polikaitytė, finan
suoja Tėvų komitetas, nuo
traukas daro J. Tamulaitis. 
Iliustracijos pirmame viršelio 
puslapy Renatos Kvantaitės, 
paskutiniame — Danos Butts. 

x Juozas ir Sofija Cibai, 
Lakeside, Mich.. Zigmas Jakim-
čius, Ann Arbor. Mich., Laima 
Predkel ienė. Huntington 
Beach, Cal., Alfonsas ir 
Aleksandra Budnikai, Amster-
dam, N.Y., kiekvienas atsiuntė 
po 100 dol. ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams. Nuoširdus ačiū mūsų vi
siems garbės prenumerato
riams, rėmėjams. 

x Marija Svotelienė, Balti-
morė, Maryland, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
25 dol. auką, o šv. Kalėdų ir 
Naujų metų proga „Draugo" 
darbuotojams palinkėjo ištver
mės ir sėkmės lietuviškame 
darbe. Ačiū už viską. 

x Vito Vai, Oak Brook. 111., 
John Valaitis, Burbank, 111., 
Liudas Volodka. Dovvner Grove, 
111., pirmieji atsiuntė po 25 dol. 
aukų uz kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame. 

x Arūnas ir I rena Drau
geliai, Naperville, 111., Stella 
Sheputis. Cicero, 111., pirmieji 
atsiuntė po 50 dol. auką už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Nuoširdus ačiū 

x Norman Burstein, žino
mas kaiiimnkas, parduoda kai
linius su didele nuolaida lietu
viams. Skambinti vakarais: 
708-677-8489. 

(sk) 

x Chicagos KASOS skyriai 
linki visiems taupytojams 
linksmų Kalėdų Švenčių ir 
laimingų Nauju Metų ir 
praneša, kad KASOS įstaigos 
neveiks: pirmadienį, gruodžio 
25, Kalėdų diena, šeštadienį, 
gruodžio 30 d. dėl metiniu pro
centų apskaičiavimo ir sausio 1, 
Naujų Metų diena. 

fsk) 
x Baltijos res torane geras 

lietuviškas maistas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas ati
darytas kasdieną 11 v.r. - 9 v.v. 
Uždarvtas pirmadieniais. 8100 
rlcberts Rd„ tel. 708-458-1400. 

(ak) 
x Lietuvos keliauninkų dė

mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius j Lietuva, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus j kitus 
miestus — lėktuvais, trauki 
niais ar autobusais — skambin
kite į N'ew Yorko kelionių agen 
turą „VYTIS" 718-769-3300. 

(sk) 

x Naujųjų Metų dieną Chi
cagos arkivyskupijoje ir visame 
Illinois bus neprivaloma šventė, 
nes sekmadienis ir Naujųjų Me
tų šventes šiemet bus viena po 
kitos. Bet bažnyčioje pamaldos 
bus kaip sekmadieniais ir kas 
turės laiko, galės išklausyti šv. 
Mišių. 

x Ona Kartanienė, Omaha , 
N e b r a s k a , apmokėjo J. 
Sako-Sakevičiaus išleistą leidinį 
„Nepriklausomos Lietuvos 
seimų protokolai" (18 knygų) ir 
padovanojo Vytauto Didžiojo 
universitetui Kaune savo velio
nio vyro Lietuvos kariuomenės 
pulkininko Juozo Kartano atmi
nimui. Mokslo ir kūrybos simpo
ziume Chicagoje dalyvavo to 
universiteto prof. G. Kostke-
vičius ir, grįždamas į Lietuvą, tą 
leidinį išsivežė. Kartanienė yra 
kilnus pavyzdys padėti beprisi-
keliančiai Lietuvai. 

x Kam vienam sėdėt i na
mie per visų metų svarbiausią 
vakarą? Bus galima Naujuosius 
1990 Metus sutikti Jaunimo 
centro kavinėje gruodžio 31 d. 
Sutikimą rengia Dainavos an
samblis, kur is visuomet 
surengia gerus sutikimus. Visi 
Dainavos nariai ir svečiai yra 
kviečiami. 

x Žurn. Antanas Pleškys , 
Kazys Pabedinskas, Emelia 
Gaška, Marija Griškenienė. P. 
Naujokas, visi iš Chicago, 111., 
Vytas Šemiotas, Riverside. 111., 
Joana Drukteinis, Omaha, Ne
braska, už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x J u l i u s Z i v a t k a u s k a s , 
Alina Skrupskelienė, Chicago, 
III., Juozas Lukas , Grand 
Rapids, Mich., pirmieji atsiuntė 
po 25 dol. už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Labai dėkojame. 

x Dr. Birutė Kasakai t i s , 
Chicago, 111, už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 50 
dol. auką. A. ir D. Urbaičiai, 
Fairhope, AL, atsiuntė 40 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x Lietuvių Fondu i vajaus 
proga aukojo: $900 Ignas Ver-
byla, $400 Petras Gauronskas, 
po $100 Vladas Čyvas, Pranas 
ir Albina Kašiubai, Jonas ir 
Elena Kontautai, Vladas Lopa-
tauskas, Bruno ir Evelyn Masio-
kai, Balys ir Emilija Pakštai, 
Bronius ir Česlovą Paliuliai, 
Jonas Prakapas, Vacius Priž-
gintas 'pakartotinai), Juozas 
Tamašauskas. Lietuvių Fondas 
visiems dėkoja ir prašo aukas 
siųsti: 3001 W. 59th St„ Chica
go. IL 60629. 

(sk) 

x Čikagos J a u n i m o sąjun
gos N. Metų sutikimas įvyks 
Baltijos restorano patalpose, 
8100 S. Roberts Rd. Sutikimas 
prasidės 9:00 v.v., sekmadienį, 
gruodžio 31 d. 

(sk) 
x Sutikite Naujus Metus 

pas savus P layhouse sve
ta inė je ! J auk i atmosfera, 
skanus maistas, upės šampano! 
Gros Hotel Carlos. Kaina 20 
dol., 25 dol. prie durų (5 dol. 
nuolaida svečiams iš Lietuvos) 
Playhouse 2515 W. 69 St., 
Chicago, tel. (312) 476-9763. 

(sk) 
x „Kelionė į Kauną", A. 

Norimo premijuotas jaunimui 
romanas, jau atiduotas spaus
dinti. Iš anksto užsisakantiems 
kaina $10. Čekius siųsti auto
riui: Andrius Mironas, 3764-B 
So. Atlant.c Ave., Day tona 
Beach Shores, FL 32127. 

(sk) 

x Albinas Kurkul is , akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
Renshaw, Inc. , patarnauja 
akcijų bonu, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. Su
sidomėję skambink i t e 
312-977-7916. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Lietuvių fondo valdyba 1989 metais. Iš kairės sėdi: Antanas Juodvalkis, pirm. Marija Reinienė, 
adv. Algirdas Os t i s ir Alė Steponavičienė; stovi: Kostas Dočkus, Ofelija Baršketytė, Ramoną 
Steponavičiūtė ir Vaclovas Momkus (nėra dr. Antano G. Razmos). 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DAUK A N TĖN U 

P R I E Š K A L Ė D I N I S 
RENGINYS 

Gen. T. Daukanto jū rų šaulių 
kuopa Chicagoje, palaikydama 
tradiciją, gruodžio 17 d. Šaulių 
namuose savo n a r i a m s , jų šei
moms ir veiklos r ėmėjams 
surengė lietuviškų Kūčių dva
sioje pr ieškalėdini renginį , 
kuriame, nežiūrint šalto ir žvar
baus žiemos oro, dalyvavo dau
giau kaip šimtas jū rų šauliško-
sios šeimos narių, rėmėjų ir 
svečių iš Lietuvos. Tos dienos 
popietėje, a t v y k u s i ų l aukė 

x Dr. Vytenis i r d r . L o r e t a 
Grybauska i , Chicago, 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 50 dol. auką. Tadas T. 
Grigonis, taip p a t iš- Chicago, 
111., atsiuntė 30 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Dr. Alb inas i r d r . O n a 
Garūnai , Chicago, 111., už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė 50 dol. auką. Po 30 dol. 
— John Vaičiulėnas, Worland, 
Wyo. Nuoširdus ačiū. 

x Norman Burs te in , Skokie, 
111., moteriškų ir vyriškų kaili
nių p r e k y b i n i n k a s ( te l . 
708-677-8489) už kalėdines kor
teles ir kalendorių ats iuntė 50 
dol. auką. Labai dėkojame. 

x Lietuvių F o n d u i vajaus 
proga aukojo: po $1,000 Ona 
Dovydaitienė. Genovaitė Zo-
barskienė, po $100 Bronius 
Bakšys, V. Dubinskas, M.D., 
Los Angeles J . D a u m a n t o 
Saulių kuopa, Vaclovas ir 
Konstancija Nenorta i . Čekiai 
išrašyti gruodžio 31 d. ir gauti 
iki sausio 15 d. bus įskaityti į 
1989 m. aukas. Lietuvių Fondas 
visiems dėkoja ir prašo aukas 
siųsti - 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x A l g i r d a s G r a š y s , — 

Vilniaus Jaunimo teat ro akto
r ius , yra b a i g ę s L i e t u v o s 
konservatorijos tea t r in į fakul
tetą. Lietuvoje dirba Jaunimo 
teatruose, televizijoje ir yra 
sukūręs 70 įvairaus charakterio 
vaidmenų. Jis k a r t u su sol. V. 
Daunoru ir pianistu R. Bekio-
niu pasirodys koncerte sausio 7 
d. Jaunimo centre. Bilietus i 
koncertą prašoma įsigyti iš 
anksto J . Vaznelio p rekybo je , 
tel. 471-1424, a r b a Lie tuvių 
Fondo raš t inė je . 

(sk) 
x Greit p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambink i t e 
RE/MAX F I R S T , R i m a s 
Stankus, tel. (708) 361-5950 ar
ba (708) 63fr6169. 

(sk) 

gražiais lietuviškais šiaudinukų 
ornamentais papuošta kalėdinė 
eglutė, tradiciniais Kūčių vaka
rienės patiekalais apkrauti sta
lai, lietuviškos kalėdinės 
muzikos garsai ir malonūs šio 
renginio šeimininkai 
daukantėnai. 

Pasveikinės gausiai susi
rinkusius, linkėdamas visiems 
džiaugsmingos kalėdinės nuo
taikos, 3 vai. p.p. pobūvio pro
gramą pradėjo kuopos pirmi
ninkas E. Vengianskas. Buvo 
perskaitytas Tėvynės prisimini
mo tekstas, po kurio buvo 
žvakučių uždegimo apeigos. Pa
kviesti žvakutes uždegė mirusių 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos nanų atminimui vyriau
sia amžiumi kuopos narė, dos
ni jūrinės veiklos rėmėja M. 
Kereliene, už artimuosius išei
vijoje ir gyvenančius Lietuvoje 
moterų vadovė A. Kirvaitytė, už 
atgimstančią ir laisvės sie
kiančią tėvynę Lietuvą Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės gar
bės pirmininkas V. Išganaitis, 
prisimenant lietuvius jūreivius, 
vis dar plaukiojančius vandeny
nuose po svetimų kraštų vėlia
va kuopos garbės narys, jūrų 
kapitonas B. Krištopaitis ir nu
kankintų tremtyje Sibiro tai
gose sesių ir brolių prisimi
nimui — Cicero Klaipėdos jūr. 
š. kuopos pirmininkas J. 
Mikulis. Puošnią Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės kalėdinę 
eglutę, prašvitusią įvairia
spalvėmis šviesomis, taręs giliai 
prasmingą žodį, įžiebė pirmi
ninkas M. Abarius, atvykęs iš 
Detroito. Kūčių vakarienės 
žvakučių ir kalėdinės eglės įžie
bimo apeigos buvo baigtos vi

siems sugiedojus giesmę Lietu
va brangi. 

Chicagos rajono šaulių dalinių 
kapelionui kun. F. Kireiliui 
palaiminus Kūčių vaišes bei 
dalyvius, buvo dalinamasi tra
dicinėm plotkelėm, vienų kitiems 
linkima džiaugsmingų šv. Kalė
dų ir vaišinamasi tradiciniais 
Kūčių patiekalais. Tų patiekalų 
įvairumas — kelių rūšių žuvys, 
įvairiai pagamintos silkės, dar 
žovių mišrainė, salotai, ki
sielius, sližikėliai, kava, pyragai 
— daugiau kaip 12 įvairių patie- Vytautas Šeštokas didžiajame 
kalų. Ir viskas su pasninku. »Los Angeles Times" dienraš-
Visam tam paruošti parodžiu- tyje gruodžio 18 d. paskelbė 
šios didelius savo kulinarijos su- laiškus, kuriais reaguojama į 

J. A. VALSTYBĖSE 

— Angelė Nelsienė, Fuller-
ton, Calif., palaiko gyvus ryšius 
ne tik su amerikiečių politikais, 
bet ir su spauda. „Star-
Progress" dienraščio vyr. redak
torė Barbara Giasone iš 
pasikalbėjimo su JNelsiene 
lapkričio 17 d. paskelbė straips
nį „Nelsas awaits end of 
WWII", kuriame nuosekliai iš
dėstoma Lietuvos problema. Da
bart inius lietuvių tautos 
tėvynėje ir išeivijoje tikslus Nel
sienė formuluoja taip: „Mes 
vien tik prašome Gorbačiovą iš
vesti karines pajėgas ir leisti 
(Lietuvos) žmonėms tvarkytis 
demokratiniu būdu. Mes ne
siekiame konfrontacijos. Mes 
norime taikingai susitarti ir 
nepakenkti Sovietų Sąjungai". 
Pateikusi kai kurias dabartinių 
įvykių detales, ji reiškia susi
rūpinimą, kad „Pabaltijo vals
tybės vėl nebūtų paaukotos ant 
didžiųjų galybių interesų alto
riaus". Šis straipsnis su didžiule 
Nelsienės nuotrauka patalpin
tas pirmajame dienraščio pus
lapyje, ir ji pristatoma kaip JAV 
LB tarybos prezidiumo pirmi
ninkė ir Baltų Laisvės lygos 
vicepirmininkė. Nelsienės dėka 
trečias didumu Los Angeles 
dienraštis „The Register" gruo
džio 8 paskelbė vedamąjį „Bra-
very in the Baltics", kuriame 
Amerikos vyriausybė raginama 
užmegzti su laisvės besiveržian
čiomis Pabaltijo valstybėmis 
„ekonominius, o gal ir politinius 
santykius". 

— Danguolė Navickienė ir 

Albina Pajarskaitė, Lietuvos „Caritas" pirmininkė, daro pranešimą Atei
tininkų tarybos posėdyje gruodžio 16 d. Iš kairės - Moksleivių Ateitininkų 
sąjungos pirm. Audrius Poiikaitis. 

gebėjimus daug pasidarbavo 
jūrų šaulės G. Kuzmienė, S. 
Aleksandravičienė, J. Skvar-
čienė, H. Martinkienė, B. Ven-
gianskienė, U. Zinkienė, G. 
Martinkienė, M. Gydienė, I. 
Petrauskienė ir Dargienė, ku
rioms tikrai priklauso visų daly-

Nuotr. R. Kubiliūtės 

Pabaltijo kraštams palankų to 
dienraščio vedamąjį. Ta proga 
Navickienė primena, kad „poli
tikos formavime" didelę įtaką 
turinti spauda dažnai neparodo 
palankumo toms mažoms tau
toms, kuriose kaip tik prasidėjo 
nepriklausomybiniai ju
dėjimai". Šeštokas padaro prie
kaištą prezidentui Bush, kuris 
„vis nekalba apie (Sovietų 
Sąjungos) neteisėtą ir nemoralią 
Pabaltijo valstybių kontrolę". 
Danguolė Navickienė yra JAV 
LB tarybos ir tarybos prezi
diumo narė, žurnalistas Vytau
tas Šeštokas — Los Angeles ra

dijo klubo pirmininkas. 

— Paulius Ju rkus , „Darbi
ninko" redaktorius, yra atosto
gose Floridoje iki sausio 17 d. 

— Kun. Placidas Barius, 
OFM, lietuvių pranciškonų pro
vincijolas, lydimas savo patarėjo 
kun. Leonardo Andriekaus, 
OFM, lankėsi Romoje vyriau-

. siojo pranciškonų ordino būs
tinėje. Pasikalbėjo Amerikos ir 
Lietuvos pranciškonų reikalais 
su vienuolijos vadovybe, ap
lankė Asyžių, kur palaidotas šv. 
Pranciškus. Vienas pranciš
konas iš Lietuvos studijuoja 
pranciškonų universitete Itali
joje, tai kun. Benediktas Sigitas 
Jurčys. Kretingos vienuolyno 
parapija atiduota pranciš
konams. 

ARGENTINOJE 

— Henrikas Rymavičius — 
Enriąue Ryma, buvusio Šv. 
Cecilijos lietuvių choro vadovo 
Vaclovo Rymavičiaus sūnus, 
1951 m. baigė Carlos Lopez 
Buchardo konservatoriją. Po 
dešimt metų grįžo į tą mokyklą 
jau profesoriauti ir vėliau buvo 
studijų direktorius ir rektorius. 
Savo profesoriavimo metu jis 
suorganizavo Buenos Aires 
miesto valdybos dramos studiją, 
Mar del Platos miesto teatrą, 
vadovavo Cuyo universiteto 
teatrui. Taip pat jis statė teatro, 
operos, radijo ir televizijos vei
kalus. Dabar jis rengia video 
kasetes moderniam katekizmui 
Argentinai ir visai Pietų 
Amerikai. Henrikas Ryma
vičius yra gimęs 1927 m. kovo 
8 d. Kaune. Su tėvais atvyko į 
Argentiną 1933 m. Pradžios 
mokslus baigė Buenos Aires La 
Salle institute, gimnaziją Pijaus 
LX mokykloje, o paskiau konser
vatorijoje. 

vavusių ir kuopos vadovybės 
nuoširdi padėka. 

Kalėdinėje nuotaikoje besivai-
šinant, malonu buvo pasiklau
syti Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės moterų seksteto dai
nininkių A. Aleknienės, M. Ra
dzevičienės, V. Urbonienės, I. 
pr>cienės, J. Paškevičienės ir S. 
Rudokienės, akompanuojant 
muz. J. Sodaičiui, darniai išly
gintais balsais sugiedotų lietu
viškų kalėdinių giesmių progra
mos, kuri gražiai derinosi prie 
bendros to vakaro Kūčių vaišių 
dvasinės nuotaikos. 

Ir šiais metais daukantėnų 
nepamiršo aplankyti dosnus 
Kalėdų senelis (j.š. V. Zinkus) su 
dovanomis. Kavutę begurkš
nojant, pasigirdus triukšmin
giems skambalo garsams, 

gausiais plojimais buvo ir 
išlydėtas. 

Kalėdų senelį išlydėjus ir dar 
valandėlę smagioje kalėdinėje 
nuotaikoje pabendravus, šiame 
renginyje dalyvavę skirstėsi į 
namus, o daukantėnai skubėjo 
pasiruošti kelionėn į Lemont, 
111., su kalėdinėmis dovanomis, 
Šv. Šeimos namuose gyvenan
čius lietuvius senelius ap
lankyti. 

Šiuo prieškalėdiniu renginiu 
Gen. T. Daukanto jūrų saulių 
kuopa, būdama dėkinga visiems 
rėmėjams, baigė savo 1989 
metų organizacinės veiklos pasi
reiškimus ir pradės naujus 
veiklos metus sausio 21 d., sek
madienį, 3 vai. p.p. Šaulių na
muose rengiamu Klaipėdos 
krašto atvadavimo metiniu pa-

dideliu maišu nešinas į Šaulių minėjimu, kuriame pagrindinį 
žodį tars K. Ėringis ir meninę 
programą atliks Vytauto Didžio
jo šaulių rinktinės dainininkai. 
Tai atvers 1990 metų sauliško-
sios veiklos naują lapą. 

Krpd. 

Antanas Ruratas, Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio seimo tarybos narys, 
kalba Vliko seime Baltimorėje. 

Nuotr. Br. Čikoto 

namus atvyko Kalėdų senelis, 
kuris buvo laukiamas ir gau
siais plojimais sutiktas. Senelis, 
aplink apsidairęs, pasidžiaugęs 
gražia eglute ir pagyręs 
daukantėnus už aktyvią 1989 
metais šaulišką veiklą, vienus 
paglostydamas, kitus per petį 
paplodamas ar pakilojęs, o kai 
kurias seses net ir pabučiuoda
mas, gyvai visas dovanas, pade
dant j.š. N. Martinkui, išdalino. 
Jas gavo dideli ir maži svečiai, 
bei vadai ir visi tie,kurie 
dovanų buvo užsitarnavę... 
Dovanas išdalinus, Kalėdų 
senelis, kaip buvo sutiktas, taip 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


