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Lietuvos klausimai 
Kremliuje 

Konfliktas tebeegzistuoja. Politinis dialogas. 
Gorbačiovo priešai, jo Išsilaikymas. 

Vilnius. — Kai rytoj atvyksta Sov. 
Sąjungos prez. Michailas Gorbačiovas 
; pavergtą Lietuvą, tai ir pasaulio dė
mesys vėl nukreiptas į Lietuvą, vėl 
pasauline spauda beveik kasdien 
rašo pirmuosiuose puslapiuose, o 
radijo ir televizijos komentatoriai 
ypač Lietuvos nepriklausomybės 
klausimą diskutuoja su valstybių va
dais. 

Šeštadienio laidoje buvo pranešta 
sugrįžusių iš Maskvos Ozolo, Berio-
zovo, Paleckio, Žuko ir kitų 
pasisakymai. Šį kartą tebūna 
skaitytojai supažindinti su Sąjū
džio seimo tarybos nario ir naujo 
LKP Biuro nario Romo Gudaičio per 
.Amerikos Balsą" girdėtais pasi
sakymais. 

Į žurnalisto Romo Sakadolskkr 
klausimą, ar buvo pažengta j 
priekį sutinkant su LKP atsis
kyrimu, R. Gudaitis atsakė: 

„Konfliktas iš esmės, aišku, 
tebeegzistuoja, todėl kad mūsų 
Pa r t i j o s s a v a r a n k i š k u m a s , 
žinoma, yra smūgis, yra smūgis 
tai masinei psichologijai, įsi
t ikinimui, kad Partija Tarybų 
Sąjungoje yra tarybų valdžios 
garantas ir kad ji gali būti 
vienintelė ir nedaloma. Tas 
pokalbis buvo labai sudėtingas 
— iš esmės buvo kalbama ne t ik 
apie Partijos atsiskyrimą, bet ir 
apie valstybingumo, apie nepri
klausomybės idėją ir apie tai , 
kad t as mūsų žingsnis buvo vie
nintelis galimas, keičiantis per
tvarkos situacijai Lietuvoje, for
muojantis daugiapartinei siste
mai, kad mes neturėjome kito 
istorinio pasirinkimo. Mums 
buvo būt ina demokratizuoti 
Partiją ir buvo būtina, kad šios 
partijos pagrindinis idealas, jos 
siekis, jos tikslas būtų Lietuvos 
valstybingumas, Lietuvos nepri
klausomybė. 

J o p r i e ša i i r vizi tas 
Tačiau Michailo Gorbačiovo 

padėtis yra labai sudėtinga, 
todėl, kad jis tur i labai daug 
priešų, pertvarkos priešų parti
n i a m e a p a r a t e i r Cen t ro 
komiteto sudėtyje; ir jis buvo 
priverstas vakar to pokalbio 
metu aiškinti galimus kompro
misus. Tačiau bet kokie tie 
pasiūlytų kompromisų varian
t a i , su jais jokiu būdu negalėjo
me sutikti . Galų gale vis dėlto 
buvo nutar ta , kad tur i įvykti jo 
vizitas į Lietuvą, jis turi Lietu
voje išsiaiškinti padėtį. 

Mes supratome, kad mūsų 
Komunistų partijos savaran
kiškumo klausimas nebus iš 
esmės diskutuojamas Plenume, 
o bus apsiribojama t iktai in
formacija apie situaciją Lie
tuvoje ir toliau tą diskusija bus 
nukreipta į pasirengimo TSKP 
28-tajam suvažiavimui vėžes". 

Kas nep r i imt ina Lietuvai 
Į klausimą, ką Gorbačiovas 

nepr i imt ino siūlė Lietuvai, 
Gudaitis aiškino: „Esmė yra 
tokia, kad mes turėtume toliau 
pripažint i TSKP programą, 
įstatus, mes turėtume dalyvauti 
toje bendroje diskusijoje dėl 
28-to partijos suvažiavimo. 
Kiekvienas iš šitų pasiūlytų va
r i a n t ų , a i šku , m u m s yra 
n e p r i i m t i n a s , k a d a n g i t a i 
reikštų, jog mes traukiamės nuo 
savo sprendimo. Buvo diskutuo
j a m a š ia is k l a u s i m a i s , ir 
Michailas Gorbačiovas atsis
kleidė, na, kaip labai įdomus 

pašnekovas, labai lankstus 
politikas, kuris siekia bet kokią 
aštrią problemą spręsti poli
tiniais būdais, politiniu dialogu. 

Galiu pasakyti t ik tiek, kad jis 
taip mums aiškiai davė suprati. 
jog atvykęs į Lietuvą, jis 
pasirengęs vesti dialogą su 
visomis Lietuvos politinėmis 
jėgomis. Turiu galvoje ne tik 
savarankišką Lietuvos Komu
nistų partiją, bet taip pat ir 
Sąjūdį, ir kitas Lietuvos poli
tines jėgas. Mes labai daug kal
bėjome apie tai. kad šiuo metu 
Lietuvos politinė realybė yra 
daugpartinės sistemos realybė, 
kad egzistuoja Lietuvoje kitos 
politinės partijos, kad jokios 
alternatyvos nėra ir demokra
tinė Lietuva — tai daugpartinės 
sistemos valstybė. Mes visi vie
ningai supratome, kad jis pasi
rengęs vizito metu megzti 
dialogą, labai atvirai kalbėtis su 
visomis Lietuvos politinėmis 
jėgomis ir, žinoma, su Sąjūdžio. 
Tai man atrodo labai svarbu". 

Gorbačiovo pozicija 
Gorbačiovas pasisakė ir Lie

tuvos valstybės atstatymo klau
simu. „Čia galiu pasakyti t ik 
tiek, kad Michailas Gorbačio
vas, žinoma, neįsivaizduoja Są
jungos pertvarkos, demokratiza
cijos procesų visos Sąjungos 
mastu be Lietuvos. Lietuvos 
atsiskyrimas, jo nuomone, yra 
smūgis jo kursui, jo pertvarkai, 
jo demokratinei nuostatai; ir jis 
yra įsitikinęs, kad Tarybų Są
jungos egzistaivmas politiniais 
ir strateginiais sumetimais be 
Lietuvos, paprasčiausiai, yra 
neįsivaizduojamas. Ir manau, 
kad su kuo jis čia kalbėtų 
atvykęs į Lietuvą, labai taip jau 
atvirai ir žmogiškai, manau jis 
šitos savo pozicijos tvirtai lai
kysis. 

Jie gi puikiai yra susipažinę, 
ir Michailas Gorbačiovas, ir 
pokalbyje dalyvavę du Politinio 
biuro nariai — Jakovlevas ir 
Medvedevas — su mūsų progra
miniais dokumentais, su dekla
racija, su programa, su statutu 
ir jie žino, kad mūsų pagrindinis 
tikslas yra Lietuvos nepriklau
somybė, Lietuvos valstybin
gumas ir žino, kad nuo šito 
t iks lo mes nesi t rauksime. 
Tačiau jie turi savus argumen
tus, jie laiko, kad mes peršo-
kinėjame per pertvarkos etapus, 
mes skubame , mes nesugebame 
surasti balansą tarp Lietuvos 
interesų i r bendrų Tarybų 
Sąjungos interesų. Ir netgi 
neatsižvelgiame į kintančią 
politinę situaciją Rytų/Vakarų 
Europoje. Buvo labai daug 
kartų akcentuojama mintis, kad 
visas pasaulis yra linkęs į in
tegraciją, o mes, siekdami savo 
valstybingumo, savo nepriklau
somybės, mes siekiame 
uždarumo, siekiame atsiskirti, 
linkstame į izoliaciją. Ir tokia 
mūsų pozicija buvo kritikuo
jama Na, bet mes, man atrodo, 
visi pokalbyje dalyvavę, nei 
kiek nenukrypome nuo savo 
šitos pagrindinės nuostatos, 
pagrindinės pozicijos ir ją 
dėstėme". 

„Lietuvos kelias 99 

Ozolas, Prunskienė, Genzelis Ir 
Gudaitis — nauji Lietuvos Biuro nariai 

Vilnius. Sąjūdžio informacijos 
agentūra penktadienio naktį 
pranešė, jog Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio seimo sesija 
bus vieną dieną — šeštadieni 
Bus diskutuojama Lietuvos 
politinė situacija šiuo metu. 

Klausimas kyla, kas turės kan
didatuot i Sąjūdžio, o k a s 
Komunistu part i jos vardu. 
Sąjūdis žada paskelbti savo rin
kiminę platformą, tą patį žada 
padaryti ir Komunsitų partija. 
Už ku r i ą platformą j ie 

pasiruošimas vasario 24 dienos pasisakys, kuo jų platformos 
rinkimams į Lietuvos Aukščiau- skirsis? Dabar atsiskyrusi Ko-
siąją tarvbą ir Sąjūdžio kon- munistų partija pasisakė už ne-
ferencijai „Lietuvos kelias" priklausomą Lietuvos valstybę 
pasiruošimas, k u r i s įvvks ir už demokratinę visuomenę, 
vasario 3 ir 4 dienomis, ir jc Nuo pat Sąjūdžio pradžios, 1988 
metu Sąjūdis gal paskelbs savo metų birželio, jame aktyviai 

Per visą Lietuvą nubangavo pirmą kartą žmonių p. • -nas Lietuvos Komunistų partijai, kad 
atsiskyrė nuo Maskvos. Daugiatūkstantinė minia gru . 26 c. Vilniaus katedros aikštėje pritaria 
atsiskyrimui. Tarp kalbėtojų buvo ir pensininkas V. :• p^navičius. kuris išreiškė minios jausmus, 
atsakydamas i poeto B. Brazdžionio eilėrašti: „Kur t Tėvynė, kur tu, Lietuva", kai atsake: „Aš 
čia, gyva!". 

Derybos tarp TSRS ir Lietuvos atstovų 
Gorbačiovo išsilaikymas 

— Kauno Kunigų seminarijai 
perduotos papildomos patalpos. 
Perduodama Šv. Gertrūdos baž
nyčia * 

Washingtonas. - Tęsiame „Amerikos 
Balso" perduotą pokalbi su rašytojų R. 
Gudaičiu po susitikimu su Gorbačiovu. 

Kai kas Vakaruose mano. kad 
jis netrukdys Lietuvos nepri
klausomybės siekimui. Gudaitis 
sakė: „Šitaip tiesiogiai, žinoma, 
nebuvo pasakyta, bet visą laiką 
buvo akcentuojama, kad j is yra 
t ik ta i už politinį problemų 
sprendimo būdą, už politinį 
sureguliavimą ir. kad j is griež
tas priešininkas jėgos panau
dojimo, sankcijų panaudojimo 
šitoje dabar k o n f l i k t i n ė j e 
situacijoj. Tą j is daug kar tų 
vaka rykšč i ame poka lby je 
akcentavo". 

„Išvada čia yra viena. Vis dėl
to mūsų žingsnis ku r i an t sava
rankišką Lietuvos Komunistų 
partiją, o aš l a i k a u , kad 
Lietuvos Komunistų partija gali 
transformuotis, gali keistis , t a 
jos sveikoji, doroji dalis gali evo
liucionuoti į labai pozityvią 
Lietuvos politinę jėgą daugpar-
tinėje Lietuvos sistemoje, buvo 
teisingas ir t a s vakarykšt is 
pokalbis dar kar tą patvir t ina, 
kad mes išėjome vis dėlto ne tik 
į tarptautinių, bet ir į tarp
valstybinių santykių lygmenį, į 
derybas tarp TSRS ir Lietuvos 
atstovų. Man atrodo čia yra 
labai svarbu, labai svarbu, ir 
manau jo vizito metu t a dvasia 
— Tarybų Sąjungos ir valdan
čiosios Tarybų Sąjungos partijos 
lyderio darybos su Lietuvos poli
tinėmis jėgomis, kuri užsimezgė 
vakarykščiame pokalbyje, bus 
pratęsta čia Lietuvoje. Tai 
be galo svarbu". 

Stiprėja priešai 
Vakaruose kai kas mano. kad 

tik jėgos panaudojimas gali su
laikyti Lietuvos kelią į nepri
klausomybę, ir j e igu jėgos 
panaudojimo ats isakoma, tada 
yra aišku, kad la ikant i s nuo
statų, kuriomis dabar gyvena
ma Lietuvoje, anksč iau ar 
vėliau bus pasiekta valstybinė 
nepriklausomybė. Į t a i Romas 
Gudaitis atsakė esąs optimistas, 
„tačiau vis dėlto t a s procesas 
siejasi su Michailo Grobačiovo 
pozicijos tvi r tumu. J ū s turbūt 
jaučiate ir iš toliau, kad jis tur i 
labai didelių priešininkų ir, 
žinoma, ta priešiškoji Michailui 
Gorbačiovui stovykla, yra už 
jėgos panaudojimą. Tačiau jis 

daug ka r tų vakar akcentavo 
mums, kad jo po'itika tai yra 
demokratijos poliuka^vr jis ne
suinteresuotas panaudoti jėgą. 
J i s niekados tokiu keliu neis. 
Tokia jo pozici a mums ir 
įkvepia optinųzmą, o nerimą 
įkvepia ta i , k*?8f stipėja kon
servatyviosios jėgos, priešiškos 
Gorbačiovui ir jo vykdomai per
tvarkos politikai. Tokių jėgų 
Tarybų Sąjungoje esama ir jos 
stiprėja, jos konsoliduojasi. 

Aš t ik iu vis dėlto, kad mes 
savo tikslų pasieksime, žinoma, 
jeigu būsime vieningi, jeigu 
sugebėsime konsoliduotis, savo 
stovykloje mes nesiskaidysime 
ir neieškosime priešų neabejo
tinų Lietuvos nepriklausomybės 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

—Vilniuje sugrįžęs iš 
Maskvos LKP ideologas Justas 
Paleckis Sąjūdžio koresponden
t u i pasakė , jog pokalbis 
Kremliuje su Gorbačiovu vyko 
kaip lygus su lygių. Kalbėta ir 
apie būsimus LKP ir TSKP 
santykius. 

— Lietuvoje vasario 24 d. 
įvyks rinkimai į Aukščiausiąją 
tarybą. Sąjūdis mano, kad tai 
vienas svarbiausių žingsnių į 
Lietuvos nepriklausomybę. Va
sario 3 d. įvyks priešrinkiminė 
konferencija, kurioje dalyvaus 
maždaug 400 delegatų nuo visų 
Sąjūdžio grupių. 

— A u k š t ų j ų mokyklų 
Lietuvoje statutų klausimai 
buvo nagrinėjami gruodžio 26 d. 
Aukščiausiosios tarybos komi-

sąjungininkų stovykloje. Tačiau 9U°s posėdyje. Nutarta, kad pro 
tur ime būti realistai ir suvokti, 
kad šitų tikslų siekimas yra vis 
dėlto susijęs su Gorbačiovo poli
t ika, nes aš neįsivaizduoju per
tvarkos be Michailo Gorbačiovo. 
Manau, kad jo praradimas tai 
čia būtų, žinoma, didelis smū
gis. (...) Jeigu jis išsilaiko, tai 

j ek tus svars tymui įteikia 
mokyklų rektoriai. 

— Klaipėdoje uostamiesčio 
teatro aikštėje pirma kartą 
klaipėdiečiai susirinkę pareiškė 
solidarymą su savarankiška 
Lietuvos Komunistų partija. 
Pirmininkas Valentinas Grei 

manau, kad mes tikrai žengia- čiūnas pasakė, kad uostamiesčio 
me į priekį vardan savo šven- komunistai žengs savo pasirink-
čiausio tikslo 
klausomybės" 

Lietuvos nepri-

„Laisvę Ir 
nepriklausomybę 

Lietuvai! 

Vilnius. — i -'90 m. sausio 6 d. 
— Sąjūdžio ž ių informacijos 
agentūra pranešė, jog praėjusį 
šeštadienį įv> (tusioje Sąjūdžio 
Seimo sesijoje uvo nutarta, kad 
Lietuvos Per tvarkymo Sąjū-
džio Seimas viečia Lietuvos 

bačiovo atvyki-
rinkti Lietuvos 
niuje ir pade 
e tuv ių tau tos 
a tkur t i nepri 

u vos valstybe 

žmones M. G 
mo dieną su-
sostinėje V 
mons t ruo t i 
ryžtingą sieV 
klausomą Lv 

Šios demor racijos tikslas ir 
šūkis: „Lai:- e ir nepriklau
somybe Lieti. ai!". Demonstra 
cija tu r i būti t a ik i , ori ir 
drausminga Demonstracijai 
pravesti su<'. trytas organiza
cinis komit*' »s. Kvietimą lie
tuviams n n* i$ pasirašė LPS 
Seimo sesijo- irmininkai Alek 
sandras Ar -alas ir Aloyzas 
Sakalas 

kandidatus į tarybą. 
Sunkios problemos 

Sąjūdžio 220 narių seimas 
turės spręsti sunkius ir keblius 
klausimus - kelių Sąjūdžio 
vadų dalyvavimą Lietuvos 
Komunistų partijos naujajame 
biure ir rimtus ideologinius ir 
politinius skirtumus ryšium su 
Komunistų partijos intenci
jomis. Visa tai gali vesti į 
triukšmingą Seimo sesiją. 

Keturi Sąjūdžio Seimo tarybos 
nariai tapo LKP Politbiuro na
riais, kai įvyko part i jos 
kongresas gruodžio mėnesi, 
kuris deklaravo partijos nepri 
klausomybę nuo Maskvos. Jais 
yra: Sąjūdžio laikraščio 
„Atgimimas" redaktor ius 
Romualdas Ozolas, kuris laiko
mas ir Sąjūdžio pirmininko V. 
Landsbeigio dešiniąja ranka. 
Sąjūdžio ekonomistė ir Lietuvos 
ministerio pirmininko pavaduo
toja Kazimiera Prunskiene, 
Vilniaus universiteto filosofijos 
profesorius ir to universiteto 
partijos pirmininkas Bronius 
Genzelis, ir rašytojas, Lietuvos 
rašytojų sąjungos pirmininkas 
Romas Gudaitis. Visi keturi yra 
Sovietų Sąjungos deputatai, 
išrinkti kovo mėnesi, taip pat ir 
Sąjūdžio Seimo nariai ir berods 
visi Lietuvos Aukščiausiosios 
tarybos nariai. 

Už kurią platformą 
Tai Sąjūdžio problemų dalis 

tu keliu, vadovaudamiesi dau
gumos Lietuvos gyventojų inte
resais. 

— „Atgimimo" laikraščio re 
daktorius, kurį leidžia Sąjūdis, 
dabar jau ir Lietuvos Komunis
tų partijos Centro komiteto 
narys Romualdas Ozolas, buvo 
plačiai aprašy tas žurnalo 
„Ogoniok" puslapiuofe Maskvo
je 

— Kauno Tarpdiecezines Ku
nigų seminarijos rektorius yra 
vyskupas Vladas MicheleviČius. 

dalyvauja ir Komunistų partijos 
dalis narių. Daugelis Sąjūdžio 
veikėjų atskiria save veiklą nuo 
Komunistų partijos veiklos, 
nežiūrint kad beveik pusė narių 
Sąjūdžio taryboje priklauso par
tijai ir kartu yra Seime. 

Atsarga gėdos n e d a r o 
Pranešama, jog yra daug 

įtarimo tarp ne komunistu 
Sąjūdžio narių, kad komunistai 
nėra daug pasikeitę, nežiūrint 
kad keičiama jų vadovybė. 
Daugelis mano. jog Sąjūdis turi 
likti opozicine jėga. nežiūrint, 
kad pakeistas šeštasis straipsnis 
ir partija nebeturi valdžios 
monopolio, ir likti ta moraline 
jėga, kuria buvo iki šiol. Bet kiti 
Sąjūdžio nar ia i , kur ie yra 
komunistai , sako, kad visi 
keliai veda į vieną tikslą — ne
priklausomą Lietuvą, tad ir 
dalyvavimas LKP vadovybėje 
turi tą patį tikslą. Jų pažiūra 
y ra , kad Sąjūdis nėra ir 
neturi būti politine partija, bet 
pasilikti jungiančia jėga kaip 
skėtis visoms politinėms parti
joms ir palaikyti progresyvines 
LKP pajėgas. 

Praėjusio šeštadienio nutari
mus ar susitarimus, kai tik suži
nosime, pranešime skaityto
jams. Supažindinome su dabar 
tinėmis problemomis Lietuvos 
viduje, dar prieš atvažiuojant 
Gorbačiovui i Vilnių. 

Prezidentas pabaltiečių reikalu 

Neseniai buvo paminėtas Vilniaus 
atgavimo 50-tis. Ta proga buvo pa
skelbtas tarptautinis ekslibrisu 
konkursas. Čia matome ukrainiečio 
Tarano sukurta kūrinį 

Washingtonas. - Baltuosius 
rūmuose sausio 5 d. prez. G. 
Bushas spaudos konferencijoje 
atsakinėjo į klausimus. 

Kai pasaulio žinių agentūros 
ir radijo bei televizijos stotys vis 
primena Gorbačiovo kelionę } 
Lietuvą, vienas reporteris iš 
salės galo apie tai paklausė ir 
prezidentą. 

Michailas Gorbačiovas vizi
tuosiąs Pabaltijo kraštus, kad 
susipažintų su ten didėjančiu 
nepriklausomybes arba autono
mijos judėjimu. Ar prezidentas 
raginąs Gorbačiovą leisti tiems 
sąjūdžiams tęsti savo veiklą 
toliau, o gal jis manas, kad 
esmėje tai yra Sovietų Sąjungos 
vidaus reikalas. 

Prez. Bushas atsake, jog Gor
bačiovas turįs savo vidaus 
reikalų, „bet jis žino ir mūsų 
pažiūra taikingo pasikeitimo 
klausimu". Reikia Gorbačiovui 
pripažinti — jis esąs didelis 
taikių pakitimų propaguotojas, 
reformų gynėjas Bushas čia pn 
minė, jog kai kuriais atvejais 
reikia jam priskirti Rytų Euro
pos įvykius „Bet aš suprantu, 
ir mes galime tai diskutuoti, 
kad tos problemos yra skirtin 
gos". Prezidentas pasakė, jog 
prieš metus niekas iš mūsų 
negalėjo manyti, žinant Sovie
tų nusistatymą, kad »vyks 

perversmas Rytų Europoje, ir 
reikia pripažinti Gorbačiovui, 
kad jis yra už tuos pasikeitimus. 

„Bet dabar jis turi savo vidaus 
problemas tarp Sovietų Sąjun
gos sienų — pubaltiečius arba ir 
dar vieną kitą ir jis pakartotinai 
palaiko savo nusistatymą del 
taikių pasikeitimų. Todėl aš 
palaikau t a i Mes turėjome pro
gos tą kiausimą diskutuoti 
plačiai filosofine prasme Malto
je", kalbėjo prez. Bushas. 

Bet \ kitą klausimą, ar viso to 
eigoje prezidentas tikįs, kad 
nebus pa lauž tas sąjūdžio 
siekimas, Bushas atsakė negalįs 
eiti Į hipotezes^ad taip bus. bet 
jis manąs, kad jis iGorbačiovasi 
ir ta kryptis, kurią yra užemes 
ir „kuria mes pasitikime", bus 
laimėta. 

KALENDORIUS 

Sausio 9 d.: Algis. Bazilė. 
Gabija, Marcijona 

Sausio 10 d.: Agatonas, Gin-
vailė, Vilhelmas. Ginvilas. 
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Klausimas. Sutrumpintas iš 
pavergtos Lietuvos laiškas čio
nykščiam lietuviui. 

Partizanystė, Sibiras, Mol
davija ir Uralas paliko giliai 
įbrėžti širdyje ir kūne. Pas mane 
pradėjo sveikata šlubuoti. Po 25 
metų Sibiro, tai ir aš pats per 
daug nesistebiu, kad ji man pra
deda lūžti. Tik šiuo metu 
norėtųs pamatyti kaip vystysis 
Europos politika ir kartu spręsis 
mūsų tėvynės laisvė. Man tary
biniai daktarai nustatė „steno-
cardia" (tai širdies arterijų 
susiaurėjimas — J. Ad.). Bet aš 
įtariu, kad man yra ir nervai 
sukrėsti. Pas mane anksčiau to 
nebuvo. Pradeda trukti oro ei
nant. Turiu sustoti. Kaip sėdžiu, 
jaučiuosi sveikas vyras. Kai imu 
judėti — nėra vyro. 

Daktarai sako, kad pas mane 
yra širdies venų kalkėjimas, 
(arterijų, venos nekalkėja — 
J.Ad.). Aš negeriu, nerūkau, 
gyvenimą savo vedu normaliai. 
Gal galėtum per kitą grįžtantį 
iš Amerikos įduoti vaistų nuo 
kalkėjimo širdies venų. Čia su 
vaistais šiuo metu blogai. Laik
raštyje radau, kad vaistais 
aprūpinti pajėgiama tik 57% 
gyventojų. Visur reikia turėti 
blotą, o aš to bloto ir protekcijų 
neturiu. Tai gaunu, kas atlieka 
nuo tarybinės aristokratijos. Pa
grindinis atsakymas vaistinėje: 
nėra. Bet toks atsakymas nepa
tenkina ligonio. Tai je igu 
galėtum dėl manęs suteikti bent 
kiek vaistų, tai būsiu tau labai 
dėkingas. Rašiau dviem, kar tu 
buvusiems Sibire, į Ameriką — 
tyla, jokio atsakymo. Todėl ra
šau tau. 

Aš gulėjau kardiologiniame 
skyriuje Š.. Dabar einu pas pri
vatinį daktarą. J is kaskart ima 
15 rublių už apžiūrėjimą, bet 
geryn nieko gero. Tau įdedu jo 
parašytą diagnozę mano ligos 
(širdies kraujagyslių artereo-
sklerozė, į tampos krū t inės 
angina — angina pectoris). 

Tai aš noriu gauti ameriko
niškų vaistų, gal jie man padės. 
Dar giltinės su dalgiu nematau 
stovinčios už nugaros. Tai 
tikiuosi dar pagyventi šiek tiek 
Lietuvos žemelėje. O jeigu nepa
vyktų su tuo, ko prašau, tai 
prašau parašyt nors pora žodžių, 
kad negali įvykdyti. Tada reikės 
laukti atžygiuojant giltinės, 
kadangi visi kozeriai man jau 
bus išmušti iš rankų. Sėkmės. 
Laukiu atsakymo. 

Gavęs šitokį laišką čikagietis 
klausia, kuo jis galįs jam padėti. 
Ar gali šis skyrius kuo nors 
patarti? 

At sakymas . Aišku, šis sky
rius gali ne tik patarti, bet turi 
nedelsdamas — neišsisukinė
damas padėti ir padės — vaistai 
jau išsiųsti. Ir tokia pagalba 
nieko nekainuos nei tą laišką 
rašiusiam nei jį gavusiam. Kai 
kalėdiška nuotaika širdyje, ta
da kiekvienam reikalingajam 
pagalba pakelyje. Tokios nuo
taikos stokojimo yra geras pa
vyzdys tie du kartu vargusieji. 
o dabar vargo broliui nė žodelio 
margoje gromatėlėje, jau nekal
bant apie žaliuką vieną kitą. 
Tokių randasi mūsų tarpe gyva 
galybė ir Sibire nebuvusių — iš 
gero gyvenimo jų širdys dvasine 
stenokardija susirgo. Kalėdos 
vertinamos pagal tai, kiek tokių 
atsiverčia į geravalius. Jos yra 
mums visiems būtinos. 

O dabar prie reikalo. Vien 
vaistai sklerozei mažai ką 
padės, kaip jie nepadėjo dabar 
akis amžiams užmerkusiam. 

Rusijoje gyvenimą geresne link
me pakreipusiam, prieš srovę 
ėjusiam Sacharovui, ku r i s 
pasitikėjo amerikiečiais ir į savo 
š i rd ies ar ter i jų sklerozės 
reikalus pro pirštus žiūrėjo. O 
išeitis, reikia tikėtis, galėjo būti 
visai kitokia, jei jis būtų su 
skleroze reikiamai kovojęs — 
tada ir jis ir mes visi būtume dar 
ir dabar jo veikla besidžiaugę. 
Kiekvienas, nenorintis jo likimo 
susilaukti, tegul skaito ir 
vykdo, kas čia toliau parašyta. 
Toks elgesys dabar turėtų apim
ti visą lietuvišką visuomenę: pa
vienių tokių vykdytojų visai 
negana — mūsų tik saujelė. 

kodėl. Gali tu būti protingiau
sias, gali atomus savu protu 
tvarkyti, bet nebūdamas as
menybe susi tvarkęs, ki taip 
sakant , ne tu rėdamas nusi
teikimų darnos — išmintingumo 
gausos, nepajėgi širdies sklero
zės vyti už Uralo, žemės galo. 
Mat, toks nebūdamas, nepajėg
si vykdyti dabartinės medicinos 
nurodymų. 

Kai Sacharovas atvyko Ame
rikon, jau širdimi besiskun-
džiąs, geriausi šio krašto gydy
tojai puikiausiai ir nuodugniau
siai jo sveikatą patikrino ir pa
tarė dar nedaryti širdies opera
cijos. Čia ir buvo padaryta mir
tina klaida: reikėjo jo širdį 
operuoti ir jam pačiam reikėjo 
šimtaprocentiniai sklerozę vyti 
iš savo širdies. Taip jis turėjo 
elgtis ir minėtai neoperuotas. 
Bet kuris iš mūsų taip ją vė
jam?! Daugiau negu tikras daly
kas, kad Sacharovas ir šiandien 
būtų mūsų tarpe. Kadangi 
abiem atvejais buvo apsileista, 
tai ir susilaukėm, ko nelaukėm. 

STASIO LOZORAIČIO 
ŽODIS GORBAČIOVO 

VIZITO LIETUVOJE 
; IŠVAKARĖSE 

Medicina pajėgia gelbėt i , 
be t neišmint ingasis to 

never t ina 

Dabar, per šias Kalėdas 
visiems šios žemės gyventojams 
medicina gali pranešti džiugia, 
medicinišką naujieną, kad 
arterijų priskretimas choleste
roliu gali būti pašalintas. Tai 
re išk ia , kad stenokardi jos 
(širdies arterijų priskretimo — 
sklerozės) giltinės dalgis gali 
būti atšipintas. Iki šiol jis buvo 
labai aštrus: kasmet nužudy
davo daugiau žmonių, negu bet 
kas kitas šiame krašte. Tokios 
g i l t inės kasmet inės aukos 
skaičiuojamos milijonais. 

Kaip elgtis p r ieš ir po širdies 
kraujagysl ių operaci jos 
Kiekvieno žmogaus visapu

sišką sveikatą lemia prigimtis. 
Ją gerinti yra ateities medici
niškas reikalas. Dabar esame, 
kas esame ir prigimties nepa
keisime. Bet už tai turime, 
kruvinu prakaitu prakaituo
dami veikti, kad neigiamų 
prigimtų negerumų įtaką kiek 
galint sumenkintume ir mažiau 
nuo jų kentėtume. O tas menki
nimas yra sekantis ir jis turi 
apimti visą mūsiškę išeiviją ir 
visą atgimstančią tėvynę. Tai 
geriausias siekis naujuose me
tuose. Pats vienas, dar prieš 
gydytojui padedant, gydyk, 
kontroliuok visas turimas ne
gales: rūkymą, g i r tav imą, 
nervinimąsi dėl menkniekių, 
cukraligę, podagrą (per rūgštų 
kraują), pakeltą kraujospūdį, 
persivalgymą. Kovok su nenoru 
dirbti, judėti, mankštintis, su iš
tvirkavimu, apsileidimu ge
ruose darbuose, nenusiteikimu 
kitam gerą daryti, neieškojimu 
pagal Vaižgantą kituose dei
mančiukų. Kovok su kito akyje 
dulkės matymu, savoje rąsto 
nepastebint, ir pasikliovimu 
vien tik vaistais, kada vienin 
telis t ikras širdies gelbėjimas 
yra vaisius paties žmogaus 
neatlaidžių pastangų, gerinant 
savo gyvenimo kelią. 

Savo gyvenimo vairą imk 
į savo r a n k a s 

Sovietų Sąj-ngos lyderis Gor
bačiovas atvyksta į Lietuvą. Jo 
iš tikrųjų kelionės tikslų niekas 
nežino. Tačiau žinoma, kad jis 
neigiamai žiūri j Lietuvos ko
munistų partijos nutarimą atsi
skirti nuo sovietų komunistų 
partijos ir turbūt dar nei-
giamiau yra nusistatęs Lietuvos 
nepriklausomybės klausimu. 
Iki šiol jis yra pakartotinai 
pareiškęs, kad Sovietų Sąjunga 
nepavartos jėgos nei Lietuvoj, 
nei kitose Pabaltijo šalyse. Tiki
mės, kad taip ir bus. Jei jo paža
dai nepasitvirtintų, susidarytų 
labai kebli padėtis jam pačiam. 
Vakaruose smurtas prieš Pa
baltijo kraštus būtų sutiktas su 
dideliu pasipiktinimu, kaip įro
dymas, kad vadinamoji demok
ratinė reforma tai tiktai tušti 
žodžiai. 

Sąžiningai vykdoma pert
varka yra svarbi ir mums lietu
viams. Kas nenorėtų matyti pas 
didįjį kaimyną demokratinių 
institucijų, daugiapartinės sis
temos, atvirų debatų, laisvų 
rinkimų. Tik bent tuo tarpu iš 
daugelio Gorbačiovo pareiškimų 
aiškėja, kad ;am demokratija 
dar yra gana svetima sąvoka. 
Štai jis skundžiasi, kad Maskvos 
nutarimai nėra priimami Lietu
voj, kad Lietuvos atsiskyrimas 
nuo Sovietų Sąjungos politiniais 

Sopranas Jo lanta Čiurilaitė at
vyksta su . .Vilniaus" ansambliu i 
Chicaga ir at l iks daug skambių 
dainų ir duetų. 

ir net strateginiais sumetimais 
neįsivaizduojamas. Praktiškai 
Sovietų Sąjunga, negalėtų egzis
tuoti savo sudėtyje, neturėdama 
Pabaltijo valstybių. Mūsų aspi
racijas jis vadina nacionalisti
nėmis, nesveiku separatizmu, 
kuris pasinaudoja pertvarka. 
Lyg tai būtų uždrausta. Mūsų 
noras tapti nepriklausomais tai 
tik nesveikos emocijos ir t.t. 

Atvažiuojantį Gorbačiovą, 
mes turime sutikti su orumu 
kaip senos valstybės piliečiai, 
kurie yra daug matę, kentėję 
ir dar daugiau supratę. Savo 
nuomonę, jei ji nesutinka su 
Kremliaus lyderio nuomone, 
išreiškiame tyla. Visiška tyla. 
Be išpuolių, kurie būtų nau
dingi Maskvos propagandai. 

Esmėje Gorbačiovas at
važiuoja tartis su Lietuvos Ko
munistų partija. Taigi pirmoje 
vietoje ta i yra komun i s tų 
reikalas. Tačiau jis pasidaro 
visų lietuvių reikalu, kada yra 
paliečiamas mūsų valstybinės 
nepriklausomybės klausimas, 
kada puolamos mūsų politinės 
grupės, partijos, Sąjūdis ir net 
Lietuvos komunistų parti ja 
dėl to, kad jos tvarkosi pagal 
demokratinius principus. Visi, 
įskaitant ir komunistų partiją, 
turi teisę laisvai, demokratiniu 
būdu pasirinkti savo veikios 
tikslus, savo veiklos metodus. 

Gorbačiovui esant Lietuvoj, 
yra labai svarbu, kad mes j am 
parodytumėm vieningą frontą, 
kuriame nėra jokių plyšių. Į va
sario mėnesio rinkimus eisime 
a t sk i r a i . Dabar g i , k a d a 
reikalas eina apie mūsų tėvynės 
nepriklausomybę ir demokra
t ines laisves, t u r i m e b ū t i 
vieningi. 

Būkime mandagūs, būkime 
taikingi kaip visi žmonės, kurie 
yra giliai įsitikinę, kad jų kova 
yra teisinga. Tegul Gorbačiovas 
grįžta į Maskvą įsitikinęs, kad 
lietuvių tauta yra ne t iktai vie
ninga, bet ir tvirtai nusistačiusi 
taikingai siekti nepriklausomy
bės ir draugiškai gyventi su vi
sais savo kaimynais. Kad ji y r a 
pasiruošusi tartis su Krem-
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liumi, tačiau nepriima jokių 
kompromisų, kurie visą Pabalti
jį grąžintų į 19 šimtmetį. 

Mes ne t ik ta i galime gyventi 
nepriklausomi. Mes turime būti 
nepr iklausomi, nes ta i yra 
mūsų išsigelbėjimas. Gorbačio
vas yra pasakęs, kad istorija 
niekam neduoda mandato būti 
absoliučiai neklystančiu. Tikė
kimės, kad jis, būdamas Lietu
voje, įsitikins, jog jo nusista
tymas mūsų tėvynės atžvilgiu 
yra klaidingas. Kuo greičiau jis 
tą supras, tuo bus geriau. Lie
tuvos atsiskyrimas nėra smūgis 
Gorbačiovo kursui. Priešingai — 
jis būtų jo kurso didžiausia per
galė. 

Dievas nemoka kas savaitę, 
bet jis užmoka pabaigoj. 

Danų priežodis 
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Bus lengviau mesti rūkius , kai šį ne
sveiką įprotį pakeisime sveiku — 
vaikščiojimu, bėgimu, plaukimu, 
grūmos kramtymu, ar ka i griebsimės 
seniai išsvajoto darbo ir dabinsimės 
išmintingumu. 

Taip buvo iki šiol. Pusamžio ir 
vyresni žmonės — visokie medi
ciniški „nusidėjėliai" nė nejaus
dami savo ankstyvo galo iki šiol 
ramiai ikaip dabar Sacharovas) 
ar kiek prisikentėję — krūtinės 
skausmas turėję , kri to po 
sklerozės giltinės dalgiu. Dabar 
atėjo kiti laikai. 

Dabar ta giltinė gali būti iš
vyta už devynių mylių. Bet tik 
su viena sąlyga: tik kalėdiškai 
geravalis, o mediciniškai tik iš 
mintingasis gali nuo savęs tokią 
giltinę taip toli išguiti. Ir štai 

Cook apskrities ligoninėje dir
bąs širdies ligų žinovas — 
kardiologas dr. Sunil Kadakia. 
p a k l a u s t a s , kokią dabar 
mediciną laiko svarbiausia 
priežastimi širdies ligų (jų arte
rijų priskretimo, sklerozės), 
atsakė vienu žodžiu: rūkymas; 
jis y ra didžiausias širdies 
žudikas. 

Išmintingam mūsiškiui tokios 
žinios pakaks: dažniausiai toks 
nerūko, o jei iki šiol, nežino
damas rūkymo žalos. — rūkė— 
bejokio išsisukinėjimo, bejokio 
skundo, kad tai sunku pada
ryti, liausis rūkęs, mes ci
garetę iš dantų. Taip pasi
elgs dėl savo žmonos, savo vaikų 
gerovės, o taip pat ir dėl pa
vergtos tėvynės greitesnio išsi
vadavimo. Ir mūsų kiekvienas 
turime taip padaryti. 

Kaip laiške iš ten rašoma: 
Tikrosios laisvės dar nėra. Jos 

I/mgviau mesti n ik ius , sloguojant Tada tabako skonis rūkoriui nesti tok* 

priimtinas 

tik laukiam kaip gandrai, gerk
les ištiesė O laisvė brangioji, ar 
tu dar t o l i ? " Rūkymas 
kiekvieną lietuvį pūzdru verčia 
ir tokią laisvę tolina. 

Bet kiek mūsiškių rūkorių da
bar meta rūkę? Tik mažuma. Už 
tai mes visi lietuviai šiuose N. 
Metuose -uimkime save nagan 
ir visi vienas kitam talkinkime 
t ikra i visam laikui mesti 
rūkius. Ypač organizuoti mū
siškių vienetai , nuteikime 
rūkantį lietuvį liautis buvus 
savo širdies žudiku, nežiūrint 
kaip stiprus toks žudikas jis 
būtų. Juk mūsų tik saujelė. 
Reikia padėti mūsų didvyriams 
prikelti Lietuvą laisvam gyve
nimui. 

Dabar lietuviai daug ką gero 
padaro pirmieji. Tuomi jie užsi
tarnauja tarptautinį dėmesį 
sporte, politikoje, ekonomikoje. 
Dabar būkime pirmieji, visi 
apsieidami be tabako, kaip reli
gingi musulmonai be jo verčia
si. Tesuskamba mediciniškame 
ir visuomeniniame gyvenime 
mums garbę, sveikatą teikian
ti žinia: Lietuviai nerūko! 

Pribręskime prie užsiėmimo 
vien kultūriniais darbais, tada 
lengviau bus liautis savo širdį 
žudžius tabako pagalba. Rūky
mas nėra kvėpavimas, 
valgymas. J i s yra neišmin 
tingojo savęs žalojimas, ypač 
savo širdies žudymas. Net. 
buvimas prirūkytame kambary
je yra lygiai kenksmingas, kiek 
rūkymas. 

Todėl dabar kiekvienas pri
siekime šiais metais nė nepra
dėti rūkyti, o jei esame pradėję, 
mesti, tuomi ir jaunimui rody
dami sveiko gyvenimo džiaugs
mingą kelią. 
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CRAWFORO MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W 95 St. 
Tai . (70S) 422-0101 

Valandos pagai susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (700) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, IM. 80652 

Pirm , antr . ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Bullding 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 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 

Alkoholio l a šas š i rd ie s 
sveikatoje skylę p r a t a š o 

Iki šiol medicina žinojo, kad 
alkoholis kenkia dėl to. kad 
alkoholikai nevalgo ir dėl to 
stokoja vitaminų, proteinų ir 
mineralų. Per paskutinį dešimt
metį surinkti duomenys rodo, 
kad alkoholis priedo ir tiesio
giai kenkia kūno celėms, taigi 
ir širdies kraujagyslėms. O 
pastarosios tiekia maisto širdies 
raumeniui. Negavęs maisto, tas 
raumuo negali dirbti — nepajė
gia kraujo pumpuoti. Visi dabar 
žinom, kad toks nepajėgumas 
reiškia širdies susirgimą, net 
dažną mirtį. 

Dabar keliantis pavergtai Lie
tuvai, turi keltis ir degtinės ver
gas lietuvis. Toks prisikėlimas 
bus didžiausia dovana ne t ik sau 
pačiam, savai šeimai, bet ir pa
vergtai tėvynei. Todėl visi, ypač 
organizuoti lietuviai, ryžkimės 
dideliam pasiaukojimui, at
sisakydami nuo svaigalo lašo. 
Toks atsisakymas nereikalauja 
kelionės į mėnulį, bet užželdina 
taką į girtuvėlę. į renginio 
barą, į stikliuko išlenkimą šei
myniniame pobūvyje. Gana to 
„su saiku" savo širdies nuodi
jimo. Kitą kartą daugiau širdies 
apsaugos reikalu. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus .r kraujo ligos 
Nech.rurgmis išs>p'etusių venų 

ir hemoroidu gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai . (1-312) 585-2902 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt antr . ketv ir penkt 

Reikalu' esant atvažiuos ir Į namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundae Ava., Elgln. III. 60120 
Tat. (708) 742-0255 

Valandos oagai susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W S9th St Chicago 8 
Tai . (1-312)476-2112 

9525 S 79th Ave H<ckory Hilis 
Tai . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. HIcKory Hllls. U 
1 myl'a i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

Tai. kabinato Ir buto. (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava.. Clcaro 

Kasd'en ' ik; 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviška*! 

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

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

Palo* Vision Cantar. 7152 W. 127th St.| 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai . (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GVDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava. , Sutta 324 Ir 

5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 565-2960 įveikia 24 vai | 

Valandos pagai susitarimą 

Dr. Tumasonlo kablnatą parama 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurge 
2454 Wast 71 st Straat 

T«l (1-312) 434-1818: Raz. (708) 152-0889 
Vai Dr*n . antr k«v ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Straat 

Kabinato tat. (1-312) 737-1188; 
Razld. (708)385-4811 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71 st. St.. Chtcaoo. m. 

Tai. . (1-312)436-0100 
11800 Souttmast Mlgh«ray 
Palos Hatgnts. m. 60463 

(708) 361-0220 (708) 361-0222 

Dr. Tumasonlo kablnatą parama 

Vai 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2656 W. 63rd Straat 

antr 1-4 v p p .r ketv 2-5 v p p 
Sešt pagal susitarimą 

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

DR. S. LAL 
SPECIALYBE V IDAUS 

Straat 
IGOS 

2454 W 71St 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Arehar Ava. (prie AuStml 

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



Okupuotoje Lietuvoje 

DIDŽIOJI NELAIMĖ 
Tėvynėje ir išeivijoje pagrįstai 

džiaugiamės lietuvių tautos at
gimimu, gėrimės tautinių vėlia
vų šlamėjimu, vartojame tauti
nius bei valstybinius ženklus — 
simbolius, kur reikia ir kur ne
reikia (spausdiname mūsų Vytį 
net ant pirkimo krepšių ir pan.\ 
didžiuojamės daugia tūks
tantinėmis demonstracijomis 
už nepriklausomybę. Bet dažnai 
nepastebime antrosios medalio 
pusės, kuri yra ne šviesi, o tamsi 
ir juoda. Tai okupanto suga
dintas Lietuvos žmogus. Visų 
mūsų gerinamaskun. Alfonsas 
Svarinsk;<s. už tikė/imo ir tau 
tos laisve ilgus metus kalėjęs 
okupantu kalėjimuose, lanky
damasis Amerikoje. u<? viena 
proga pasakė, kad, ką okupan
tas sugadino per pusę šimto 
metų, reikės viso šimtmečio tai 
atitaisyti. 

Skaitydamas dabartines Lie
tuvos formalia ir neformalią 
spaudą, susid: rai įspūdį, kad 
nūdienė Lietuva, šventąja va
dinta, nūdien nebėra šventa. 
Per eilę metų okupacinėse sąly
gose išaugo naujas žmogus, 
kuriam nėra šventos moralinės 
vertybės, kaip huvo mūsų 
laikais. Štai docentas Vyt. Kaz
lauskas („Tiesa" Nr. 276.1989' 
rašo: „Kasdien Lietuvoje dvi 
trys savižudybės, alkoholizmas, 
narkomanija, toksimanija. pro
stitucija, raketas... Kas savaitę 
dešimtys lavonų. Šiurpu darosi 
gyventi žemėje". O nusikaltimų 
skaičius didėja, auga. Ta pati 
„Tiesa" (Nr. 284,1989) skelbia: 
„Per vienuolika šių metų mėne
sių Lietuvoje užregistruota 50 
proc. daugiau nusikaltimų, nei 
per tą patį praėjusių metų laiko
tarpį. Tokio nusikaltimų didėji
mo šuolio nebuvo per visus 
pokario metus. Itin d a u g 
nusikaltimų padaroma mies
tuose. Užregistruoti 21.759 kri
minaliniai nusikaltimai. 46.3 
proc. padaugėjo sunkių nusikal
timų. Užregistruota 17,018 va
gysčių. Dažniau nusikalsta 
nepilnamečiai ir neblaivūs as
menys. Ketvirtadaliu daugiau 
nusikaltimų įvykdė organizuo
tos grupės". 

„Kur viso blogio ištakos? 
Kodėl verkia Motina — Lie
tuva? Kančios aiškiai per daug. 
Esu įsitikinęs, kad blogio domi
nantė yra alkoholis", aiškina 
doc. Kazlauskas. Toliau jis nu
rodo, kad „stagnacijos laikais 
partijos politika buvo tokia, kad 
reikia gerti... Negeriantis buvo 
įtartinas. Deformuota visuo
menė visus plyšius užpildavo 
svaigalais, o tų plyšiu ir duobių 
vis daugėjo. Sept in ta jame 
dešimtmetyje miestų gatvėse 
pasirodė girtos moterys su 
mažais vaikais. Siaubas šaldė 
lietuvio patrioto širdį. Tauta aiš
kiai skendo degtinėje, o spauda 
beveik tylėjo. Geriama buvo 
visur: namuose, restoranuose, 
skveruose, parkuose , net 
miškuose. Galingas centras 
žinojo, ką daro. o gal ir nežinojo, 
nes kai kurie vadai patys svai
galuose mirko. įdomu pastebėti 
irtai, kad užsienio balsai, kurie 
pastebėdavo Tarybų šalie- trū
kumus, apie alkoholį tylėjo. Juk 
Amerikoje alkoholis sunaikino 
drąsius ir karingus indėnus. 
Prasigėrusi tauta laisvės ne
trokšta. Degradavusi tauta pati 
save pasmerkia vergijai. Kas iš 
gražiu kalbu, jeigu nebėra žmo
gaus'". 

Jonas Gečas „Mokslo ir gyve
nimo" žurnale (Nr. 10.1989^ pa
skelbė įdomų statistikos duome
nimis bei faktais paremta rasini 
„Ar pragersime Lietuvą?" Jame 
skaičiai? nurodo, kaip carines 
Rusijos administracija ir žem
valdžiai stengėsi alkoholio 
pagalba sunaikinti lietuvių 

tautos dorovę, istorinę atmintį, 
sveikatą. Taip 1858 m. vien 
tiktai Kauno gubernijoj degti
nės buvo pagaminta 1,033.533 
kibirai arba po 4.5 litro absoliu
taus alkoholio vidutiniškai vie
nam gyventojui. Tai maty
damas vysk. M. Valančius sukū
rė ir išplėtė Blaivybės draugijas, 
kurioms 1860 m. priklausė apie 
70r£ vyskupijos ka ta l ikų . 
1859-1862 m. valstybė neteko 
3.731,102 rublių pajamų. Pana
ši padėtis buvusi ir Vilniaus, 
Kuršo gubernijose. 1864 m. 
Blaivybės broli jos uždrau
džiamos. 1864 1913 m. svaigaių 
pardavimas Lietuvoje padidėjo 
daugiau kaip du kartus. Tačiau 
Valančiaus m^^a sėkla nesuny-
ko: Lietuvoje buvo geriama 
mažiau, kaip kituose Rusijos 
kraštuose. Taip 1906 m. kiek
vienam imperijos gyventojui 
parduota po 13 butelių degtines, 
o Kauno gubernijoje tik po 7 
butelius. 

„LITUANICOS" JAUNIMO DIENOS 
1989 metų rugpjūčio 3 dienos 

„Drauge" buvo atspausdintos 
žinios apie pirmąsias Pasaulio 
Lietuvių Jaun imo dienas 
(PLJD). vykusias Lietuvoje 
liepos 14-23 d. Šis informacinis 
straipsnis pateikė „Komjau
nimo Tiesoje" atspausdinto 
Rytų Europos kraštų lietuvių 
jaunimo pareiškimo santrauką 
ir trumpai apibūdino PLJ dienų 
atmosferą. Iš šių dalyvių rašto 

GINTARAS (.RUSAS 
DARIUS A. SUŽIEDĖLIS 

registruotis ir eaudotis valdžios 
lėšomis, pagalba ir :r.mėto dien
raščio „Komjaur.-.nio Tiesos" 
paslaugomis. 

Atvykę į Liet 
dar viename ja 
bandėme surasti 
„Sąskrydžio par 
pas i t iko ..įsiž 

vą dalyvauti 
ttirao forume. 
•odų išplatinti 
tškimą". Mus 
įdęs" kom-
užblokuota" galima manyti, kad pirmosios j a u n i m a s ir 

Pasaulio Lietuvių Jaun.mo spauda . Nen\:o ;tabu. k a d 
dienos įvyko be kokių svarbių vadinamoj i „ t o l e r a n t i š k a " 
rezultatų ir padarė Lietuvos ir „Komjaunimo Tiesa"' mūsų 
išeivijos jaunimo veiklai pareiškimo Besutiko spausdin-
nepataisomą žalą. Deja. tokios ti. Radome prog-. gars in t i pa-
vienašaliskos žinios teikia iš reiškimą per Lif 
kraipytą vaizdą įr neoficialią sp 

Nuo protesto atspausdinimo neformaliosios j : 
laiko daug žinių ar PLJ dienų tės šiltai sutik< 
įvertinimų nesame perskaitę atstovų pareiSk.u-.ia. tačiau iš 
išeivijos spaudoje, tad randame oficialiųjų organu nesulaukėme 
reikalą pateikti keletą minčių atgarsio. 

s televiziją 
i Be abejo, 
;mo grupuo-
ūsų ir savo 

Nepriklausoma Lietuva buvo, 
palyginus, d a u g blaivesnė, 
1920-1939 m., skaičiuojant ab-! 
soliučiu alkoholiu, vienam 
gyventojui parduota 0.7-1.3 
litro, taigi 2-3 kartus mažiau, 
negu prieš pirmąjį pasaulinį 
karą. Vadinasi, nepriklausomy
bės metas buvo blaiviausias 
visoje Lietuvos istorijoje. 

Bet karo ir ypač pokario me
tais alkoholio vartojimas išpli
to. Lietuviai ,,gėrė iš nevilties, 
iš skausmo, girdė viršininkus ir 
ginkluotus vyrus, nes degtine ir 
lašiniais buvo galima apsaugoti 
turtą, o neretai ir gyvybę". 
Sukolchozinimo metu vėl daug 
gėrė, laukdami „geresnių lai
kų". Ypač degtinės gamyba pa
didinta 1965 metais. Be deg
tinės išplito kitos svaigalų 
rūšys, ypač blogas ir kenksm
ingas vaisių-uogų vynas „raša
las". Jį sunkė valstybiniai fab
rikai, kolchozai, sodininkystės 
ūkiai. Jei 1960 m. alkoholio 
vartojime Lietuva buvo at
silikusi nuo Sovietų S-gos vi
durkio, tačiau jau 1984 m. tas 
vidurkis buvo viršytas daugiau 
kaip trečdaliu. Alkoholiniai gė
r imai prasiskverbė į visas 
gyvenimo sritis, ėmė girtauti 
moterys, paaugliai. Palyginus 
su 1939 metais, alkoholinių gė
rimų buvo parduodama net 11 
kartų (!) daugiau. Lietuva ėmė 
„pirmauti" visose socialistinėse 
šalyse. Žinia, savo nelaimei. 

Juozas Kančas („Tiesa", Nr. 
284. 1989) aiškina, kad oku
pantai „dešimtmečiais mus gir
dė. Alkoholį vartojo kaip pagrin
dinę genocido priemonę i r 
šimtus mūsų jaunų žmonių 
suguldė į kapus". Bet negeriau 
buvo ir ki tur sovietuose: „Aka
demiko F. Uglovo surinktais 
duomenimis, Tarybų Sąjungoje 
kas metai nuo alkoholio žūva 
apie 900,000 žmonių". 

Nūdien Lietuvoje už blaivybę 
kovoja dvi centrinės organiza
cijos: Vysk. M. Valančiaus Blai-
vystės sąjūdis 'pirm. Juozas 
Kančys) ir Lietuvos Blaivybės 
dr-ja įpirm. prof. dr. J. Vait
kevičius). Pastarąją draugiją, 
norima pavadinti Vytauto Di
džiojo dr-ja. nes šis mūsų 
valdovas buvęs visiškai blaivus. 
Abiejų organizacijų tikslas t a s 
pats. tik metodai ir auditorija 
skirtingi. 

Kova su girtavimu, žinoma, 
labai sunki, bet ne beviltiška 
Vilniaus arkivyskupas J. Ste
ponavičius — optimistas: „Te
besame dora, darbšti, kultū
ringa ir ori tauta". Tautos atei
t is yra pačių žmonių rankose ir 
jie gali sutelktomis jėgomis 
įveikti didžiąją nelaimę, sėk
mingai kovodami už blaivią 
Lietuvą. 

b . kv . 

apie minėtą i enginj. o taip pat 
ir pastabų dėl PLJ dienu 
v ienaša l i škos informacijos 
pateikimo „Drauge" 

Į .Lituanicos" dienas atvy
kome iš Pasaulio Lietuvių Jau
nimo sąjungos suruošto Jauni 
mo sąskrydžio Vasario 16-osios 
gimnazijoje Vakaru Vokietijoje. 
\ sąskrydį atvyko apie šimtas 
atstovų iš įvairių išeivijos lie
tuvių gyvenviečių ir. svar
biausiai iš Lietuvos. Lietuvos 
jaunimo dalyviai atstovavo 
dešimčiai jaunimo organizacijų, 
kurios šiuo metu aktyviai reiš 
kiasi tėvynės politiniame ir 
kultūriniame gyvenime. Sąs
krydžio tikslai buvo aiškūs — 
susipažinti, aptart i veiklos 
gaires ir išanalizuoti lietuvių 
jaunimo padėti visame pasau
lyje. 

Sąskrydžio dalyviai po ilgų 
diskusijų ir naktinių pasitarimų 
nuta rė išleisti ..Sąskrydžio 
pareiškimą", kuris trumpai api
būdino jaunimo rūpesčius ir 
bendradarb iav imo gai res . 
Vienas iš svarbiausių reikalų 
buvo mūsų ir Lietuvos atstovų 
požiūris į Lietuvos komjaunimo 
organizaciją. Kaip žinome, ši 
grupė i lgus metus turė jo 
jaunimo veiklos „monopolį", ir 
jautėme pareigą naujai įvertinti 
šios organizacijos vaidmenį 
dabar t inėmis pol i t inėmis 
sąlygomis. Buvo prieita prie 
išvados, kad Lietuvos komjau
nimas „neatitinka dabartinių 
demokratinių sąlygų ir todėl 
negali būti Lietuvos valsty
bingumo a tkūr imo j ė g a " . 
Sąskrydžio dalyvių nuomone. 
Lietuvos komjaunimas privalo 
atsisakyti savo „monopolio" ir 
padėti visoms kitoms Lietuvos 
jaunimo grupėms oficialiai 

Dar ..Lituani - dienoms 
neprasidėjus, pajutome tenden
cingą ..Komjaunimo Tiesos" 
požiūrį į šį re Kur tik 
minėto dienrašč -ponden 
tai išgirsda\o i į skundimus 
..Lituanicos" adresu, juos tuoj 
pat ir aprašydavo Vilniuje vyko 
vadinamieji „Pi •< dienų foru
mai", kurių me- uinimo ats
tovai turėjo proj. idiskutuoti 
aktualiomis pr blemomis, iš
dirbti veiklos prc • ktus. Tačiau, 
kai tik forumuose iškildavo ko 
kie nesusipratimai, apie juos 
tuo pat skaitydavome rytojaus 
dienos ..Komjaunimo Tiesos" 
puslapiuose. 

Negalime paneigti fakto, jog 
„Lituanicos" renginys vyko 
labai nesklandžia;, kai kur net 
ir visai menkai.Rengėjai ruošė 
įvairius susitikimus bei pokal
bius pagal seną mada, neatsi 
žvelgiant į dalyvių norus ir 
pageidavimus, skirdami per 
nelyg ypatinga^, dėmesį atsto-
vams iš VakaH^Taip pat prog 
ramos eigoje pajutome logikos 
stoką. Vienu metu rinkdavomės 
pr ie p a m i n k l ų p a g e r b t i 
žuvusius, po to tiesiai už stalo 
gražiausiuose restoranuose, o 
vakarop šokti Kauno Dainų 
slėnyje. Nebuvo aišku, ar tai 
festivalis a r konferencija. O 
rengėjai norėjo šiuos du dalykus 
sutraukti į vu-ną suėjimą. Tai ir 
visa problema. 
„Drauge"" pateiktas protesto > 

tekstas išvardija kelias renginio 
problemas. Aiškiai nuskambėjo 
protestai prieš vadinamąj į 
„alkoholio piršimą". Taip. ..Li
tuanicos" renginio metu buvo 
parduodamas alus (Trakų sto
vykloje) ir s tovyklautojams 
gerokai įsilinksminus, buvo kai 
kurių „incidentų". Mes paste

bėjome, kad stovykloje dalyvavo 
t rys grupės žmonių: vieni, at
važiavo pasilinksminti Lietu
voje, kiti, kurie alų gėrė prie 
valgių, ir treti , kurie laikė save 
„abstinentais", atsisakydami iš 
viso alkoholio. Kiekvienas sto
vyklautojas pats galėjo nuspręs
ti, kuriai grupei jis priklausys 
— alus niekam nebuvo „perša
mas" ir nieko neprivertė „drau
giškai prisigerti". Į stovyklą 
susirinko suaugę žmonės, kurie 
turi būti patys už save atsakingi 
ir nepavaldūs jokiems „prižiū
rėtojams", rengėjams. Pateikto 
pa re i šk imo pro tes tas prieš 
alkoholį, mūsų nuomone, buvo 
pigus bandymas apkaltinti ren
gėjus „nesąžininga laikysena". 

Visas problemas bandėme 
ištaisyti vietoje. Vakarų jauni
mas švelniai pareiškė nepasi
tenkinimą dalyvių „išskyrimu" 
į Rytų, Vakarų ir „vietinius" 
a ts tovus. Rengėjai stengėsi 
klaidą atitaisyti. Po pasigėrimų, 
balių rengėjai surinkdavo šiukš
les. Vyko dialogas su rengėjais, 
kurie stengėsi sudaryti patogias 
sąlygas atvykusiam jaunimui 
gyventi ir bendrauti. 

Nepaisant organizacinių klai
dų, „Lituanicos" renginys ne
mažai ko ir pasiekė. Rengėjams 
priklauso pagarba už pastangas 
pirmą kartą suburti lietuvišką 
jaunimą Lietuvoje. Galima ge
rai įsivaizduoti, kad masiniai 
renginiai Lietuvoje kol kas 
nepraeina be nesklandumų, juo 
labiau, kai jų rengėjai yra 
nepratę savo iniciatyva ruošti 
bet kokius organizuotus rengi
nius. J ie , kaip ir visi. anot 
moderniško lietuvių liaudies iš
sireiškimo, dar „mokosi demo
kratijos'" ir. be abejo, suva
žiavimų pravedimo procedūros. 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo die 
nos mums sudarė progą užmegz
t i ryšius su Lietuvos jaunimu, 
po tiek metų susipažinti su 
bendraamžiais ir bendramin
čiais. Atmetame iš „Komjauni
mo tiesos" „Drauge" atspaus 
dinto protesto argumentą, kad 
„progos nebuvo bendradarbiau
t i " — tie. kurie pašventė laika 
ieškoti bendradarbiavimo, jį ir 
rado. 

Vien Pasaulio Lietuvių J. 
dienų eigos aprašymas pilnai 
nepaiškina rytų europiečių ir 
kitų protestus. Mūsų nuomone, 
reikia ir suprasti esamą jau
nimo padėtį Lietuvoje, Tarybų 
Sąjungoje ir Rytų Europos 
šalyse. 

Šiuo metu Lietuvoje mūsų 
tėvynainiai gerokai priprato 
prie sąvokos „homo sovieticus". 
kuris sovietologams bei poli
tikams gal ir gerai žinomas. 

Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio atstovų posėdyje 
JAV LB krašto valdybos pirm. dr. Antanas Razma, Lietuvos Sąjūdžio pirm 
prof. Vytautas Landsbergis. PLB valdybos pirm. dr. Vytautas Bieliauskas. 
JAV LB tarybos prezidiumo pirm Angele Nelsienė ir Kanados LB valdybos 
pirm. adv. Algis Pacevieius 

tačiau išeivijoje retai vartoja
mas. Lietuvoje jaunimas, anot jų 
pačių pasisakymų, giliai paveik
tas visokių kompleksų, tarybi
nės kasdienybės vargų. Šiuo
la ikinė poli t ine atmosfera 
prisideda prie psichologinio 
krūvio. Pastebėjome įsišakni
jusį nepasitikėjimo kompleksą, 
kur i s pr iverčia kiekvieną 
aktyvų politinį veikėją įtarinėti 
net ir pačius geriausius pažįs
tamus. Net ir po dviejų savaičių 
pajutome nuovargį dėl visokių 
„intrygų". kurias kasdien jaučia 
didelė lietuvių dauguma. Kiek
viena jaunimo organizacija 
sunkiai kovoja už savo autori
tetą, gerą vardą. Įsikūrusi or
ganizacija, kovoja su kitomis už 
savo kolegų paramą. 

„Drauge" pateikto pareiškimo 
negalima laikyti šios padėties 
išimtimis. Rytų Europos kraštų 
ir miestų lietuvių jaunimo 
atstovai (išskyrus pareiškimui 
pasipriešinusius Maskvos jauni
mo atstovus). Jaunalietuviai 
(Tautines Lietuvių jaunimo 
sąjungos nariai >. Lietuvos 
Lasivės lygos jaunimo skyriaus 
nariai ir gediminaičiai visi iki 
vieno yra paveikti sunkių 
politinių darbų bei tarybinės 
sistemos ypatybių. 

Kas tą pareiškimą pasirašiu 
šios organizacijos ir kaip jos 
veikia dabartinėmis sąlygomis? 

Rytų Europos lietuvių jauni 
mą sudaro Lietuvos studentai, 
gavę leidimus studijuoti tarybi 
niame „užsienyje" bei Rytų Eu 
ropos kraštuose (įskaitant ir 
Tarybų Rusijoje atsidūrusius 
tremtinių vaikus". Kaip žinome, 
gerais „stagnacijos" laikais į 
užsienį 

čios ir gal pirmaeilės galimybės 
artimai bendrauti su pasaulio 
lietuvių jaunimu, išdirbti konk
rečius darbo planus. Šie Rytų 
Europos atstovai labai stengėsi 
užmegzti ryšius su Vakarų jau
nimu ir keletą kartų audringai 
pare i škė savo nepasi ten
kinimą „Lituanicos" renginio 
trūkumais, kuriuos jau apibū
dinome. Jų iniciatyva buvo 
pravesti pirmieji tikrieji „po
kalbiai ". kurie vyko įvairiuose 
Vilniaus Profsąjungų rūmų 
kampeliuose, miesto kavinėse. 
Per šias diskusijas Rytų Eu
ropos jaunimas išdėstė vienas 
kitam ir Vakarų jaunimui savo 
rūpesčius, planus. Per visą šį 
laikotarpi jiems bandė padėti 
„Lituanicos" vadovybė, suda
rydama progą jiems išsikalbėti. 
Mes iš Vakarų bandėme vesti 
produktyvų pokalbį, išklau
sydami rytų europiečių lūkes
čius, pateikdami savo idėjas. 
PLJ dienų pabaigai išgirdome, 
kad šiai jaunimo grupei „nebu
vo suteiktos galimybes ben
drau t i " . Toks pareiškimas, 
kur i s ir vė l iau pateko į 
. .Draugo" pus lap ius , mus 
nustebino savo griežtu tonu ir 
netaktiškumu. Patį pareiškimą 
paliesime kiek vėliau. 

(Bus daugiau) 

TAISYS PAKRANTES 
KELIA 

Chicagoje Pakrantės kelias 
prie Michigano ežero — Lake 
Shore Drive - 1991 m. bus 
pag r ind ina i ta i somas nuo 
HO11V\V(KK1 pietuose iki 56 kelio, 

ir Tarybų Sąjungos iš viso 11 mylių. 
„didmiesčius" (Leningradą, 
Maskvą) išvykdavo tik „pasi
šventė . patikimi studentai, 
jaunuoliai. Taip ir dauguma šios 
grupės atstovų atsidūrė įvai
riuose universitetuose: daugelis 
priklausė komjaunimo organi
zacijai ir aktyviai joje reiškėsi. 

„Lituanicos" renginyje šiems 
atstovams buvo suteiktos pla-

T IKRINS VAIRUOTOJUS 

Apie 26.000 mokyklinių busų 
vairuotojų Illinois valstijoje 
bus tikrinami, ar nevairuoja 
alkoholio įtakoje. Taipgi tik
rins, ar nevartoja narkotikų. 

ŽALIASIS VELNIAS 
JONAS RŪTENIS 

R o m a n a s 

4 
Nutilom. Algis valandėlę kažką mąstė. Man knie

tė paklausti apie knygas, bet tylėjau. 
Paklausė jis pats: 
— Kaip gi mano biblioteka patinka? 
— Puiki. 
Algis pažiūrėjo į mane ir aš jutau, jog jis laukia, 

kad pasakyčiau ką nors daugiau. Gerklėje buvo žodis, 
bet jo negalėjau ištarti. Kodėl? Valandėlei nei pats neži
nojau, bet maudamas vis į mane jo įsmigusias akis 
galiausiai ryžaus: 

— Aš tavęs nesuprantu. Algi. Tu man k 
neišsprendžiamoji lygtis. Kažkoks Lindės Dobi 
da". 

Jis šypterėjo ir atsakė: 
— Apsirikai, Antanėli — juo niekad nebuv; i ir ne

būsiu, bet tai dar nieko. Tau aš dar tik Blir o jau 
daugeliui toks pažangus gaivalas, kad oi oi... t 
man tiesa, kai kas kitaip atrodo ir todėl dažn 
kaip mano širdis sako. Aš nekeliu revoliucin-
vos. Man savo vėliavos pakanka. 

Ir čia pat nukėlė nuo lentynėlės trispalv; 
aš iki šiol nepastebėjau. 

— Va šitos, — kudirkiškos, kaip aš ją v-
man visą gyvenimą reiškė atgimimą ir kovą w 
mano brolių dalią. Man, matai, atrodo, kad n« būtinai 
vieniems dvaras, graži žmona, poilsiui užsienio kuror-

kokia 
.Blin-

ioma, 
<albu, 
vėlia-

•\tirios 

nu. J i 
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tas. o kitam nieko, o tik batvinių bliūdas ir duonos žiau 
berėlė. Bet matai, už tokias mano susidarytas doktrinas 
mane visi, įskaitant ir t ava įtaria. Ar tai nejuokinga? 

Tylėjau. Algis pasisukinėjęs vėl tarė: 
— Tai sakai, kad mano biblioteka šio to verta ar 

ne? 
— Žinoma... 
— Aš tunu ir slaptą knygų skyrelį. Kaip tau — 

parodysiu. Žinau, kad tu apie tai niekam nepasakysi. 
Pasitikiu tavim. Antanėli... Jos daugeliui tai tikros pa
baisos Va, žiūrėk — ištraukė vieną padavė man: 
Markso Kapitalas. Po to kitą: Mein Kampf. Ir galiau 
šiai — Iličius Leninas. 

— Matai? ... Butelis — tęsė toliau — mano geras. 
Tai gerosios mano šeimininkės ponios Aldonos dėka 
Pigus. Nebrangesnis už tavo. Baldai ir viską ką čia ma
tai — šeimininkės. Mano tik knygos, mttų metais 
kruopščiai rankiotos, vėliavėlė ir va tas medinis 
Dievulis. 

Pasimečiau. Kuo giliau girion - tuo daugiau 
medžių... Tokia savo kalba ir laikysenajis užėmė man 
burną. Bet aš vis tiek dar ruošiausi prabilt. Staiga 
netikėtas triukšmas. Moters klyksmas. 

— Algi, Algi — jis mane užmuš — šaukė už durų 
Abu pašokom. Algis at idarė duris. Prieš mus stovėjo 
vienmarškinė, ištaršytais plaukais moteris. 

— Eik į vidų Aldona — šaltai pasakė Algis. 
Moteris pavadinta Aldona įėjo vidun. Jos veidas 

buvo nuteptas lūpų dažais ir nuplėšta naktinių 
marškinių rankovė. Pamačiusi mane susigėdo, su
sisupo j marškinių klostes ir dingo virtuvėlen. Algis 
valandėlę stovėjo tarpduryje. Paskui uždare duris ir 
nieko nesakęs iš spintos išėmė naktinį apsiaustą ir 
nuėjo virtuvėn. Stovėjau ir galvojau,ką čia sakyti ir 

ką čia daryti. Laikrodis išmuš*- tris. Grįžo Algis. 
— Tu nori miego — tarė jis sujaudintu balsu. 
— Ne. Dėkui. Manau, kad geriausia busjei aš eisiu 

namo Kiek čia rian. pusvalandis ir aš namie. 
— Kur tu dabar. Antanėli, vidurnaktyje. Rytoj 

sekmadienis. Niekur gi neskubi. 
Valandėlę tylėjom Jis išlaukęs vel tarė: 
— Tu man atleisk už šį spektakli. Sėskis dar iš

gersim kavos, nusiramins ponia Aldona. Pasikalbėsime 
visi. Ji puiki moteris. Pats sėdo. pylė kavą ir vel 
kalbėjo: 

— Matai. Antanėli, tai elito šeima Pinigu per 
daug. Ponios Aldonos vyras ministerijos referentas, o 
drauge ir degtinės vergas. Tikra to žodžio prasme alko
holikas. Siurbėlė... Tokiam žmogui ne ministerijoje, bet 
beprotnamyje Kas šeštadienį pasiunta Parsibeldžia 
vidurnaktyje prasikortavęs ir jei dar pajėgia, matai kas 
dedasi... 

Man vis dar tebetylint, Algis pakilo ir vel nuėjo 
virtuvėn. Po valandėlės pasirodė ir ponia Aldona 

— Būkite pažįstami. Mano kolega Antanėlis. 
Koridoriuje stipriai trinktelėjo durys. Po minutes 

jau kumštimi beldėsi i mūsų duris. Visi sužiurom. 
Aldona spruko virtuvėn. 

— Atidarykit - š aukė . Kur tu velniūkšti nuoga 
pas svetima vyrą nulindai Užmušiu Atidarykit 

Algis susverdejo. Pagaliau pašoko ir atidarė duris 
— Kur ji, ta valkata, nuoga nulindo? — braudama

sis vidun šaukė nepažįstamas vyras 
— Eik gult, Pranai! — tarė šaltai Algis 
Aiškiai jutau, kad girtas norėjo ka nors riebaus 

drėbt. bet pamatęs mane susigriebė ir švebeldžiavo 
toliau: 

įBus daugiau1 

I 
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DRAUGAS, antradienis, 1990 m. sausio mėn 9 d. 

EICHSTAETTO 
GIMNAZIJĄ 

PRISIMENANT 
Nėra ta i kokia ypat inga 

sukaktis, kurios paskatintas 
bandyčiau sugrįžti tuos kelias
dešimt metų į praeiti, iš kurios 
nevienam, galbūt, tų dienų 
gyvenimas jau yra gerokai iš at
minties išblėsęs. Paskatas šioms 
mintims atsirado, kai keletas 
Eichstaetto gimnazijos pirmo
sios laidos abiturientų šių metų 
gruodžio 2 dieną susirinko Lie
tuvių centre Lemonte pasvars
tyti galimybe sukviesti buvu
sius gimnazijos absolventus ir 
visus tą gimnaziją lankiusius į 
Chicagą praleisti birželio 30 -
liepos 1 d. savaitgalį, prisimin
ti ir dar kartą sugrįžti į tas, kad 
ir vargingas, bet jaunystės entu
ziazmo pilnas mokslo dienas 
gimnazijoje, pokarinėje Vokie
tijoje. 

Eichstaetto gimnazija, kaip ir 
daugelis kitų, karo audroms 
praūžus įkurtų mokyklų, buvo 
suorganizuota didelėmis keleto 
idealistiškai nusiteikusių moky
tojų pastangomis. Mokslas gim
nazijoje prasidėjo 1945 metų va
saros gale. Vienas iš šios 
mokyklos iniciatorių buvo šių 
metų lapkričio mėnesio gale į 
amžinybe iškeliavęs mokytojas, 
istorikas Vincentas Liulevičius. 
Yra ir daugiau jau mirusių 
mokytojų. Tarp kitų gimnazijos 
steigėjų reikėtų paminėti prela
tą L. Tulabą. mokytojus M. 
Liulevičienę, Jurgį Reizgi, M. 
Vitkūną, Stasį ir Akviliną 
Rudžius. K. Meškonį, Stasį 
Barzduką, Petrą Balčiūną, 
prof.V. Zemkalnį, dabartinį Lie
tuvos atgimimo patriarchą, bei 

atgimimo Sąjūdžio pirmininko 
prof. Vyt. Landsbergio tėvą, 
Stasį Butvilą, Aldoną Valeišai-
tę. Visi jie išeivijos mokykli
niame gyvenime paliko ryškius 
pėdsakus. Daugumas iš šių pra
dininkų liko ištikimi savo 
mokytojo pašaukimui.dirbdami 
su jaunimu iki pat 1949 metų 
gegužės — gimnazijos pasku
tinių dienų, kada emigracijos 
vėjai uždarė ne tik mokyklų, bet 
taip pat ir daugelio stovyklų 
duris. 

Per tą keletą metų gimnazija 
spėjo paruošti ir išleisti keturias 
abiturientu laidas, o ir tie, kurie 
nebespėjo išeiti nustatytos bai
gimo programos, gavo gan gerus 
lietuvių kalbos, istorijos bei geo
grafijos ir stipraus tautinio 
auklėjimo pagrindus. Emigra
cijoje ši jaunoji karta sudarė pa- J u n o B e a c h , F L 
grindinę mūsų taut iškai susi
pratusios bendruomenės dalį. 

Emigracija išblaškė po platų
jį pasaulį ne tik gimnazijų 
auklėtinius, bet ir kultūrine 
ve ik la gražiai suk les tė ju 
sias stovyklines bendruomenes. 
Daugumas mūsų tautiečių atsi
rado Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, Kanadoje, Australijoje, 
o mažesnėmis grupėmis ir Pietų 

CLASSIFIED GUIDE 

VVashingtone, D.C., estų veikėjos Mari-Anr. Rikken namuose vakarienėje. Iš kairės: prof. Vyt. 
Landsbergis, M. A. Rikken, J. Kebleris ir iš Lietuvos G. Kanovičius. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

DAIL. RINGAILĖS 
ZOTOVIENĖS PARODA 

Ringailė Jonynaitė-Zotovienė 
gimė Piečiškių km.. Žvirgždai
čių v., Šakių apskr. Baigusi 
Kauno V gimnaziją, mokėsi D. 
Nasvy ty tės r i tminės gim
nastikos studijoje Kaune ir 
Kūno kultūros mokytojų kur-

Amerikos valstybėse. Po šiuos suose Vilniuje. Studijavo far-

PREMIJA 
JAUNIMUI 

Dr. Leono ir Irenos Kriau-
čeliūnų šeima savo mirusiam 
sūnui ir broliui pr is imini ski
ria kasmetinę. 

EUGENIJAUS 
KR1AUČELTŪNO PREMIJĄ 

Premijai skirti sąlygos yra 
tokios: 

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1,000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, 
organizaciniu veiklumu, a r 
jaunimo vienetui (sambūriui, 
tautinių šokių grupei, jaunimo 
chorui, sporto būreliui), geriau
siai reprezentavusiam lietuvius 
ir Lietuvą vienerių metų eigoje. 

2. 1989 metų premijai gauti 
asmenis ar vienetus r a š tu 
pasiūlo jaunimo organizacijų va
dovybės, j a u n i m o g rupės , 
vyresniųjų organizacijos a r 
paskiri asmenys iki 1990 m. 
sausio 31 d. (pašto antspaudas). 

3. Premijuotino asmens ar jau
nimo vieneto tinkamumui įver
tinti sudaroma Jury komisija, 
kurion po vieną atstovą skiria 
Pasau l io Lie tuvių Bend
ruomenės jaunimo reikalams 
vadovas. Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo sąjungos valdyba ir 
JAV Lietuviu Jaunimo sąjunga, 
o du atstovus paskiria Kriau-
čeliūnų šeima. 

4. Jury komisija, aptarusi 
asmens ar vieneto t inkamumą 
premijai, ją skiria balsų dau
guma iki 1990 m. kovo 1 d. ir 
susitaria su Knaučeliūnų šeima 
dėl premijos įteikimo laiko ir 
pobūdžio; 

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai t inkamumo 
motyvus, ir siunčiama: 

Eugenijaus Kriaučeliūno 
premijos komisyai 13400 Par
ker Road. Lockport IL 60441. 

kraštus pasklido ir Eichstaetto 
gimnazijos auklėtiniai. 

Daug metų jau praslinko nuo 
anų dienų, labai daug, tad ini
ciatorių grupelė susirinkusi 
Lemonte ir pabandė pagvilden 
t i j au senokai ka i kur ių 
puoselėjamą mintį suruošti atei
nančią vasara Chicagoje buvu
sių gimnazijos mokytojų, o taip 
pat visų keturių laidų abitu
rientų bei bendrai mokiniu, 
lankiusių Eichs tae t to gim
naziją, suvažiavimą. Pasita
r ime da lyvavo Valdas 
Adamkus, Jonas Indriūnas. 
Aleksas Kikilas. Juozas Kon 
čius, Liliana Masaitytė. Pranas 
Naris, Raimundas Ošlapas ir 
Mod ,'sta Straukai tė-Umbra-
sienė. 

Nors gimnazijos suvažiavimo 
detalės ir nebuvo galutinai nu
statytos, bet kaip minėta, jis 
įvyktų šią vasarą, birželio 30 -
liepos 1 dienomis Chicagoje. No
rima, kad ši žinia pasiektų visus 
buvusius Eichstaettiškius ir 
kad kuo daugiau pasistengtų tą 
savaitgalį praleisti Chicagoje 
jaunystės draugų tarpe. Dėl pla
tesnių informacijų bei sugestijų 
siūloma susisiekti su Aleksu 
Kikilu. 10230 S. Savvyer Ave.. 
Evergreen Park, IL 60642. tel. 
708-636-8685 arba Liliana Ma
saitytė tel. 708-963-9760. Sulau
kus daugiau pasisakymų, bus 
išdirbta ir spaudoje paskelbta 
smulkesnė informacija 

Nors paskutiniu metu visi 
esame suinteresuoti kintan
čiomis ir gerėjančiomis turizmo 
sąlygomis mūsų gimtajame 
krašte ir ten link gal nevieną 
t raukia ke l iau t i , bet būtu 
malonu, kad šią vasarą kuo dau
giau buvusių E ichs t ae t to 
mokinių šiam vienam savait
galiui nuspręstų pasukt i į 
Chicagą. Čia mes kartu pasi
džiaugsime viskuo, kas gražaus 
vyksta tėvynėje, pasidalinsime 
gyvenimo nuotrupomis, o per 
tiek metų jų prisirinko nemaža. 
Taip pat p r i s i m i n s i m e ir 
pasimelsime už tuos mokytojus 
ir draugus, kurių su mumis ši 
kartą jau nebebus. Lauksime 
paskambinančių ir parašančių 

J . Končius 

Tik tas žmogus, kuris savo 
sieloje brandina idealą, kun 
siekia įgyvendinti, yra apsau 
gotas nuo la iko nuodų ir 
skausmų. 

/ Paul 

maciją Kauno ir Frankfurto 
prie Maino universitetuose. 
Apsigyvenus JAV. vadovavo 
t au t in ių šokių grupėms. 
Prisidėjo prie leidinio „Mūsų 
šokiai" parengimo. 1953-1955 
m. studijavo Chicagos meno in
stitute, Birminghamo ir kitose 
aukštosiose dailės mokyklose. 
Mokė3i pas profesorius V.K. 
Jonyną ir W. Green. 

1975—1987 surengė trylika 
personalinių parodų Cleve-
lande. Toronte, New Yorke, 
Chicagoje, Detroite, Phila-
delphijoje, St. Petersburge ir 
k i tur . 1976-1985 dalyvavo 
grupinėse parodose Lighthouse 
ir M.K. Čiurlionio galerijose ir 
buvo apdovanota premijomis už 
tapybos ir akvarelės kūrinius. 
Šiais metais dalyvavo Algiman
to Kezio jungtinėj lietuvių dai
lininkų parodoje ,.Dailė 89". 
Paroda buvo atidaryta Vasario 
16, apkeliavo Detroitą, Los An
geles ir Lemontą per moksli
ninkų suvažiavimą. 

1988-89 m. dalyvavo ok. 
Lietuvoj išeivijos dailininkų 
kūrybos parodoje Vilniuje, 
Kaune ir Klaipėdoje. Penkis 
savo r ink t in ius k ū r i n i u s 
padovanojo Dailės muziejui Vil
niuje. 

Ringailės Zotovienės šių metų 
pasku t ine paroda Kalėdų 
švenčių proga vyksta nuo 
gruodžio 1 d. Chamber of Com-
merce of N. Palm Beach 
patalpose. Ją pakvietė šią 
parodą surengti Norton Gallery 
and School of Art vadovybe. Tai 
vienintelis N. Palm Beach 
didžiulis muziejus, kuriam pri
klauso per 400 dailininkų. 
Didelė garbė Ringai le i ir 
visiems lietuviams, kad jos 
kūryba i šsk i r t ina i buvo 
parinkta šiai parodai. Pernai 
ten jai buvo paskirta akvarelės 
premija, kuri galbūt prisidėjo 
prie jos išrinkimo į ..Board of 
Directors". Iškilmingas parodos 
atidarymas įvyko PGA Shera-
ton viešbučio didžiojoj salėj, 
dalyvaujant 200 kviestinių 
Chamber of Commerce valdžios 
pareigūnų. Žiemos temomis 
paveikslai buvo išstatvti tarp 
raudonų pointsetijų. Paroda 
pavadinta ,.Winter ir Won-
derland" vardu. Puošni, šven
tiška dalyvių apranga, iškil
minga viešbučio aplinka, pui
kios vaišes teikė ypatingai 
iškilmingą parodos atidarymo 
nuotaiką. Vadovybės atstovai 

sveikino ir de*ojo Ringailei už 
surengtą tokia gražią žiemos 
paveikslų parodą. 

Visi 26 aKvarelės kūriniai 
labai gražūs ypač natūralios 
eglės, sniego patalais apklotos. 
Jos man, taip gyvos, primena 
tokias matytas Lietuvoje žiemos 
metu, važiuojant iš Vabalninko 
į Panevėžį per Žaliosios girią. 

Paroda tęsis iki sausio 5 d. 
Rimgailė Zotoviene. gyven

dama Jua< Beach. Florida, 
aktyviai daUvauja ir lietuvių 
visuomenine: veikloj, — Lie
tuvių Bend" :imenės ir Lietu
vos Dukterų valdybose ir kitur. 
Remia visas lietuvių organiza
cijas lėšom- ir darbu — pa
aukodama -avo kūrybos pa
veikslus lairejimams. 

Geriausio- -ekmės meno kū
ryboj ir vist meninėj veikloj. 

P . Mikšvs 

St. Petersburg, Fla. 

LIETUVIŠKA PARODA 

St. Petersburgo l ietuviai 
džiaugias, , t u r ė d a m i Šv. 
Kazim>"< lietuvių misiją. Ji 
yra pr -:_- nudusi prie Švento 

Dailininkė Vera Rakovsky pa
rodoje pasirodė su savo tapyba. 
Tapyba švelni ir natūrali, kū
rinių dauguma — ortodoksų 
bažnyčios Amerikoje. 

Nemažai dėmesio iš lietuvių ir 
kitataučių susilaukė Juozo Tao-
ro paroda, kurioje išstatytos Lie
tuvos bažnyčių nuotraukos 
(darytos prieš 50 metų Vytauto 
Augustino), albumai, kryžiai, 
Vatikano pašto ženklų pilnas 
komplektas nuo 1929 metų pir
mos dienos vokai, popiežiaus 
kelionių atvirukai, popiežių 
nuotraukų kolekcija ir laiškai iš 
Vatikano. Atskiru skyreliu iš
statyti eksponatai, pavadinti 
„Nukryž iuo to j i L i e t u v a " . 
Eksponatai gauti iš Lietuvių 
Religinės šalpos per kun. K. 
Pugevičių. 

Dalyvių dėmesį atkreipė ir V. 
Gružo didelis plakatas, kuriame 
sveikinamas klebonas ir para-
piečiai su Kalėdų šventėmis ir 
dėkojama kun. F. Goodmanui už 
galimybę jo parapijoje lietu
viams melstis gimtąja kalba. 

J. Taorui parodą paruošti pa
dėjo kun. M. Čyvas. Angliškai 
kalbantiems paaiškinimus davė 
M. Gineitienė ir D. Mažeikienė. 

Renginyje dalyvavo apie 500 
asmenų, kurių tarpe ir iš New 
Yorko atvykęs ortodoksų vys
kupas ir kitas aukšto laipsnio 
dvasiškis. p . St. 

Švč. iėza Vardo parapijos k'.eb 
skyriaus ^ėjas J Taoras. 

kun. F. Goodman ir lietuvių parodos 
Nuotr. V. Mažeikos 

Jėzaus Vardo parapijos, kurios 
klebonas Fr. Goodman labai 
palanku- lietuviams, jais pasi
tiki ir m ajm leidžia gana sava
rankiška, veikti. 

Kun Fr Goodman kasmet 
suorganizuoja kalėdinį renginį, 
kurį k.r.r dovaną skiria pa
rapijai ir misijai. Šiemet toks 
renginys įvyko gruodžio 17 d. 
neseniai pastatytoje, gražioje ir 
800 asmenų talpinančioje St. 
Mary's Center parapijos salėje. 
Rengin\ s susidėjo iš koncerto ir 
parodu 

Konce-a atliko Sunshine Ci
ty ..Pops' aukšto lygio orkest 
ras. riu jamas Michaei Fico-
celh. Koncertas tęsėsi apie 
pusan t ro valandos, turiniu 
įvairus, publikos išklausytas su 
dėmesiu ir palydėtas gausiais, 
entuziastiškais plojimais. 

DĖMESIO! Nuo iapkričio 11 d., skambindami į Chicagos priemiesčius, 
vartokite ,,«r»« cod«" (708). 

RE AL ESTATE REAL ESTATE 

^ Mts, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

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

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 3 KEOZIE 

77»-2233 

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 Raal Estate 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA Į 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 566-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašoma 
paminėti, kad esate arba,norite būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

SIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimams, Reg Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

59S3 S. K*dzt« Ava. 
Chtcago, IL SOS2S 

Tai. 436-7878 

FOR SALE 

For salo 3 cemetery lots in Lithua-
nian National Cemetary 

Call Ms. Petrauskis, 
tel. (312) 737-9255 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 378-5996 

Parduodama greičiau 
už dldasn* 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. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wast 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

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

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

312-776-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Tadas Navickas 
ALYTUS 

ir jo apylinkės 
Šioje monografijoje autorius duoda daugybę geografinių 

ir istorinių žinių apie Dzūkijos sostinę ir plačiąsias apylinkes. 
288 psl. knyga iliustruota 66 senojo ir dabartinio Alytaus 
nuotraukomis ir 5 žemėlapiais, kurie atskleidžia nuostabų 
Alytaus ir jo apylinkių grožį, su kuriuo verta susipažinti ne 
tik dzūkams, bet ir iš kitų vietovių kilusiems lietuviams. 

Išleido Lietuvių istorijos draugija. įrišta kietais viršeliais. 
Kaina su persiuntimu 20 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
1.44 dol. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti „Draugo" 
adresu. 

*
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ANTRAS KAIMAS: VEIDAI IR 
TEKSTAI — stambi knyga su 
daugelio autorių straipsniais, 
humoristiniais ir satyriniais 
Škicais, atsiliepimu ištrauko
mis, penkiais šimtais ilius
tracijų, gražiai išleista Am. 
Lietuvių Bibliotekos leidyklos 
(Lithuanian Library Press). 
Kaina su persiuntimu $22.00 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

Illinois gyventojai moka $24 OC 

^^^ •^T^ ^ i ^ ^T^ ^T^ '^•^ ^T^ ^T^ ^T^ ^ T ^ ^^r^ •^^^ 

ILLINOIS GYVENTOJAI 

Apskaičiuojama, kad Illinois 
valstijoje gyvena 11.658.000 
žmonių. Gyventojų skaičiumi Il
linois užima 6 vietą JAV-se. 
Californija turi 29 mil., New 
Yorkas 17 mil. Texas 16 mil.. 
Florida per dešimtmetį paaugo 
iš 9.760.000 iki 12.671.000. 
Pennsylvanijoje yra 12 mil. 

TEISMAS NELEIDO 
KELTI KAINOS 

Illinois aukšč. teismas atmetė 
Edison bendrovės prašymą 
pakelti elektros kainą, kad susi
darytų 235 mil. dol. naujų 
pajamų. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES DIENOS 
s*, 

wcxrv, ^2** KELIONĖ Į LIETUVĄ 

;:jl;-rj 
:; ;u i 

14 dienų kelionė, 12 naktų Vilniuje 

Kelionė #213 $1.599.00 iš Bostono ir Niujorko 
Vasario 13 26 d. $1,799.00 iš Čikagos 

Oro linija — Finnair 

Išvykstama antradienį, vasario 13 d. Vilniuje, per Helsinkį ir 
Maskvą, trečiadienį, vasario 14 d. 

Grįžtama pirmadienį, vasario 26 d. — Vilnius-Maskva-Hel-
sinkis-JAV. 

Smulkesnei informacijai ir brošiūrai, kreipkitės į: 

BALTIC TOURS. 77 Oak St., Sulta 4. N«wton, MA 02184 
Tai. 617 965 8080. Fax 617-332-7781 

I 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, MA 
RUOŠIAMAS VASARIO 16 

MINĖJIMAS 

Worcesterio Lietuvių Orga
nizacijų taryba Lietuvos Nepri
klausomybės ats tatymo 72 
metų sukakt ies minėjimą 
Worcesteryje ruošia sekma
dienį, vasario 11 dieną, šia 
tvarka: 

11 vai. ryto iškilmingos šv. 
Mišios Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje už Lietuvą, jos lais
vės atgavimą. Organizacijos 
prašomos dalyvaut i su 
vėliavomis, o jų nariai unifor
muoti. Visos moterys, turinčios 

Kazimiero parapijos bažnyčios 
ir mokyklos pastatų ne tik pri
žiūrėtojas, bet atlikdavo visus 
pataisymus, bei ki tus darbus. 
Buvo švelnaus būdo. Niekada 
neužgaudavo žodžiu, nesidi-
džiuodavo. Jo gyvenimo kelias 
buvo paprastumas ir pagalba 
artimui, kurią atlikdavo tikrai 
iš širdies ir su krikščioniška 
meile. Sekmadieniais visada 
matydavome ji parapijos bažny
čioje. Renginiuose Maironio 
Parke. Mylėjo savo tėvynę 
Lietuvą ir aukomis rėmė jos 
laisvinimo darbus. Praėjusių 
metų pavasarį, su sūnum Ar
vydu, aplankė Lietuvą, ten liku
sias penkias seseris su šeimomis 
ir kitus gimines. Grįžo labai 

dėjo a.a. P. Klimavičiaus kūną 
į amžino poislio vietą Notre 
Dame kapinėse. 

Nuliūdime liko žmona Aldona 
Klimavičienė, du sūnūs — Ar
vydas su žmona ir Jonukas, 
duktė Regina Roberto su šeima. 
Penkios seserys su šeimomis 
Lietuvoje, našlės sesuo Angelė 
Garsienė su šeima, du vaikai
čiai ir kiti giminės Amerikoje ir 
Lietuvoje. Ne tik šeimai, bet vi
siems Worcesterio ir aplinkinių 
telkinių lietuviams buvo sunku 
skirtis su Tavimi, Petruk, nes 
buvai nuoširdus, paslaugus ir 
draugiškas visiems. Mylėjai 
savo gimtąjį kraštą, gyvenai 
savo šeimai,kuriai paaukojai 
daug darbo ir rūpesčio. Ilsėkis 
Viešpaties ramybėje svetingoje 
Amerikos žemėje. 

J.M. 
muoti. V įsos moterys, turinčiu* i r k l t u s g ^ ^ . , , 
tautinius drabužius prašomos patenkinąs , kad po daugelio 
jais pasipuošti. Po pamaldų, m e t ų g a l ė j o p a s i m a t v t i su 
visiems dalyviams salėje 
kavutė, kurią ruošia Lietuvos 
Vyčių 116 kuopa. 

3 vai. p.p. minėjimas Maironio 
Parko didžiojoje sa lė je . 
Pagrindinė kalbėtoja, lietuvių ir 
anglų kalbomis, Baltų Laisvės 
lygos įstaigos vedėja Asta 
Banionytė-Connor iš Washing-
ton, D.C. Meninę dalį atliks 
solistė Verutė Bizinkauskaitė iš 
Brocktono, Mass. Akompanuos 
jos tėvelis dr. P. Bizinkauskas. 

Tarybos valdyba prašo organi
zacijas ir atskirus asmenis daly
vauti pamaldose, minėjime ir 
įteikti auką Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Aukos skiriamos 
pagal aukotojų pageidavimą: 
Vlikui, Altai ir Lietuvių Bend
ruomenei. Jas galima įteikti 
minėjime ar pasiunčiant organi
zacijų tarybos iždininkui Algiui 
Glodui, 37 Sandy Glen Drive, 
Holden, MA 01520. 

Po minėjimo, toje pačioje 
salėje, taryba rengia visiems 
vaišes. Pakvietimai gaunami 
pas tarybos valdybos narius, 
organizacijų pirmininkus ir 
minėjimo dieną prie įėjimo. 

Mūsų broliai ir sesės paverg
toje Lietuvoje ryžtingai kovoja 
už Lietuvos Nepriklausomybę. 

; Kova be galo sunki. J ie žvelgia 
^ į mus, nes išeivija yra jų viltis. 
t Nesvyruokime, bet akytviau 

junkimės su kovojančia tauta už 
; brangios tėvynės išlaisvinimą iš 
\ komunistinės vergijos. Gausiai 
t dalyvaukime ruošiamam minė

jime ir nepagailėkime didesnės 
piniginės aukos Lietuvos lais
vinimo reikalams. 

; J.M. 

NAUJAS DANTŲ 
GYDYTOJAS 

Po sėkmingos ilgametės dantų 
gydymo praktikos, dr. Vladas 
Vaitkus išėjo į pensiją. Jo 
praktiką perėmė jaunas dr. 
Aidis Kožica. 

Dr. Kožica odontologijos 
mokslą yra baigęs Chicagoje, 
University of Illinois. Baka
lauro ir magirstro laipsnius yra 
įsigijęs Drake universitete. 

Dr. A. Kožica daug praktikos 
įsigijo dirbdamas dantų gydy
toju US Navy ir privačioje 
praktikoje Illinois valstijoje. 

Dr. Aidis Kožica laisvai kalba 
^ lietuviškai ir yra pasiruošęs 
\ suteikti profesinį patarnavimą 

Worcesterio ir apylinkių lietu
viams. 

savaisiais. Aplankė jį ir sesers 
sūnus iš Lietuvos, kuris dvi 
dienas prieš dėdės mirtį išskrido 
į Lietuvą ir dar nepasiekęs 
namų sužinojo, kad a.a. P. Kli
mavičius mirė. Susijaudinęs vos 
ištarė; „O, Dieve.kaip gaila..." 

Velionis buvo pašarvotas 
Dirsa-Kazlauskas šermeninėje. 
Dvi dienas jį gausiai lankė lie
tuviai ir ne lietuviai. Karstas 
buvo užtiestas taut ine Lietuvos 
vėliava, o aplinkui jį — daugybė 
gėlių. Sukalbėtas rožinis. 

Gruodžio 23 d. velionis atly
dėtas į Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčią, kurioje už jo sielą šv. 
Mišias koncelebravo ir pamoks
lą pasakė kleb. kun. V. Parulis, 
MIC. Kartu koncelebravo kun. 
A. Yankauskas. Giedojo parapi
jos choras, vadovaujamas vargo
nininkės O. Valinskienės. Be
veik pilna bažnyčia velionio 
liūdinčių dalyvavo ; nežiūrint 
šalto oro. Po Mišių sugiedotas 
Lietuvos h i m n a s . Iš lydint 
kars tą iš bažnyčios , kur į 
palydėjo Lietuvių Labdaros dr-
jos atstovai, chorui giedant 
giesmę „Arčiau prie Dievo" ne 
tik šeimos, bet ir laidotuvių 
dalyvių akyse žibėjo ašaros. Il
ga automobilių vilkstinė paly-

RENGINIAI 

Vasar io 11d. Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo minėji
mas. Ruošia VVorcesterio Lie
tuvių Organizacijų taryba. 

V a s a r i o 17 d. Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopos metinis 
susirinkimas. Bus naujos val
dybos rinkimai. Maironio Par
ke. 

Vasa r io 24 d. Užgavėnių 
vakaras Maironio Parke. Ruo
šia skautai ir skautės. 

Kovo 4 d. Šv. Kazimiero 
parapi jos p ie tūs Maironio 
Parke. 

Balandžio 8 d. Kaziuko mu
gė Maironio Parke. Pradžia 12 
vai. Rengėjai „Nevėžio" ir „Ne
ringos" tuntų skautai.-ės. 

Gegužės 12 d. Pavasarinis 
koncetas. Rengia Dr. Vinco Ku
dirkos šaulių kuopa. 

J.M. 

Jungtinių Tautų informacijos 
žiniomis, kasmet mažėja, ne 
didėja dirbamos žemės plotai. 
Sunaikinama 150 milijonų ak
rų, o dykumų plotas didėja 960 
kvadratinių mylių (China Dai
ly, Pekinas). 

Myl imam Vyrui 

A.tA. 
PETRUI SKĖRIUI 

į Amžinąją Šviesą iškeliavus, sielvarte likusią žmoną 
KAZIMIERĄ, visus gimines su art imaisiais nuošir
džiai užjaučiame ir liūdesyje esame kar tu . 

Draugai : 

U. ir J Balskai 
p . ir VI. Darai 
Julius Karsas 
A. ir A. Malinauskai 

p ir J Masilioniai 
Onutė Šmitienė 
S. ir J. Undraičiai 

A.A. P E T R A S 
KLIMAVIČIUS 

Neilgai sirgęs, gruodžio 19d.. 
Šv. Vincento ligoninėje mirė 
a.a. Petras Klimavičius, 72 
metų amžiaus. 

Velionis gimė Lietuvoje. Tar
navo Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenėje. Po antrojo 
Pasaulinio karo su šeima at
vyko į JAV ir apsigyveno An-
sonia mieste. Conn. valstijoje. 
1959 m. persikėlė į Worcesterj 
ir čia išgyveno iki mirties. 

Priklausė Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijai. Lietuvių Lab
daros dr-jai ir Lietuvių Piliečių 
klubui. Daug metų buvo Šv. 

A.tA. 
KONSTANCIJAI ŠTARIENEI 

mirus, jos vyrui JONUI, dukroms ALVYRAI, IRENAI 
ir sūnui ANTANUI su šeimomis ir k i t iems artimie
siems reiškiame gilią užuojautą ir ka r tu liūdime. 

M. J. Pipirai 
A. A. P. Norkevičiai 
L.G. Jakubauskai 
O. G. Marcinkevičiai 
Pr. Gailiūnienė 
Br. Pridotkienė 
K. N. Lietuvininkai 

A.tA. 
ABSALOMUI BARNIŠKIUI 

Lietuvoje mirus, jo žmonai dr. LIDIJAI ir sūnui sol. 
ALGIMANTUI reiškiame mūsų giliausią užuojauta. 

Gaižučių ir Meškausku šeima 

KETVERIŲ IR VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTYS 

DRAUGAS, antradienis. 1990 m. sausio men. 9 d 

i«?*fc; 

A.tA. 
FRANCES IR KAZYS J. MACKE 

MAČIUKAS 

Negaile;-
vus. kurių n« 

Nors laiV 
Lai gailesti: 

Už jų si-
d. 4 vai. PF 

Malonia 
minti mūsų 

r;^a mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimus Tė-
f kome 1986 m. sausio 5 d. ir 1989 m. sausio 9 d. 
as bėga. bet mes jų niekada negalėsime užmiršti. 
gas Dievas suteikia jiems amžiną ramybe. 
as sv Mišios bus atnašaujamos sausio mėn. 9 
Sv. Kryžiaus ligoninės koplyčioje, 
kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisi-

i. Tėvelius savo maldose. 

Nuliūdv duktė ir sūnus su šeimomis. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

LEONAS GŪDIS 
Mūsų mylimas Vyras ir Tėvas mirė 1989 m. lapkričio 5 

d. ir buvo palaidotas lapkričio 7 d. Sv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems už atsilankymą atsisveikinti su velioniu 
koplyčioje, dalyvavusiems pamaldose ir palydėjusiems į 
Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdi padėka kun. kan. V. Zakarauskui už maldas 
koplyčioje už atlaikymą šv. Mišių bažnyčioje ir už atlikimą 
apeigų kapinėse. Širdingai dėkojame už raminančius paguo
dos žodinis, užuojautas spaudoje ir atsiųstas gėles. Reiškiame 

, padėką ukojusiems šv. Mišioms ir už kitas aukas. Ačiū 
visiems užprašiusiems šv. Mišias. 

Dėkojame P. A. Juškevičiui už atsisveikinimo pravedimą 
„Ramovėnų" vardu koplyčioje ir kapinėse. Nuoširdus ačiū P. 
J. Bagdžiui už rūpestį ir atsisveikinimo žodį Namų 

savininkų vardu. 
Širdingai dėkojame sol Algirdui Braziui už įspūdingą gie

dojimą šv Mišių metu. 
Dėkojame visiems, kurie lankė velionį ligos metu. 
Širdingas ačiū P. Bernadetei Zeikus už visokeriopą 

pagalba 
Dėkojame karsto nešėjams. 
Ačiū laidotuvių direktoriui D. Petkui už rūpestingą ir nuo

širdų patarnavimą 
Giliai liūdinti šeima ir giminės. 

P A D Ė K A 
1989 m . lapkričio 6 d. staiga mirė mano Vyras 

A . t A . 
H E N R I K A S L U K A Š E V I Č I U S 

— v 7akarui V Dabušiui ir širdinga, dėkojame kun.gams \ Z a k a ™ ' - \ {-e i r 
M Cyvui už laidotuvių šv. Mišias .r apeigas bažnyčioje . 

rm-s \ Mateikai už vargonavimą, jo vyrų 

m a n tos. -unkiose valandose. ą v Mišias. 
Dek- -me karsto nešėjams, užprašiusiems fv 

a ts ie tu -ms gėles. ^ ™ * Z ^ ^ ^ ^ 
davusien - aukas, atsisveikinusiems organizacijų 
dotuviu - Plyčioje ir vis.ems mieliems St. Petersburg *olo-
nijos liet viams dalyvavusiems laidotuvėse. 

Liūdinti žmona Aleksandra «u Seimą ir giminės. 

A.tA. 
ELENA BRAZDŽIONYTĖ 

WELICZKO 
Gyveno Chicago. Marąuette Parko apylinkėje. 
Staigiai mūre 1989 m. sausio 7 d. 12:11 vai. p.p.. sulaukus. 

42 m. amžiaus. 
Gimė Vokietijoje. 
Dideliame nuliūdime paliko vyras Edward. dukterys 

Erika ir Danielle, sūnus Michael. patėvis Antanas Stukas. 
seserys Viktorija Weise su šeima ir Rita Stukaite. brolis 
Petras Stukas. dėdes Balys Brazdžionis ir Henrikas Radenas 
su žmona Kanadoje, tetos Sofija Pranckevičienė su vyru ir 
Irena Beinarauskienė su vyru. pusseserės Kaze Braz 
džionytė-Kazlauskiene su vyru ir Irena Barauskiene su šeima. 
pusbroliai Jonas Vaičikoms su šeima ir Pranas Pranckevičius 
su Šeima ir gimines Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas trečiadieni, sausio 10 d. nuo 3 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette koplyčioje 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienj, sausio 11 d. Iš koplyčios 
9:15 vai.ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo bažnyčia 
Brighton Parke, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines. 

Prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, dukterys, sūnus, patėvis, brolis ir 
seserys ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. i312) 476-2345. 

A . t A . 

A P O L O N I J A I T I R V I E N E I 

i ą e k e l vus į A m i i n y l * . 3<>s vyrui KAZIMIERUI, 
1 I U 1 ALGIUI ir ki t iems giminėms reiškiame nuostr-
džia pjautą. 

Grasilija Meiluvienė 
Giedrius ir Vida 
Romas ir Aldona Medai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IK CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 9744410 

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

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - (708) 652-1003 

Sally Donald M.. J r 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI HBEMTESClUOSE 
T e l . (708) 652-5245 

I 



DRAUGAS, antradienis, 1990 m. sausio mėn. 9 d. 

x Marija Ročkuvienė už jos 
vyrui a.a. J u o z u i Ročkui su
darymą 1949 m įvažiavimo į 
Ameriką dokumen tų — af-
fidevits jo vardu nuoširdžiai 
dėkinga , .Draugui" ir Marijonų 
vienuolijai už padarytą paslau
gą sk i r i a „ D r a u g u i " 1000 
dolerių..,Draugo'" įstaiga mielai 
auko to ja i v i suome t l iks 
dėkinga. 

x , , D i d y s i s v a r p i n i n k a s 
Vincas Kudirka" — rašytojo A. 
M e r k e l i o n a u j a u s i o s kny-
gos-monografijos su t ik tuvių 
popietė š» sekmadienį, sausio 14 
d., 2:30 vai. p.p. vyks Balzeko 
Lietuvių Kul tūros muziejaus 
saiėje. Apie dr. V. Kudirką 
kalbės prof. B. Vaškelis. Dr. V. 
K u d i r k o s k ū r i n i u s a t l i k s : 
dainas — sol. D. Eidukaitė-Fa-
nelli, muzikos kūrinius skam
bins muz. A. Vasaitis, raštus 
skaitys aktoriai Apolonija Mat-
kevičiūtė ir Petras Stepona
vičius. Vaišės ir pabendra
vimas. Visus kviečia Vydūno 
Jaunimo fondas ir Akademinis 
skautų sąjūdis. 

x Lietuvių Montessori mo
kyklėl ių 11 madų paroda 
,,Skambėk pavasarėli" vasario 
25 d. 1 vai.p.p. vyks Delphian 
House. Hickory Hills, IL. 

x „Medicina", Pasaulio lie
tuvių gydytojų sąjungos žur
nalas, Nr. 2, išėjo iš spaudos. 
Sve ik ina v isus su Kalėdų 
šventėmis ir Naujaisiais metais, 
įžangą rašo gydytojų pirminin
kas dr. A. Vanagūnas. Ilgesni ir 
įdomesni straipsniai dr. And
r iaus ir Plioplio ir dr. Aloyzo 
Pakalniškio. Daug informacijos 
apie gydytojų veiklą, gyvenimą 
ir apie dalį lietuvių gydytojų, 
ypač n a u j ų j ų . . .Medic inos" 
žurnalą redaguoja dr. V. Šaulys 
su d a u g e l i u bendradarb ių , 
administruoja Sofija Blažienė 
ir Irena Makštut ienė. Žurna
las gražiai išleistas. 

x J o n a s Kavaliūnas, Be-
verly Shores, Ind., visuomeni
ninkas, Zita Gražis, Pontiac, 
Mich. , E l e n a J u r k ė n i e n ė , 
Chicago, 111., Frank Baluta, 
Gulfport. Fla., ..Draugo" garbės 
prenumerator ia i , rėmėjai, pra
tęsdami prenumeratą viene
r i ems m e t a m s , k i ekv i enas 
paaukojo po 20 dol. Labai 
dėkojame. 

x Erika Meškauskaitė -
Lietuvos „Miss Gracija — 89" 
atvyksta į Chicagą. Ją pama
tysime „Oktavos" koncertuose, 
kurie bus sausio 27, 28, 29 d. 
Jaunimo centre. Erika Meš
kauskaitė, palydint orkestrui, 
atliks keletą šokių. Margutis 
kviečia visus atsilankyti. 

x Chicagos Lietuvių Jau
nimo sąjungos susirinkimas 
bus penktadienį, sausio 12 d., 
7:30 vai. vakaro „Gintaro" 
svetainėje. Visas lietuviškas 
jaunimas kviečiamas dalyvauti. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
A t l e t i k o s skyrius globoja 
muzikinę programą ,,Acme 
Vocals"' penktadienį, vasario 2 
d.. 8 vai. vak. mokyklos salėje. 
B i l i e tus galima įs igyt i iš 
moksleivių ar Deb Graham. 

x Gen. T. Daukanto Jūrų 
šaulių kuopa sausio 21 d., 
sekmadienį, Šaulių namuose 
rengia Klaipėdos krašto atvada
vimo minėjimą. Bus akademinė 
dalis su vėliavų įnešimu, invo-
kacija, žuvusių prisiminimu ir 
gyvųjų pažymėjimu. Dr. K. Er-
ingis tars pagrindinį žodį. Me
ninę dalį atliks Vytauto Didžio
jo šaulių moterų sekstetas, va
dovaujamas J. Sodaičio. Minė
jimas uždaromas Mažosios Lie
tuvos himnu. Po minėjimo 
vaišės. 

x A. a. Jurgio Inčiūros at
minimui vietoj gėlių suaukota 
250 dol. Tautos fondui. Visos 
aukos Tautos fondui mirusiems 
pagerbti bus saugomos laisvai ir 
nepriklausomai Lietuvai. Gau
nami dividentai už investuotas 
aukas bus panaudoti okupuotos 
Lietuvos laisvinimo kovai vesti. 

x Dr. Žibutė Daugėlaitė, 
Washington, D.C., dr. Vytautas 
Karob l i s , Ripley, Ohio, 
„Draugo" nuoširdūs rėmėjai 
įvairiomis progomis, už kalė
dines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 50 dol. aukų. Labai 
dėkojame. Jonas Adomaitis, 
Tinley Park, 111., parėmė „Drau
gą" 40 dol. Nuoširdus ačiū. 

x Joseph Dauparas, Chica
go, 111., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 50 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Justin Skuodas, De Kalb, 
111.. Zinaida Čižikienė, Chicago. 
111., Ona Čenkus, Hovvard 
Beach, N.Y., Jonas Paliulis, 
Waterbury, Conn., G. Šileika 
Everett, Wiliamstown, Mass., 
pratędami prenumeratą, kiek
vienas pridėjo po 20 dol. auką. 
Labai dėkojame mūsų garbės 
prenumeratoriams, rėmėjams. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Svečiai iš Lietuvos ir Vliko pirmininkas su sen. Pa a i Sirnon. Iš kairės: V. Petkus, Vliko vald. 
pirm. dr. K. Bobelis, sen. P. Simon, A. Buracas, J. Mugevičius ir A. Terleckas. 

Nuotr. J . Bobelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x L i e t u v o s taut inės mu
zikos ansambl i s „Vilnius", 
garsinąs Lietuvos vardą visame 
pasaulyje, koncertuos Jaunimo 
centre šį savaitgalį, sausio 13-14 
d. Numeruot i bilietai PAT-
RIA parduotuvėje . 

(sk) 
x Pirmas Privatus sveika

tos centras Lietuvoje! Geriau
si gydytojai, japoniška medicini
nė apa ra tū ra . Nebrangiai at
liekamas pilnas organizmo tyri
mas. Jei ruošiatės viešėti Lietu
voje, gali te tuo pasinaudoti 
arba išpirkti sveikatos patikri
nimą savo giminėms Pilna 
informacija teikiama tel. (312) 
434-8618. 

(sk) 

x Rožin is ir šv. Mišios bus 
aukoiamos sausio 12 d . penkta
dienį 6:30 v.v. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Nuoširdžiai kviečia
me dalyvaut i Židinys. 

(sk) 

x I e škau savo paklydusio 
šuniuko Marųuette Parko apy
l inkėje: i lgap laukis , juodai 
piikas. s u k u t i s baltas, viena 
akis mėlyna. Turi Indianos me
dali. Vardas Gillian. Radusiam 
a t lyg ins iu . Skambint i (312) 
471-6463. 

(sk) 

x Napoleonai ir riešutiniai 
tortai kepami priemiestyje. 
Skambin t i E ly te i (708) 
460-1141. 

(sk) 

x Sąjūdžio lnfo skyrius 
nuoširdžiai dėkoja Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdy
bai, kuri paskyrė $500.00 mūsų 
išlaidoms padengti. 

(sk) 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: $500 Vytautas 
Sakalauskas, po $200 Monika 
Lembertiene. Agota Šuopienė, 
po $100 kun. Albertas Abračins-
kas. Rimas Latvėnas, Vitalis ir 
Danu tė Lembertai . Stasys 
Liepas. Ona Matusai t ienė , 
Prane Milerienė, Pranas ir 
Eugenija Račkauskai. Lietuvių 
Fondas visiems dėkoja ir prašo 
aukas siųsti - 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

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

(sk) 

DIDINGAS LIETUVOS I 
MENININKŲ KONCERTAS 

Lietuvių fondas sekmadienį, 
sausio 7 d., Jaunimo centre su
rengė koncertą, kur programą 
atliko scenos menininkai, atvy
kę iš Lietuvos: bosas Vaclovas 
Daunoras, pianistas Robertas 
Bekionis ir aktorius Algirdas 
Grašys. Publikos susidomėjimas 
buvo didelis — prisirinko pilna 
sale ir galerija, reikėjo net pri
dedamų kėdžių. 

Tarptautinio garso pasiekęs, 
Milano La Scala operose dai
navęs sol. V. Daunoras savo 
koncerto pirmajai daliai pasi
rinko tarptautinio garso kompo
zitorių kūrinius: Dignare <Han-
del), Di Pagarmi 'Scarlatti\ Ave 
Maria (Luzzi), Pilypo arija iš 
Don Carlos (Verdi). 

x Aleksandra G y l i e n ė , 
Olympia, Wash.. A. Mačiukevi
čius, Waukegan, 111., Dan Mar-
tinkus, Baltic Village, Sunrise 
Beach, Mo., mūsų garbės prenu
meratoriai, nuolatiniai dien
raščio rėmėjai, pratęsdami pre
numerata atsiuntė po visą šim
tinę. Labai dėkojame. 

x Petras Petrušaitis, Ra-
cine, Wisc., Ona Mieželis, Sun 
City, Az., S. Makutėnas, India-
napolis, Ind., pratęsdami „Drau
go" prenumeratą, kiekvienas 
paaukojo po 30 dol. dienraščio 
paramai. Labai dėkojame mūsų 
mieliems „Draugo" garbės pre
numeratoriams. 

x Dr. R. Baužys, Tampa, 
Fla., V. Viltrakis, Chester. Pa., 
P. Andrejauskas. St. Peters-
burg Beach. Fla., „Draugo" 
garbės prenumeratoriai, rėmė
jai, pratęsė prenumeratą viene
riems metams su visa šimtine. 
Labai dėkojame už savo spaudos 
palaikymą. 

x Dr. Jonas Skirgaudas. La 
Jolla. Cal.. dr Elona M. Vaiš-
nienė, North Haven, Conn.. 
Otonas Kremeris, La Grange 
Park. 111.. ..Draugo" garbės pre 
numeratoriai. rėmėjai, pratęs
dami prenumeratą, kiekvienas 
vėl paaukojo po 25 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

Solistas stebina balso pajė
gumu ir tyrumu. Kuo toliau, tuo 
labiau publika reiškė savo pasi
gėrėjimą ir nuostaba Jo skaidrų 
dainavimą dar praturtino pia
nisto R. Bekionio fortepijono 
palyda, atliekama .-u nuostabiu 
įgudimu. MeistriŠK'- sugebėjimo 
pianistas R. Bekionis laimėjo 
ypatingą publikos susidomė
jimą, paskambindamas Miseere 
koncertinę parafrazę. Liszto 
sukurtą Verdi operos „II Tro-
vatore" temomis. Publikoje gir
dėjosi atsiliepimą., kad šioje 
scenoje dar tokio skambinimo 
nebuvo tekę išgirsti. 

Virtuozas pianistas melodijas 
tiek įsisavinęs, Kad neturė
damas prieš akis jokių gaidų, 
nuostabiu vikrunu: bėgiojo pirš
tais po klavišus, darniai išgau
damas plačios skalės tonus. Ne
veltui pianistą.- y ra tapęs 
Čiurlionio konkur o laureatu. 

Antroje koncer.o dalyje sol. 
Daunoras koncentravosi į 
liaudies motyvais sukur tas 
dainas. Čia buvo Rūta žalioji 
(Klovos), Už aukštų kalnelių 
(Talat-Kelpšos. Žaliojoj lankelėj 
(Tallat-Kelpšos), Užaugo 
berželis (harm. Tamošaičio), Dė
dės Jono poika (L. Abariaus), 
įjungė populiarią Kur bakūžė 
samanota Šimkaus), Kur balti 
keliai (Raudonikio, žodžiai 
Barausko). Publika buvo tiek 
pagauta, kad plojo pasigėrėjimą 
reikšdami pas i t enk in imo 
šauksmais. Ir čia buvo taip 
taikliai pritaikyta R. Bekionio 
fortepijono palyda. 

Menininkai D. Barške'ytės 
papuošti gėle ir bučkiu, dar 
bisui davė L. Abariaus Augau 
pas tėvelį. Koncertas buvo nuo
stabiai žavus. 

Viso renginio didelis paįvairi

nimas buvo humoristo Algirdo 
Grašio, Jaunimo teatro akto
riaus, ypatingai linksmi mo
nologai, surišti su mūsų liaudies 
sąmojumi, aukštaičių, žemaičių, 
dzūkų, suvalkiečių „nuoty
kiais". Kiekvienas jo sakinys 
buvo lydimas publikos juoku. Jo 
humoras turėjo ir aktualaus 
politinio atspalvio, pasijuokiant 
iš okupanto santvarkos iškrypi
mų. Bet A. Grašys pateikė ir 
patriotinės poezijos, kaip A. 
Miškinio eilėraštį Lietuvai. 

Koncertas buvo turtingas, pa
t r auk lus , įvairus. Nevel tui 
rengėjų vardu M. Remienė 
menininkams dėkodama pa
brėžė, kad tai buvo meno puota. 

Po koncerto publika turėjo 
progos pabendrauti kavinėje su 
menininkais. Lietuvių fondo 
tarybos pirm. St. Baras pakvie
tė Lietuvių Bendruomenės 
krašto vald. pirm. dr. Antaną 
Razmą, kuris meno svečiams iš 
Lietuvos įteikė Lietuvos pasus. 

Sol. V. Daunoras su dideliu 
nuoširdumu padėkojo už tą 
brangią dovaną. 

Visi sudainavo Lietuva bran
gi. Pačioje pabaigoje meni
ninkai , su Chicagos lietuvių 
veikėjų palyda buvo nuvežti 
vakarienės į Seklyčią. 

Vakarienės metu^sveikindami 
svečius iš Lietuvos, vadovaujant 
St. Barui. PLB vardu kalbėjo 
Br. Nainys, JAV LB vardu — dr. 
A. Razma, Am. Liet. Tarybos 
vardu prel. J. Prunskis, Liet. 
Taut. s-gos vardu dr. L. Kriau-
čeliūnas. Liet. operos — V. 
Momkus, operos solistų — J. 
Vaznelis, Ateitininkų — dr. P. 
Kisielius, socialdemokratų — 
dr. J. Valaitis, Alv. Vasaitis. 
Visi padėkojo už puikų kon
certą, pabrėžė ryšį su Lietuvos 

J . A. V A L S T Y B Ė S E 

— Ina Bertulytė-Bray, Seat-
tle, Wash., Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkė, vietos 
biuleteny išspausdino laišką ir 
ragina visus narius ir visus lie
tuvius siųsti knygas, laikraš
čius, žurnalus į Lietuvą, kad po 
daugelio metų uždarumo jie vėl 
galėtų susisiekti su kultūros 
pasauliu. Pageidaujamos ypač 
griežtųjų mokslų, istorijos, 
prekybos, ekonomijos, kompiu
terių ir kt. knygos. Reikia t ik 
gerai įpakuoti, geriausiai į plas
t ik in ius v i r še l ius , k a d 
nesušlaptų. 

— Seattle lietuviai raginami 
rašyti prezidentui G. Bush ir ki
tiems aukštiems valdžios parei
gūnams, kad jie išsitartų apie 
Pabaltijo kraštus. Reikia rašyti 
vietos dienraščiams, ypač „Seat
tle Times" redaktoriams. Ne
svarbu, kad laiško neišspaus
dins, bet redaktoriai jį skaitys 
ir susipažins su Pabal t i jo 
reikalais. Irena Blekytė daug 
kartų yra rašiusi ir kalbėjusi su 
redaktoriais, tai tu r i daryti ir 
kiti. 

— Paba l t i eč ių g e g u ž i n ė 
buvo suruošta latvių puikiai 
įrengtoje stovyklavietėje. Oras 
pasitaikė gražus, todėl ir pa
bendravimas buvo malonus. 

x Dr. L J. Ragas, Biooming-
dale. Iii., dr. Julius Simaitis. Fo-
rest Hills Garden. N.Y.. Anna 
Gobužas, Maspeth. N.Y., Bronė 
Tarutis, Willowick. Ohio. Povi
las Jančauskas, St. Petersburg. 
Fla., Joseph Ramanauskas . 
Bridgewater. Mass.. Vitas Sir-
gedas, Novi, Mich.. pratęsdami 
„Draugo" prenumeratą ar kito
mis progomis, pridėjo po 15 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Kazė Brazas, Oak Lawn. 
111.. Edvvard Jansonas, Ostervil-
le. Mass., J. Ulanskas. Sioux Ci
ty. Ia., Julius Jakutis, Cicero, 
III., Juzefina Paulauskas, Chica
go. 111.. J. Stašaitis. Brockton, 
Mass.. pratęsdami prenumera
tą atsiuntė po visą šimtinę. La
bai dėkojame. 

— A k a d e m i n i s s a m b ū r i s 
spalio 12 d. buvo susirinkęs Rai
šių namuose . Visi t r u m p a i 
papasakojo apie savo gyvenimą, 
šeimas ir lietuviškus darbus. 
Akademikai džiaugėsi, kad su-
jais buvo svečias iš Chicagos 
Pe t ras Blekys, atvykęs aplan
kyti duk te r s šeimos. 

— Seat t le lietuviai sudarė 
komisiją, kuri rūpinsis informa
cija vietos laikraščiams apie Pa
baltijį. Komisijon sutiko šiuo 
metu įeiti I rena Blekytė, Ina 
Bertulytė-Bray, Gintas Nalis, 
Neris ir Andrius Palūnai ir Ra
sa Raišytė. Susir inkimas buvo 
pas J ū r a t ę Mažeikaite-Harri-
son. 

KANADOJE 
— N e k a l t o P r a s i d ė j i m o 

M a r i j o s s e se rų T o r o n t o 
s k y r i a u s rėmėjų m e t i n ė 
vakar ienė bus lapkričio 26 d. 
Prisikėlimo parapijos salėje. 

— Toronto visi ateitininkai 
su vėliavomis veiklos metus 
pradėjo spalio 22 d. Lietuvos 
Kankin ių parapijos bažnyčioje. 
P a m o k s l ą p a s a k ė k u n . J . 
Staškus. Po pamaldų Anapilio 
pa rodų salėje buvo bendr i 
pietūs . 

— Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos choras atšventė savo 

Lietuvos atstovybėje VV'ashingtone, D.C. Iš kairės: Lietuvos pasiuntinys St. 
Lozoraitis, prof. Vyt. Landsbergis, Gražina Landsbergienė ir JAV LB krašto 
vald. pirm. dr Ant. Razma. 

— Arvydas Juozaitis, Sąjū
džio tarybos narys, lankėsi Seat
tle ir turėjo įvairių reikalų su 
olimpiniu komitetu, su daugeliu 
amerikiečių įstaigų, bet matėsi 
ir su lietuviais, gyvenančiais 
šiame mieste a r jo apylinkėse, 
pasikalbėjo ir painformavo apie 
gyvenimą Lietuvoje. 

— Lietuvių Bendruomenės 
Seattle apylinkės susirinkimas 
buvo Bray namuose. Buvo 
apžvelgta praeities veikla ir 
numatyti planai ateičiai. Neris 
Palūnienė sutiko pravesti Va
sario 16 minėjimą. Ina Bray 
pranešė ap ie i rk luo to jų 
priėmimą ir apgyvendinimą. 

Nauja Lietuv.u .Jaunimo sąjungos Chicagos skyr.au* valdyba. Nuo apačios: 
pirm Svajone K a l y t e , vicepvrnv Tomas Vieraitis. sekr. Aušra Jasavtyte. 
ižd. Vytenis K ••laiti?-

žmonėmis, dėkojo Lietuvių fon
dui už koncerto surengimą. 

Svečių v a r d u k o n c e r t o 
organizatoriams padėkojo sol. 
V. Daunoras. Priminė t au tą ir 
išeiviją skyrus ią ge lež inę 
uždangą, kuri dabar sunyko ir 
pasirodė mūsų vieningumas. Iš
ryškino, kad Lietuvos jaunimas 
s t ip r ia i pa r e i škė nepr i 
klausomybės siekimą. Pasi
džiaugė, kad vieninteliai lie
tuviai turi savo operą išeivijoje. 
Svečiams sugiedota ilgiausių 
metų. 

A. Grašys , d ė k o d a m a s 
pareiškė, kad Amerika lie
tuviams dangus, Sibiras praga
ras, Lietuva skaistykla. Dėkojo 
išeivijai. 

M. Remienė prisiminė, kaip 
buvo koncertas suruoštas ir 
džiaugėsi su pasisekimu. A. 
Steponavičienė reiškė meilę 
koncerto p rogramos pildy-
tojams. Adv. A. Ostis dėkojo sve
čiams ir dalyviams. St. Baras 
linkėjo svečiams sėkmės liku
siuose koncertuose. 

Juoz . Pr. 

gyvavimo 40 metų sukaktį. 
Dabar t inė vadovė • y ra Darija 
D e k s n y t ė , j aunos ios ka r tos 
a t s tovė , gimusi i r mokslus 
b a i g u s i H a m i l t o n e . Choro 
s u k a k t į g raž ia i , ,Tėviškės 
Ž i b u r i u o s e " a p r a š ė Kazys 
Mi l e r i s , v ienas iš pirmųjų 
choristų ir dabart inis valdybos 
narys . 

— Hamiltono Algirdo šau
l i ų k u o p a n u t a r ė surengti 
lapkričio 25 d. kariuomenės 
š v e n t ę . P a k v i e s t a s muz. 
Vaclovo Verikaičio Prisikėlimo 
parapijos choras iš Toronto. Solo 
padainuos sol. Vaclovas Veri-
kai t is . Renginys bus Jaunimo 
centre Hamiltone. 

— Kun. August inas Sima
navič ius Prisikėlimo parapijos 
klebonas, surengė ekskursiją į 
Washingtoną. D.C. Ten apžiūrė
jo visas įžymybes, aplankė 
Šiluvos Marijos koplyčią Nekal
to Prasidėjimo bažnyčioje. Prie 
ekskurs i jos prisidėjo ir St. 
Cathar ines , Ont. . parapiečių 
dalis. Visi šaukė „pirmyn" 
l ie tuva i tėms iš Šaulių. Jos 
rungtyniavo su amerikietėmis. 

— A.a. Tomas Andersonas, 
vienas iš Calgario. Alb.. lietuvių 
draugijos įstatų sudarytojų ir 
prieš Albertos valdžią atstovų, 
mirė Sudbury, kur gyveno 
paskutiniu laiku prie sūnaus 
šeimos. Calgary jis ilgai yra 
gyvenęs. Kanadoje buvo nuo 
1910 metų. 

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. 
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