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Lietuvon atvyks 
delegacija tirti 

šaudžiusiųjų žydus 
Kalėdų dienos New York 

Times laidoje atspausdintas 
nedatuotas NYT korespondento 
Stephen Kinzer straipsnis iš 
Vilniaus apie sudarysimą naują 
Lietuvos-Izraelio komisiją nacių 
laikotarpio nusikaltėlių tyri
mui. Iš nedatuoto straipsnio 
turinio atrodo, kad remiamasi 
ž iniomis iš Efraim Zuroff 
viešnagės Lietuvoje gruodžio 
pradžioje, apie kurią padavėme 
Eltos žinias Draugo gruodžio 4 
d. laidoje ir ištraukas iš Lie
tuvos laikraščiuose pasirodžiu-
siųjų reportažų Draugo gruodžio 
12 d. laidoje bei keliais telefoni
niais pasikalbėjimais. Lietuviš
kuose šaltiniuose buvo mato
mas aiškus tęstinumas tarp 
prez. V. Landsbergio vyriau
sybės, kooperuojant su Wiesen-
thalio centru, tiriant galimai 
neteisėtai išteisintus nusikal
tėlius ir dabartinės Algirdo Bra
zausko valdžios. 

Stephen Kinzer tačiau rašo, 
lyg Landsbergio valdžia ir iš jo 
valdžios užsilikę pareigūnai su 
Wiesenthal centru nekooperavo 
ir dabar tebetrukdo. Bet jis 
aprašo dabar duodamą Brazaus
ko pažadą kooperuoti, visai 
neminėdamas, kad ir pats Bra
zauskas aiškiai kalbėjo, to susi
tikimo gruodžio pradžioje metu, 
r e i k š d a m a s t ę s t i n u m ą su 
Landsbergio valdžios darbais 
šioje srityje ir priėmė Jeru
zalėje esančio Wiesenthalio cen
tro vadą E. Zuroff ir jo dele
gaciją, kuri gruodžio pradžioje 
atvyko, prieš pusmetį juos pa
kvietus tuomet buvusiam Lietu
vos AT pirmininkui V. Lands
bergiui. 

Nors būdamas profesionalus 
žurnalistas Kinzer pateikia 
daug duomenų, kurių pasigen
dame iš Lietuvos spaudos, jo 
polinkis faktus tendencingai pa
kreipti, pasirodęs ankstyves
niuose jo reportažuose tomis 
temomis, apsunkina jų inter
pretavimą. 

Su tuo perspėjimu tačiau pa
teikiame skaitytojams ištrau
kas iš jo reportažo, lietuviškai 
paruoštas Draugo bendradarbės 
Rasos Razgaitienės. 

B razauskas peržiūrės 
reabi l i tav imus 

Lietuvos naujai išrinktas pre
zidentas sako, kad jis yra pasi
ruošęs peržiūrėti atleidimus, 
kuriuos praėjusi valdžia išdavė 
nacių kolaborantams ir yra pa
kvietęs delegaciją Izraelio nacių 
medžiotojų aplankyti Vilnių 
sausio mėnesį. 

„Yra atvejų, kur reabilitacijos 
certifikatai jau buvo panaikin
ti", pasakė naujasis prezidentas 
Algirdas Brazauskas interviu 
metu. „Aš mielai laukiu izrae
liečių atvykimo. Jie pamatys, 
kad mano valdžia nori daryti 
viską kas galima išspręsti šią 
problemą". 

Efraim ZurofT, kuris vadovau
ja Wiesenthalio centro raštinei 
Jeruzalėje ir neseniai aplankė 
Vilnių sutvarkyti ateinantį 
vizitą, pasakė, kad jis tiki, kad 
A. Brazauskas atsilieps į Izra
elio rūpesčius. E. Zuroff buvo 
vienas iš kelių Holokausto 
ekspertų, kurie protestavo prieš 
kai kuriuos atleidimus, kuriuos 
išdavė Lietuvos buvusi valdžia. 

„Ten yra nauja valdžia ir yra 
nauja diena", pasakė E. Zuroff 
iš Jeruzalės telefoniniame pasi

kalbėjime. „Aš manau, kad aš 
matau naują atvirumą ir naują 
norą pasiekti pozityvų rezulta-
tą". 

50,000 reabilituoti 

Pradedant su 1989-ais metais 
ir sparčiau po naujo įstatymo 
pravedimo 1990 m. gegužės mė
nesį. Lietuvos valdžia išdavė 
daugiau kaip 50,000 atleidimų 
piliečiams, kurie buvo nuteisti 
už pasipriešinimą „okupaci
niams režimams". 

Tarp nacių kolaborantų, ku
riems buvo išduoti .„reabili
tacijos certifikatai" buvo ir 
įtariamų dalyvavusių Lietuvos 
žydų žudyme. Šie atleidimai 
buvo stipriai sukritikuoti dau
gelio kraštų, bet Lietuvos val
džia pateisino reabilitavimus, 
sakydama, kad žmonės, ku
riems jie buvo išduoti, bendravo 
su nacių valdžia tik dėl to, kad 
jie turėjo vilčių, kad nacių 
kariuomenė padės išlaisvinti jų 
kraštą iš sovietų valdžios. Jie 
taip pat sakė, kad sovietiniai 
teismai, kurie nuteisė šiuos 
piliečius, buvo politizuoti ir 
labai nepatikėtini. 

1990 metų įstatymo vienas 
straipsnis uždraudė reabilituoti 
asmenis, kurie dalyvavo žudy
me ar genocido veiksmuose. 
Buvusi valdžia, kuriai vadova
vo Vytautas Landsbergis, tvir
tino, kad ji griežtai laikėsi šio 
straipsnio. Bet praėjusiais me
tais, Wiesenthalio centras pri
statė vardus 20 reabilituotų 
asmenų, kurie, pasak Wiesen-
thalio centro, rasti prisidėję prie 
masinių žudynių. 

Šeši atleidimai panaikinti 

Lapkričio mėnesį, maždaug 
tuo laiku, kai Landsbergio val
džia pralaimėjo rinkimus, Lie
tuvos pareigūnai tyliai atsiėmė 
keturis atleidimus, kurie, pagal 
juos, buvo išduoti per klaidą. Jie 
anuliavo du kitus atleidimus 
anksčiau šiais metais. 

Tik vienas iš šių šešių, 
kuriems buvo atimti atleidimai, 
jau miręs Simonas Kaunas, yra 
Wiesenthal centro sudarytame 
Lietuvos karo nusikaltėlių są
raše. Žmonės, kuriems atlei
dimai yra atimami, turi sugrą
žinti savo reabilitacijos cer-
tifikatus, kartu su pinigais, 
kurie dažniausiai prijungiami 
prie certifikatų. Jei žmogus 
miręs, kaip pasitaiko maždaug 
dvejuose trečdaliuose atvejų, 
kur buvo išduoti atleidimai, jo 
palikuoniai turi sugrąžinti 
certifikatą ir pinigus. 

Lietuvos spauda davė tik 
trumpus pranešimus šių šešių 
atleidimų anuliavimo. Vienas 
lietuvis žurnalistas sakė, kad 
redaktoriai čia atrodo nesuinte
resuoti šiuo reikalu, kas atspin
di plačiai paplitusį vietinį nu
sistatymą, kad visas reikalas 
yra išpūstas dėl spaudimo iš už
sienio. 

Nors tikslių duomenų neturi
ma, pasak vyresnio rango parei
gūnų, Aukščiausias teismas ir 
Vyriausia prokuratūra išdavė 
per 50,000 atleidimų. Apie 
1,500 prašymų buvo atmesti, ir 
panašus skaičius dar laukia 
sprendimų. 

Wiesenthalio centras yra pri
mygtinai prašęs Lietuvos val
džios paduoti reabilituotojų 
sąrašą, kad jis galėtų palyginti 

Sunkvežimis su JAV kariais važiuoja Mogadishu mieste. JAV pareigūnai sekmadienį pranešė, 
kad griežčiau veiks nuginkluoti somaliečius. 

šį sąrašą su savo duomenimis. 
Valdžia niekuomet nėra 
paskelbusi sąrašo. Jo išgavimas 
bus vienas iš pagrindinių tiks
lų Izraelio delegacijos, kuri žada 
lankytis Vilniuje sausio mėnesį. 

„Mes turime tūkstančių tūks
tančius vardų lietuvių, kurie 
dalyvavo žydų žudyme", pasakė 
E. Zuroff. „Mes turime žinoti, 
kurie iš jų buvo reabilituoti, kad 
galėtumėm prašyti jų reabili
tacijų anuliavimo". 

E. ZurofT glaudžiai dirba su Iz
raelio valdžia ir tikimasi, kad jis 
bus sausio mėnesį atvyksiančios 
delegacijos narys. Tikimasi, kad 
kiti dalyviai bus Izraelio 
parlamento nariai ir buvęs 
Izraelio Teisingumo ministras. 
Jie planuoja siūlyti steigimą 
jungtinės Izraelio-Lietuvos 
komisijos, kuri peržiūrėtų visus 
atleidimus, išduotus nuo 1989 
metų ir visus dar neišspręstus 
prašymus. 

Prezidentas Brazauskas, labai 
norintis išimti dėmę, gadinan
čią Lietuvos vardą, tarptautinėje 
arenoje po jos atgautos nepri
klausomybės praėjusiais metais, 
sakė, kad jis remia tokios komi
sijos sudarymą. 

Du pareigūnai nelinkę 

Bet nors A. Brazauskas atrodo 
pasiruošęs įvesti naujus stan
dartus į reabilitavimo procesą, 
du pareigūnai, kurie vadovau
ja šiam procesui, yra nelinkę to 
daryti. Užsilikę nuo praėjusios 
valdžios, šie pareigūnai interviu 
metu paskė, kad nebuvo reikalo 
plačiai peržiūrai. 

Vidman (sic) Vaičekauskas, 
kuris prokuroro įstaigoje 
peržiūri reabilitacijos prašymus, 
pasakė, kad jis nepritaria 
jungtinės Lietuvos-Izraelio 
komisijos sudarymui. Jis atsi
sakė paaiškinti savo pasiprie
šinimą. 

Bet jis sutiko paaiškinti kodėl 
priešinasi reabilituotojų sąrašo 
paskelbimui: „Jei šis sąrašas 
būtų atspausdintas, galėtų būti 
pakenkta tiems, kurie jame yra, 
nes būtų įtarimas, kad jie vienu 
metu buvo laikomi kalt i" , 
pasakė Vaičekauskas. „Taip pat 
galėtų būti įtarimas, kad šie as
menys tikrai buvo kalti, net ir 
jei jie buvo reabilituoti. Tai pa
darytų žalą išteisintam žmogui. 
Gal Wiesenthal centras galėtų 
mums pasiųsti savo sąrašą ir 
mes palyginsime su tuo, ką čia 
turime". 

Vaičekauskas sakė, kad jo 
raštinė atsiėmė tik vieną iš 
27,000 išduotų reabilitacijų ir 

Kalėdų šventės 
Vilniuje 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, gruodžio 28 d. (Elta) 

— Pati didžiausia Kalėdinė 
eglutė Vilniuje iškilo Rotušės 
aikštėje. Čia ir prakartėlė su gi
musiu Jėzumi įrengta. Ją pa
šventino Vilniaus arkivyskupas 
Audrys Bačkis. Prie eglutės 
visas tris dienas buvo pilna 
vaikų, vyko koncertas po kon
certo. O Žirmūnų konditeriai at
gabeno mažyliams milžinišką 
tortą, kuriam pagaminti sunau
dojo penkis maišus cukraus, 
penkis maišus miltų ir 5,000 
kiaušinių. 

Bažnyčiose vyko kalėdinių 
giesmių koncertai. Arkika-
tedroje-bazilikoje, pavyzdžiui, 
giedojo pačios ryškiausios lie
tuvių operos žvaigždės — L Mil
kevičiūtė ir V. Noreika, Šv. 
Kazimiero bažnyčioje — Radi-
jo-televizijos vaikų choras. 
Vilniaus senamiestyje, prie Šv. 
Teresės bažnyčios,, vargšams 
buvo dalinama labdara. Katali
kiškų organizacijų atstovai lan
kėsi su dovanomis senelių na
muose, kalėjimuose, o į Vilniaus 
vaikų namus, Kalėdų senelio 
vaidmenyje su nuostabiausio
mis dovanomis iš Vokietijos at
vyko Ursula Szmit — paprasta 
moteris, sumaniusi pradžiugin
ti mūsų mažylius. Vilniaus ka
talikiškoje Šv. Jokūbo ligoni
nėje dirbančios vienuolės, 
drauge su kitu ligoninės per
sonalu, surengė ligoniams 
bendrą šventinį stalą. 

atmetė skundus prieš kelis 
kitus. „Mes neradome duome
nų, kurie patvirtintų daugelį 
skundų. Mes negalime peržiū
rėti kiekvienos reabilitacijos". 

Lietuvos Aukščiausiojo teismo 
vyriausias teisėjas Mindaugas 
Lošys pasakė, kad teismas atė
mė penkis iš apytikriai 25,000 
reabilitacijų. „Mes niekuomet 
neesame atspausdinę reabilituo
tųjų sąrašo, kadangi tai nebuvo 
numatyta įstatyme', pasakė M. 
Lošys. „Bet aš Jums galiu 
pasakyti, kad kiekviena byla 
buvo rimtai ištiriama. Galėjo 
būti klaidų, bet aš nemanau, 
kad jų buvo daug". 

M. Lošys sakė, kad atleidimai 
nebuvo išduoti jokiam žmogui, 
kuris buvo narys gerai žinomų 
(blogąja prasme) dalinių, kurie 
vykdė masines Lietuvos žydų 

K. Ostrauskas ir V. Volertas 
laimėjo literatūros premiją 

Lietuvių Rašytojų Draugija 
1992 m. gruodžio 14 d. paskyrė 
premiją už 1991 metais išleistas 
geriausias grožinės literatūros 
knygas dramaturgui Kostui Os
trauskui už jo veikalą „Ars 
amoris" ir rašytojui Vytautui 
Volertui už jo romaną Vilkas iš 
galų". 

Dėl įvairių techniškų aplin
kybių kiek užtruko šis premijos 

paskyrimas. Vertinimo komisi
ją sudarė Leonardas Andriekus, 
Algirdas Landsbergis ir Leonar
das Žitkevičius. Lietuvių Fon
das yra 2.000 dolerių premijos 
mecenatai Vertinimo komisija 
balsų dauguma nutarė šią pre
miją padalini: pusiau, po 1,000 
dol. paskirdama abiems laure
atams. 

Prez, Bush vyksta į Somaliją 

Prieš kokį dešimtmetį vis tai 
būtų atrodę tarsi sapnas. 

Lietuvos katalikų radijo 
mažoji studija 

Per Lietuvos radiją transliuo
jamų laidų „Kultūra ir religija" 
trijų metų sukaktis sutapo su 
įkurtuvėmis. Prieš trejus metus 
per šventas Kalėdas pasklido 
eteryje pirmoji „Kultūra ir 
religija" laida, o dabar — 
atidaryta Lietuvos katalikų 
radijo mažoji studija. Įrengti šią 
studiją padėjo Briuselyje esan
ti Katalikų radijo ir televizijos 
agentūra, lėšas studijos įrangai 
įsigyti padovanojo viena ameri
kiečių šeima. 

Šekspyras grįžta j Lietuvą 

Po ilgesnės pertraukos į 
Lietuvos teatrus vėl ateina 
Šekspyras. Kalėdų išvakarėse 
„Audros"(The Tempest)prem
jerą Vilniaus gyventojams pa
teikė Lietuvos dramos teatras. 
Ją pastatė teatro meno vadovo 
ir Muzikos akademijos dėstytojo 
Jono Vaitkaus mokinys Olegas 
Kesminas. „Audra", sako reži
sierius, tai V. Šekspyro teatrinis 
testamentas, kur jis labiausiai 
išryškino jam rūpėjusius klausi
mus. Tie patys klausimai vi
siems teberūpi ir dabar. 

Režisierius P. Gaidys Klai
pėdos dramos teatre stato V. 
Šekspyro „Venecijos pirklį", o 
režisierius L. Zaikauskas — 
Panevėžio teatre „Makbetą". 

Washington, DC, gruodžio 22 
d. (NYT) — Prezidentas George 
Bush nuskris į Somaliją ir ten 
praleis Naujųjų Metų švente su 
ten esančiais JAV kariais. Pre
zidento atstovas Marlin Fitz-
water pasakė, kad prezidento 
nuvykimas ten „parodys JAV 
susirūpinimą Somalijos žmonė
mis, mūsų ryžtą remti humani
tarinę pagalbą ir mūsų paramą 
JAV ir kitų šalių Jungtinių 
Tautų daliniams Somalijoje". 

Kaip rašoma M. Fitzwater pa
reiškime, prezidentas numato 
išvykti iš Washingtono gruodžio 
30 d. ir būti Somalijoje sekančią 
dieną. Jis Naujųjų metų išvaka
res praleis su JAV daliniais, o 
Naujųjų metų dieną lankys įvai
rius šalpos centrus. Tą vakarą 
jau išskris iš Somalijos. 

Baltieji rūmai paliko gali
mybę, kad prez. Bush galbūt 
sustos dar kitur prieš grįždamas 
į Washingtoną. Paskutiniuoju 
metu prez. Bush dar bando 

užbaigti antrąjį ratą Strateginių 
ginklų sumažinimo (STAKT) de
rybų ratą, tiesiog tardamasis su 
Rusijos prez. Boris Jelcin'u. Jie 
abu tarėsi telefonu praėjusios 
sava i tės pradžioje. Baltųjų 
rūmų atstovas pranešė, kad šiek 
tiek pažangos buvo, bet dar 
daug dalykų liko neišspręsta. 

Dėl JAV dalinių Somalijoje 
taip pat yra šiek tiek pasikeitę 
reikalai. Pasiųsdamas dalinius 
į Somaliją, prez. Bush išreiškė 
viltį, kad jie savo darbą pabaigs 
iki naujojo prezidento inaugu
racijos. Bet dabar jau adminis
tracijos pareigūnai tokių vilčių 
nebereiškia. O Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius Boutros 
Boutros-Ghali jau prašė, kad 
JAV daliniai ne tik šalpos skirs
tymą apsaugotų, bet ir nugink
luotų Somaliją. Prezidento Bush 
administracija iki šiol priešinosi 
tokiam darbui, bet paskutiniuo
ju metu JAV kariai agresyviau 
konfiskuoja ginklus. 

Nemuno Deltos vandenyse 
b u s vėžių 

Tūkstantį plačiažnyplių vėžių 
iš Telšių rajono į pamario upes 
ir upelius perkėlė Rusnės 
valstybinės žuvivaisos ir ak
limatizacijos įmonės darbuoto
jai. Jie tikisi, kad vėžiai prisi
taikys prie naujų gyvenimo są
lygų ir sėkmingai egzistuos Ne
muno Deltos vandenyse. 

Maltos ord inas — 
Lietuvos mikrobiologams 

Lietuvos higienos centrui 
Maltos ordino pagalbos tarnyba 
iš Vokietijos atsiuntė 100,000 
markių vertės labdarą — terpių 
ir reagentų. 

Lietuvoje yra 75 laboratorijos, 
kur pagal ligonio organizmo iš
skyras ieškoma ligos kaltinin
ko. Šiose laboratorijose nusta
tomas ir vandens bei maisto už
terštumas mikrobais. Anksčiau 
terpės ir reagentai būdavo per
kami Rusijoje, bet dabar Rusi
ja Lietuvai jų jau nebeparduoda. 
Valiutos, už kurią būtų galima 
nusipirkti kitose šalyse. 

žudynes. Bet tai ginčija Wiesen-
thal centras ir kiti tyrinėtojai. 
Wiesenthal centrą taip pat 
kaltina, kad M. Lošys išsiuntė 
laiškus galimiems liudininkams 
prieš tuos, kurie buvo reabi
lituoti, raginančius neliudyti. 

Numatoma prezidentinė 
peržiūra 

Samuelis Kuklianskis, kuris 
yra žydas teisės profesorius, aty-
džiai sekęs reabilitavimo proce
są, sakė, jog jis tiki, kad prez. 
Brazauskas įsakys abejotinų 
atleidimų peržiūrą net ir jei 
valdžios pareigūnai tam priešin
sis. „Jau buvo įrodyta, kad buvo 
reabilituoti žmonės kurie netu
rėjo būti reabilituoti", pasakė 
Kuklianskis. „Tam tikros poli

tinės jėgos stūmė valdžią reabi
lituoti tuos žmones, nes jie buvo 
laikomi Lietuvos patriotais. Bet 
dabar nusistatymai keičiasi". 

„Aš manau, kad bus anuliuo
jama daugiau reabilitacijų", jis 
pasakė. „Aš asmeniškai žinau 
porą atvejų, kuriuose, jei jie bus 
peržiūrėti objektyviai iš teisinio 
taško, sprendimai išduoti atlei
dimus bus panaikinti. Yra atve
jų, kuriuose žmonės prisipažino 
žudymams ir vistiek jiems buvo 
išduoti atleidimai. Svarbiausia 
tai, kad pasaulis gautų pama
tyti sąrašą tų, kurie buvo reabi
lituoti", jis pasakė. „Aš tikiu, 
kad naujoji valdžia pagaliau 
sutiks atspausdinti šį sąrašą, 
kad mes pagaliau galėtumėm šį 
darbą atlikti". 

Higienos centras neturi. At
sargos jau beveik pasibaigusios. 
Taigi, kaip teigia Higienos cen
tro vadovai, Maltos ordino lab
dara, pačia tiesiogine šio žodžio 
prasme, išgelbėjo praktinę 
Lietuvos mikrobiologiją. Lab
dara bus išdalinta laborato 
rijoms, jos ir toliau galės dirbti 
normaliai,, kai kurių reagentų 
užteks net keleriems metams. 

Lietuviškos kalėdinės 
dovanos Maskvoje 

Lietuvos ambasada Maskvoje 
surengė kalėdinę lietuviškų 
meno dirbinių parodą. Tai — 
Marijampolėje įsikūrusios pri
vačios įmonės „Laumė" debiu
tas. Maskvos gyventojams pa
t e i k t a labai daug įvairių 
meniškų tekstilės ir odos darbų, 
turinčių ir praktinę vertę, 
tinkančių namų interjerui, bui
tiniams reikalams. 

Įmonė „Laumė" nori suburti 
pačias talentingiausias ir darbš
čiausias moteris iš visos Lietu
vos, plėsti savo veiklą, rengti 
parodas įvairiose užsienio šaly
se. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 29 d.: Šv. Tomas 
Becket, Dovydas kar., Survilas, 
Gajutė. 

Gruodžio 30 d.: Sabinas, 
Anyza, Augąs, Audronė. 

ORAS CHICAGOJE 

Antradienį saulė tekėjo 7:16, 
leisis 4:28. Temperatūra dieną 
38 F (3 C), ryte gali palyti, die
ną dalinai saulėta, naktį 27 F 

C- 3 C). 
Trečiadienį saulė tekės 7:15, 

apsiniaukę ir lynos, temperatū
ra panaši į antradienio. 



DRAUGAS, antradienis, 1992 m. gruodžio mėn. 29 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

6515 So. California A ve.. Chicago, 01. 60629. Tel. 312-925-8905 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

PUOSELĖKIME SAVO 
SVEIKATĄ! 

Kaip pasakos Miegančioji gra
žuolė, princui ją pabučiavus, pa
budo laimingam gyvenimui, 
taip ir mes, iki šiol buvę apsnū
dę savo sveikatos puoselėjime, 
šių dienų medicinai mus glo
bojant — raginant, sukruskime 
savos sveiktos geriausiai prie
žiūrai — nuo įvairiopo sune
galavimo apsaugai — blogų 
iūročių atsisakymui dar tvir-
tokai besilaikydami, o ne kai 
į pūzdrus pavirstame! 

Kristus kadaise gimė, Sąjū
dis neseniai užgimė, o dabar 
pats laikas ir lietuviui atgimti 
savo sveikatos puoselėjimui: 
nesveikų įpročių iš savos 
pastogės išspardymui ir tar
pusavio Rainio su Sargiu aštrių 
santykių kalėdiniam sušvelni
nimui. Angelų giesmės savo 
tarpe gyvu kūnu pavertimui. 
Šis svarbiausias, ir pirmiausiai 
mums visiems, nė vieno 
neišskiriant, įgyvendintinas 
atgimimas kiekvienam fiziškai 
ir dvasiškai yra galimas, nes 
kiekvienas turime, kad ir kiek 
dulkėmis apneštą, išmintin
gumo žarijėlę. Tik kiekvie
nas įpūskime ją į didesnę 
liepsnelę, į didelį švyturį! Tik 
taip pasielgus, bus mums ne tik 
kalėdiškesnės Kalėdos, bet ir 
lietuviškesnis Lietuvos gyvavi
mas bei mūsų pačių daug lai
mingesnė ateitis. Tik ryžkimės 
į gyvybiškai svarbią veiklą stip
riau, tik tokį ryžtą sava veikla 
apvainikuokime sparčiau, į tik
rai žmogui garbę teikiančią — 
mus kalėdiškais lietuviais pa
verčiančią viršukalnę įkopkime 
greičiau! 

Gana, oi tikrai gana, mums 
savame kieme tarpusavyje žą
sinais gagenti, vištomis kvaksė
ti, kada bedieviški vanagai visų 
mūsų plunksnas vėjais paleisti 
tyko! Jei dar ilgėliau mes visi, 
bedievių apkvaišinti protingie
ji, prie mūsiškių išmintingųjų 
mažumos nesišliesime ir tuo 
nesiryšime išmintingumu gau
sėti ir Lietuvos naudai ir bend
ram gėriui nenusiteiksime, ka
lėdišką kalbą ir darbą savyje ne-
atgimdysime — tūli parsidavė
liai netruks mūsiškių gaidžių-
vištų plunksnas po dirvonus 
išmėtyti! 

Kad tokių laikų nesulauktu
me, kad vėliau šunį apsikabinę 
savų kalčių — apsileidimo, ne
išmintingumo — apverkti mums 
netektų, dar gerokai iš anksto 
visi. oi visi, išmeskime iš savo 
ausų Didžiausio Žmogžudžio — 
Melagio. Apgaviko, Pataikūno 
mums pričiulbėtas giesmeles 
apie rojišką gyvenimą, esant po 
jų sparnu, kada tikrai toks 

gyvenimas yra nuožmus praga
ras! 

Visų pirma, kiekvienas už-
gimdykime bent snaigės 
didumo savyje išmintingumą, 
nes kitaip joks paslinkimas į 
gerą pusę nebus galimas taip, 
kaip negali mesti rūkęs skran
dyje mirtiną žaizdą tur į s 
neišmintingas rūkorius, ar su 
dešra, kiauliena ir taukais su
sibičiuliavęs toks mūsiškis, 
kada širdis slenka giltinės 
glėbin bei vienos kūno pusės 
paralyžiun, nepaisant atkak
liausio mediciniško atkalbi
nėjimo taip savižudiškai nesi
elgti. 

Tikrai, vien proto čia negana 
žmogaus laimingo gyvenimo už
tikrinimui; reikia dar ir bent 
minimalios dozės nuo mažens 
tinkamu išsiauklėjimu įgyjamo 
išmintingumo. Be jo, net ir 
saliamoniškas lietuvis, kaip 
anas skiedryno vabalas, skied
romis — įvairiais menkniekiais 
pasitenkinęs, leidžia dienas sa
vy, kitam ir aplinkai kenkda
mas. Bet ar tai dabartinio lietu
vio gyvenimas; juk tai degančio 
namo langinių dažymas, visai 
namo gesinimu nesirūpinant. 

Išmintingasis, dorybės keliu 
eidamas, pajėgia nekenkti sau, 
artimui ir aplinkai. Taip neat
sitinka su kitokiais, nors ir pro
tingaisiais. Štai, bedieviškų vėt
rų suregzti tūli mūsiškiai Tėvy
nėje negirdėtai — neregėtai ken
kia sau, kitam ir visam kraštui. 

Taip ir išryškėja nuoga — gy
venimiška, dabartinėje Lietuvo
je klestinti lietuvius labai 
skriaudžianti tiesa: į atsakingas 
vietas patekę neišmintingieji 
kenkia sau, kitam ir aplinkai. 
Ir jie kenks tol, kol mes visi — 
tiek išeiviai, tiek vietiniai, 
neišauklėsime — neišmokslin
sime pakankamai greit ir gana 
nemažai išmintingų saviškių ir 
kol juos gausiai į visas atsakin
gas vietas neišrinksime — tol 
Lietuvos tikras prisikėlimas vis 
bus svajonė. 

0 kad tokia svajonė mūsų tar
pe ir ten Tėvynėje gyvu kūnu 
stotų, mes turime čia, ir jie 
tenai, taip vieningai dirbti, kad 
net kibirkštys skiltų iš mūsų 
napaliaujamų, kietų, savo, kito 
ir Tėvynei naudingų darbų! 

Viską tenka pradėti nuo pra
džios — nuo tų mažutėlių. Jie 
yra mūsų ir mūsų Tėvynės auš
ra. Kaip čia Amerikoje nežmo
niškai besielgiantieji yra šalina
mi iš geriausios pasaulyje armi
jos, taip ir ten prisieina elgtis: 
tik geriausi tėvai, mokytojai, 
dvasiškiai... prie vaikų prilei

džiami; negimusiųjų žudymai 
paliaujami; dar išmintingumo 
nepraradusieji, buvę bedieviš
kumo skleidėjai reabilituojami. 
Visas kraštas ryžtasi vien kūry
bišku darbu kelti Tėvynę iš dva
sios ir kūno pelenų! 

Protingajam išmintingumo 
būtinumas yra ryškus iš dabar
tinio išrinkto demokrato prezi
dento pritarimo šiame krašte 
abortams. Jis neišmintingai el
giasi, nes nekreipia dėmesio į 
žmogaus gyvenimo faktą, kad 
žmogaus gyvybė prasideda nuo 
apsivaisinimo momento, ir tada 
jis yra žmogus ir jo žudymas yra 
žmogžudystė. 

Net neišmintingas respubliko
nas per radiją giriasi: jis bal
savęs už pritarianti abortams 
demokratą, nes moteris pašali
na savo negimusį su tokia teise, 
kaip ji pašalina iš savo kūno vė
žį. 

Nereikia čia didelės galvos, 
kad suprastum, jog tokia kalba 
yra begalvio nusiteikimas: ap
vaisintasis moters įsčiose yra jos 
vaikas, tik laikinai joje apsigy
venęs, visai atskiras žmogus su 
visomis piliečio teisėmis; o vėžys 
— visi žinome, kad tai ne kūdi
kis. Klaidingą — nežmonišką 
nusiteikimą seka toks pats 
veiksmas, kas ir yra abortas. 

VISA JĖGA KOVOKIME 
SU SKLEROZE 

Klausimas. 
Mielas daktare, 

Skaitydamas šių metų birželio 
30 d. „Drauge" Tamstos veda
mą „Kelias į Sveikatą" skyrių, 
labai susidomėjau, nes Tamstos 
aprašyme: „Praeinantis smege
nų mažakraujiškumas" „2", ku
riame pateikti duomenys veik 
visai atitinka mano kairiosios 
pusės galvos skausmams. (Skai
čiau jį kokį dešimtį kartų.) 

Jau senokai jaučiau kairėje 
pusėje galvos, aukščiau kairio
sios ausies, kartais didesnius, 
kartais mažesnius skausmus, 
svaigimą, o kartais ir ūžesį gal
voje. Kartais atrodo, kad koks 
skystis vaikštinėja galvoje. De
šinėje pusėje galvos jokių 
skausmų nejaučiu. Kiek paste
bėjau, tas priklauso nuo valgo
mo maisto, ypač rytinio. 

Nors prisilaikiau dietos, bet 
skausmai ir svaigulys nemažėjo, 
o priešingai, nežymiai lyg di
dėjo. Pasidariau jautrus bet 
kokiam triukšmui ir net bilde
siui, ypač lėktuvams, kurie kar
tais dideliu triukšmu skrenda 
tiesiai virš galvos, savo žmonos 
durnoms kalboms (ji yra ilgame
tė „mental" pacientė) ir net gar
sioms kalboms. 

Maniau, kad aukščiau minėti 
negerumai atsirado nuo dantų 
ten atsiradusio „blogo kraujo". 
Mat man kas 5-8 metai vieno
je ar kitoje kūno dalyje išauga 
nemažas guzas, kuris „gerai 
pasikasius" pats savaime trūks
ta arba reikia daktaro pagalbos. 
Guzui trūkus, iš jo išeina nema
žai blogo kraujo, lyg su pūliais. 

Šiais metais, berods kovo 
mėn., vakare bevalgant šiltą 
sriubą, staiga, kairėje pusėje, 
aukščiau dantų, išsiplėtė kairio
sios pusės žiaunos oda ir jai 
plyšus, išsiveržė kraujas. 

Mano dantų gydytojas mane 
pasiuntė pas specialistą, kuris 
kiek padaužęs dantis su kietu 
įrankiu ir prirašęs dantims ska
lauti Reridex, pasakė: „Kai vėl 
kas atsitiks, vėl ateik". Prašiau, 
kad padarytų dantų nuotrauką, 
pasakė: „Kitą kartą padarysiu". 

Jau daugiau kaip dešimtį me
tų nei druskos, nei cukraus, nei 
kiaušinių trynių, nei kavos, nei 
arbatos, nei įvairių pepsų ne
vartoju, o tik mažais kiekiais 
gerą alyvą. Negeriu ir nerūkau. 

Balto pirmininke M Rudiene apžiūri sandėlį Baltimorės uoste, kur suvežamos ir pakraunamos lietu 
viu d<.vnnos Su pirmininke yra David Rice, tarptautinio transporto kompanijos atstovas. 

Sportuoju. Labai mėgstu lošti 
golfą, meškerioti, maudytis ir 
mylių gamtą. Nors jau šiais 
metais spalio mėn. sukanka 85 
metai amžiaus, bet dar apsitvar
kau apie savo namus: nušienau
ju, nusiperku maisto, pasi
gaminu sau ir savo žmonai, iš
plaunu indus, patvarkau kam
barius, palaikau švarą, vairuo
ju automobilį ir t.t. 

Šiais metais spalio mėn. bu
vau pasiruošęs skristi į Lietuvą, 
ten aplankyti 92 metus įpusė
jusią seserį ir 90-sius metus bai
giantį brolį, bet dėl esamų ne
galavimų kelionę turėjau at
šaukti. 

Pernai balandžio mėn. 21 d., 
atsikėlęs anksti rytą pasi
jaučiau negerai: krūtinę skau
dėjo, jaučiau silpnumą, bet 
nuvažiavau bažnyčion pamal
doms. Išėjus iš bažnyčios ir ei
nant prie mašinos, staiga, ke
lioms sekundėms, akimis nepri-
mačiau ir negalėjau garsiai 
iškalbėti. Po to, sėdęs mašinon, 
atvažiavau namo. Namuose jau
čiausi ne per blogiausiai, bet 
vakare jaučiau kairėje pusėje 
galvos skausmus ir lengvą svai
gulį. 

Kitą dieną, nuvykęs pas savo 
daktarą, viską papasakojęs, pa
prašiau, kad pasiųstų ištyrimui. 
Daktaras, viską patikrinęs, pa
sakė: „Kraujo spaudimas geras, 
širdis gera, ir nematau reikalo 
siųsti ištyrimui". Bet kada aš po 
dviejų dienų vėl jam prisista
čiau, jis pasiuntė ištyrimui. Re
zultatų laukiu, laukiu, skambi
nau ir tik po septynių dienų pa
skambino moteris, kuri pasakė, 
kad nieko blogo nesą. 

Tokioj nežinioj labai sunku 
buvo gyventi, todėl nutariau 
kreiptis pas Tamstą, mielas 
Daktare. 

Palyginamai labai greit ga
vau tamstos pasiųstus vaistus 
bei nurodymus. Nuoširdžiausias 
ačiū. Prisiųstuosius vaistus jau 
pradėjau vartoti. 

Išsityriau kraują ir choleste
rolį. Čia pateikiu duomenis: uric 
acid 3.8; tr. triglycerides 95 ir 
cholesterol 114 (sunku buvo 
man patikėti, cholesterol būtų 
114?). 

Anksčiau ėmiau šiuos vaistus 
bei vitaminus: vieną tl. 325 mg 
Bayer aspirino kas antrą dieną, 
dvi tl. po 80 mg Calan, vieną tl. 
į dieną po 100 mg, Niacin, vieną 
tl. po 100 mg Zink ir vieną tl. 
po 400 mg vitamino E. 

Pradėjus naudoti Jūsų pri
siųstuosius vaistus ir dietą, pa
sijaučiau žymiai geriau. 

Mano manymu, kad mano 
stroko priežasties reikėtų ieško
ti jau nuo seniai mane kanki
nančiam artričiui ir buvusiai 
įtampai. 

Baigdamas labai Jūsų atsipra
šau už pateiktų duomenų berei
kalingą ištęsimą, pasitaikiusias 
klaidas ir nesilaikymą svarbes
nių punktų tvarkos. 

Manau, kad Jūsų kantrybė 
leis atsirinkti kas Jums reika
linga. 

Atsakymas. Štai, kur tikrai 
lietuviškas — nemeluotai kalė
diškas vyras! Tik pats versk jį 
ant šono: kovok su svarbiausiu 
priešu — skleroze taip, kaip 
dabar darai, kaip jau pakartoti

nai rašyta, elgdamasis ir turi
mas negales galimai sutvarky
damas. Kas šiuo vyru paseks — 
visą šimtą metų dar pūzdru ne
virtęs atlaikys! 

Pirmiausia — padarytinas gal
vos specialus peršvietimas išaiš
kinimui ten esamo stovio. 
Tamstos aprašyta ligos eiga 
Tamstai ir visiems kitiems nu
rodo, kad liga raita atjoja, o 
pėsčia išeina. Net ligoninėse 
nerandama sveikatos, kai pats 
nesiliauna nuodytis riebalais, 
svaigalais, rūkalais, įtampa ir 
turimų negalių netvarkymu bei 
nereikalingų vaistų ėmimu, i 
Ypač Lietuvoje vartojami tokie, 
kokie turimi: po tabletę-kitą 
įvairiausių iŠ bet kur gaunamų 
vaistų ėmimas nėra gydymasis. 
Tokių nereikalaukime ir iš 
Amerikos. 

Svarbiausias dalykas: nuo ap
snūdimo sveikatos srityje atsi
tolinimas ir dar sveikai besi-
jaučiant, sveikas gyvenimas, 
paliovus žiogais groti savo gy
venimo vasaroje, manant, kad 
kitas sirgs. Ypač Užgimimo 
laike ryžkimės pradėti normalų, 
be gomuriui pataikavimo, be 
jausmuose perdėjimo gyveni
mui. Pereikime visi į sveiką ir 
skanų (pateiksime receptus pir
ma proga ovo-lacto vegeratišką 
mitybą — Alvudo maistą). Alvu-
das kiekvienam gali jo aprašy
mą prisiųsti. 

Tamstos gydymasis visiems 
sektinas — pildytinas čia anks
čiau nurodytas tvarkymasis su 
skleroze. Tik taip besielgiant 
visiems Kalėdos virs daug kalė-
diškesnėmis, ko visi pagei
daujame. Kiekvienas kasdien 
imkime po 1 multivitaminą. 

KALĖDIŠKAI 
UŽŽELDINKIME TAKUS 

GIRTUVĖLĖN! 

Lietuviams nepakeliui su ne
išmintingai besielgiančiais 
amerikiečiais, nes per viso
keriopą palaidumą jų trys iš 
keturių naudoja alkoholį ir 
narkotikus. Tai per palaidumą, 
kaip senovinės garsios valsty
bės, į tikrą pražūtį žengianti 
Amerika. Alkoholizmas yra li
ga, kaip ir narkomanija. Alko
holis yra narkotikas; tik prie jo 
priprantama palaipsniui, ne 
taip greitai, kaip prie narko
tikų. Moterys tampa alkoholikė
mis žymiai greičiau, negu vy-
rai,ir sunkiau pasiduoda gydy
mui. 

Alkoholio ir narkotikų naudo
jimas rodo žmogaus neišmintin
gumą, juk žmogus tampa savo 
sveikatos priešu ir sąmoningai 
nuodija savo organizmą alkoho
liu ir naktokikais, ar ne keista! 

Lietuviai, nesiskandinkime 
alkoholyje! Šių švenčių proga, 
visi ryžkimės eiti vyskupo Va
lančiaus pramintu taku! 

Tik kai į girtuvėlę bus lietu
vio takai užžėlę, jis pajėgs čia ir 
Tėvynėje keltis savai ir savo 
krašto naudai veiklon! Dabar, 
kalėdiškų nuotaikų įkvėpti, 
įveikime visus savo gyvenimo 
klystkelius ir pasukime į svei
ką, tikrai lietuvišką gyvenimą! 

Dr. Antanas Adomavičius 

PALINKĘ, BET NEPALŪŽĘ 
SU ĮTAMPA 

TVARKYKIMĖS! 

Pakeliui į darbą, darbe ir ap
link save stebėdami žmones, 
matome, kad gyvename įtemptų 
nervų amžiuje. Yra labai daug 
žmonių, kurie sunkiai įveikia 
vidinę krizę, susidariusią dėl 
gyvenimiškos įtampos. Yra 
žmonių, negalinčių užmigti be 
tabletės. Iš tiesų, yra labai daug 
priežasčių vidiniam neramu
mui. Sparčiai besivystanti tech
nologinė pažanga, intensyvi ko
munikacija, kenksminga aplin
ka, smogas, triukšmas, dideli 
žmonių susibūrimai neigiamai 
ir nuolat veikia žmogaus nervus 
ir raumenis. Ypatingi reikala
vimai darbe, vedybų sunkumai, 
nepasitenkinimas savo karjera, 
skyrybos, pasitaikąs nelaimin
gas gyvenimas šeimoje, neiš
auklėti vaikai ir pan., visa tai 
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taip pat neigiamai veikia žmo
gaus sąmonę. Keičiasi gyveni
mo kokybė, žmogaus elgesio 
normos, asmens laisvė, tarpusa
vio santykiai, gyvenimo būdas, 
dvasinės žmogaus gyvenimo 
vertybės taip sparčiai, palik
damos savo neigiamą įtaką vi
suomenei dabar daug gilesnę, 
negu bet kada anksčiau. 

Todėl Užgimimo šventėje vi
si patys (ir gydytojų pagalba), vi
sais galimais būdais susitvarky
kime ir padėkime žmogui taip, 
palinkus, bet nepalūžus, šioje 
padidėjusios psichinės įtampos 
aplinkoje pasielgti. 

Dr. Romas Ulinskas 
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Valandos pagal susitarimą 
Tai . — (1-312) 337-1285 

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

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

Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr.. ketv.. penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p. 
10401 S. Roberts Rd., Palos Hll ls. IL 

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

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ava., Ortand P ar k 
708-349-8100 f 

10 W. Martin, Naparville * 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. tol. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A7B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
' Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v p.p -7 v v . antrd 12 30-3 v.p.p. 
treCd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p.. penktd. 

" seStd 9 v r-12 v.p.p. 

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

DR. K. A. JUČAS 
. ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzle Ava., 

C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr.. penkt. l2-3v.p.p., ketv 2-7 v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundao Ava., Elgin, I I I . 60120 
Ta i . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd., Hickory Hllla, IL 
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

Tai. kaMnato Ir buto: (706)652-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava. , Clcaro 

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

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
6638 6. Pulaakl Rd., Chicago 

312-585-1955 
172 Schlllar St.. Elmhurat, JL 80126 

708-941-2806 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai . (7081 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

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

EDMUNDAS VIZINAS, M.D., S.C. 
specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

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

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Center-

Naparvllla Campus 
102O E. Ogdsn Ava. , Surte 310. 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 1 706 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 
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1993-ČIŲJŲ METŲ 

ANGOJE? 
Vėl nupiešiame kalendoriaus 

ir gyvenimo knygos vieną lapą. 
Jeigu žiūrėtumėme iš tolimųjų 
žvaigždynų taško į tą mažytį 
stalo teniso sviedinuką, kuris 
skrieja beribėje erdvėje, tai 
astronominiame kalendoriuje 
nieko naujo neįvyko. Tačiau 
mes vis tiek sustojame ir pagal
vojame, pažvelgiame į praeitą 
kelią. O jame visuomet pasi
taiko laimėjimų ir pralaimė
jimų, sėkmių ir nesėkmių. Jei
gu mes, kaip lietuviška šeima, 
sustosime ir atgal pažvelgsime 
— taip pat sėkmes ir nesėkmes 
matysime. Jeigu iš įsivaizduoto 
satelito į Lietuvą pažvelgtume, 
tai matytumėme, kad šie metai 
nebuvo jai labai laimingi. Vis 
tik galime pasidžiaugti, kad be
veik po 60 metų. Lietuva vėl 
nuvyko į pasaulinę olimpiadą ir 
gana sėkmingai sugrįžo. Taip 
pat reikėtų pasidžiaugti, kad 
rusų kariuomenė didesniais bū
riais Lietuvos žemę jau palieka. 

Bet taip pat yra dėl ko ir nusi
minti. Nevykusiai pravesta 
žemės reforma ir privatizacija 
Lietuvą pavers grytelninkų 
šalimi. Gerai turime žinoti, kad 
6-9 ha ūkiai nieko pasaulinei 
rinkai negamina. Lietuva iš 
pažangaus žemės ūkio krašto 
greitai į trečiojo pasaulio są
rašus pateks. Ir tai pačių lietu
vių rankomis buvo atlikta. 
Prisidėjo ir gamtos nelaimės — 
sausra, kokios nebuvo per šimtą 
metų. Tai iš dalies privedė prie 
spalio mėn. 25 d. balsavimo 
rezultatų, kurie mums nemalo
nūs, bet tokie buvo lauktini. Ne
galima užsimerkus akis gyven
ti. Toks pralaimėjimas gal bent 
laikinai akis pravers! 

Negalime ir savo namų bei 
kiemo užmiršti. Tad reikia ir 
apie save apsižvalgyti. Besi
rūpindami Lietuvėle, per pasku
tiniuosius dvejus metus savo 
namus gerokai apleidome. J au 
labai aiškiai matyti, kad daug 
kur trūksta šeimininko rankos. 
Lietuvių Bendruomenė, kuri 
buvo pasinešusi mūsų gyveni
mui vadovauti, paskut iniu 
metu irgi kažkur dingo. Čia 
neturiu galvoje Švietimo ir 
Socialinių reikalų tarybos 
veiklos. Kultūriniai dirvonai 
usnimis apželti baigia, nes nėra 
kas juos purentų. Tautinių 
šokių šventė, kuri buvo tikrai 
didinga, buvo surengta ir be jų 
žymesnės talkos. Žvelgiant į 
praeinančius metus, jeigu kuo 
tikrai galime pasidžiaugti — tai 
ir būtų Tautinių šokių šventė. 
Reikia stengtis, kad jos ir toliau 
vyktų numaty ta periodine 
tvarka, nes besitaikydami prie 
Lietuvos, vieną Dainų šventę, 
kuri turėjo įvykti 1990 m., jau 
turėjome išardyti. O tuo suar-
dėme eilės tvarką, nes Dainų ir 
Šokių šventės turėtų vykti po
riniais metais. Lietuvoje žmonės 
nesupranta, kad mes arenas ir 
sales turime rezervuoti beveik 
porą metų pirmyn. Kadangi 
mes nerengiame klojimuose ar 
net Lietuvių centre, Lemonte, 
tad reikėtų laikytis jau nusisto
vėjusios tvarkos. 

Kiekviena šeima metinių 
švenčių proga prisimena savo 
mirusiuosius. Tad ir mes turime 
prisiminti tuos, kurių netekome 
šių metų slinktyje. Čia 
neminėsiu mums brangių ir 
mielų asmenų, su kuriais teko 

MIRTIES SLĖNIS 
E. RINGUS 

atsisveikinti, bet tai, ko mes ne
tekome kultūrinėje srityje. 0 
nuostoliai buvo labai žymūs, ir 
dėl to likome gerokai skurdesni. 
Su dideliu gailesčiu tenka 
paminėti, kad savo puslapius 
užvertė: „Aidai", „Karys" ir 
„Lietuvių dienos". Abu pirmie
ji išsikėlė į Lietuvą, žinoma, 
tikėdamiesi ir tolimesnės išei
vijos paramos. Dabar rankose 
vartau vieną ir antrą, ir su ato 
dūsiu mąstau, kad tebėra likę 
tik „kelintas vanduo nuo kisie
liaus". Ir kultūriniam žurnalui 
reikia tos pačios aplinkos. Kaip 
negalima persodinti suaugusio 
medžio, taip ir kultūriniam 
žurnalui reikia tos pačios kultū
rinės dirvos. 

Spaudoje jau buvo rašyta, kad 
L. fondui pinigų nepaskyrus, 
ateinančiais metais nebebus 
Kultūros premijų šventės. Tai 
irgi reikia laikyti nuosmukio 
ženklu, tik, žinoma, paskutinio
sios šventės surengimas — jau 
irgi nuosmukį simbolizavo. Per
žvelgę tai, ko mes netekome, ne
turime tik dūsauti ir su ne
viltimi į ateitį žiūrėti. Išeivija 
dar gyva ir gaji. Praėjus pir
majam atgimimo įkarščiui ir 
užbaigus talpintuvus krauti, 
pradėsime ir vėl apie save dai
rytis. Pamatysime, kad ir mūsų 
namai yra mums reikalingi. 
Dar nėra taip blogai, kaip 
daugeliui atrodo. Pažiūrėkime 
tik į lituanistines mokyklas, 
kuriose prasidėjo, nors ir nežy-

. mus, mokinių skaičiaus didėji
mas. Tuo galime t ik pasi
džiaugti. Taip pat reikia pasi
džiaugti, kad jas lanko jau net 
antroji ir trečioji pokario išei
vijos karta. Negalime nepa
minėti ir to fakto, kad jose dau
giausia mokytojauja jau tie, 
kurie patys jas baigė. 

Neužtenka tik apie mokyklas 
kalbėti, bet reikia jas ir parem
ti. Jos yra reikalingos ne tik ma
terialinės, bet ir moralinės 
paramos. Įvairiuose mokyklų 
renginiuose turėtų ir platesnė 
visuomenė dalyvauti. Dabar 
pasitaiko, kad net tėvai nedaly
vauja. Yra tekę būti vieno ren
ginio liudininku, į kurio pro
gramos atlikėjus ir jaunimo 
tau t in ių šokių grupė buvo 
pakviesta su viltimi, kad bent 
tėvai ir giminės dalyvaus ir tuš
tėjančią salę užpildys. Tos viltys 
nepasitvirtino. Tėvai, jaunimą 
atvežę, patys sušoko į automo
bilius ir išvažinėjo. Jeigu net 
patys tėvai jaunimo veikla nesi
domi — tai, žinoma, kad jauni
mui didelės paskatos nėra. 

Išeinančius metus reikia paly
dėti su gera nuotaika. O tokiai 
nuotaikai susidaryti turime 
nemažai ir pagrindo. Pasku
tiniu metu mus pasiekė linksma 
žinia, kad mūsų bendrakeleiviui 
poetui Kaziui Bradūnui yra 
paskirta Lietuvos Valstybinė li
teratūros premija. Tuo buvo pa
gerbtas ne tik poetas, bet ir visa 
išeivija. Sunku bus toliau 
ka lbė t i apie „nudžiūvusią 
šaką", kuomet jos atstovas yra 
pažymimas aukščiausia valsty
bine premija. O gerą nuotaiką 
yra labai svarbu turėti, nes dak
tarų žodžiais, jeigu turėsime 
gerą nuotaiką — tai būsime ir 
sveikesni. To, kaip tik ir linki
me visiems su ateinančiais Nau
jaisiais metais! 

J.Ž. 

Amerikos televizijoje dažnai 
matome vokiečių koncentracijos 
stovyklas ir retkarčiais Niurn
bergo teismą, kuriame buvo tei
siami nacių nusikal tėl iai . 
Dažnai skaitome apie žydų 
persekiotojų medžiokles visame 
pasaulyje. Tačiau apie sovietų 
aukas Amerikos publika mažai 
girdi, skaito ar mato. KGB 
archyvai daugiausia sunaikinti, 
o jeigu ne, kol kas neprieinami 
savo ir Vakarų žurnalistmas. 
Kaip ir gali būti kitaip, juk 
tūkstančiai kgbistų dar gyvųjų 
tarpe ir pats aparatas dar senų 
„aparatčikų" rankose. Todėl bet 
koks atskleidimas žiaurumų 
gulagų stovyklose prasiskverbs 
į viešumą labai lėtai. Buvę gula
gų kaliniai tačiau stengiasi 
pralaužti KGB paslaptis . 
Vienas jų S. Melnikov keliavo 
ir tyrė daug gulagų, rinkdamas 
medžiagą ir darydamas nuo
traukas. Rusų emigrantų laik
raštyje „Novoje Ruskoje Slovo" 
jis aprašė savo radinius vie
name gulage Kolymoje, netoli 
Magdano. Apie lagerius Koly
moje jau esame girdėję iš savo 
tautiečių. Tik šitas žurnalistas, 
galbūt pirmas, atskleidžia 
dalykų, dar negirdėtų pasau
liui. Vienoje stovykloje netoli 
Magadano jau 1932 metais buvo 
daromi tyrimai, naudojant 
kalinius kaip tyrimo objektus. 
Šis lageris vietinių gyventojų 
vėliau buvo pavadintas „Buty-
gyčag" — mirties slėnis. Jį ne
tikėtai aptiko elnių augintojai, 
kai jų banda po kelių dienų stai
ga susirgo ir dauguma gyvi 
slėnio nepaliko. Ten elnių gany
tojai rado daugybę žmonių 
kaulų, ypač kaukolių, išbars
tytų slėnyje. Šio gulago dabar 
jau nėra. Beliko t ik apleisti pa
statų mūrai ir kapinynai, 
kaulai išbarstyti ant kalvų ir 
pakalnėse. Mat mirusieji dėl 
amžino užšalo buvo laidojami 
negiliose duobėse, o žiemą — 
sniege. Todėl, sniegui nutirpus, 
vanduo ir akmenys triuškino 
skeletus ir sklaidė po visą teri
toriją. Aplinka klaiki: nei 
medelio, nei krūmelio, tik kuk
lios samanos ant juodų kaip 
anglis akmenų. Radiacija 
išnaikino viską. O visgi tūks
tančiai kalinių dirbo tose sąly
gose iki 1953, iki Berijos galo. 
Geologai patvirtino, kad toje 
Kolymos apylinkėje rasti klodai 
aukso, anglių ir uranijaus rū
dos. I tą stovyklą buvo 
siunčiami žmonės geros sveika
tos ir ne senesni, negu 40 metų. 
Jie ten išsilaikydavo ne daugiau 
negu 2 metus, todėl toks kapi
nynas. Dar po 50 metų, kai šis 

žurnalistas lankė tą lagerį, ra
diaciją matuojantis instrumen
tas parodė labai aukštą radiaci
jos lygį. Didžiausias aktyvumas 
čia vyko karo metu, kai sovietai 
sužinojo apie Amerikos pastan
gas pagaminti atominę bombą. 
Žurnalistas praleido daug 
dienų*, lankydamas gulago teri
toriją. Pirmą dieną jis aplankė 
pastatą, kuris, pasirodo, buvo li
goninė, nes sudegi -itame pasta
te dar užsiliko kai kurių medi
cinos įrankių liekanos. Jį nuste
bino netikėtas radinys: tai 
dujokaukių likučiai. Tik tada jis 
prisiminė kadaise skaitytą laik
raštyje žinutę apie operaciją, 
darytą šiame lageryje. Paminė
tos buvo gydytojų pavardės ir 
faktas, kad personalas turėjo dė
vėti dujokaukes (apsisaugoti 
nuo radioaktyvių dujų įkvėpi
mo). Koks idiotizmas. Kodėl 
neišvežti ligonių į saugią 
aplinką? Pasirodo, operacija 
buvo daroma patikrinti, ar me
dicinos personalas gali dirbti, 
vilkėdamas apsaugos aprangą. 
Ši žinutė buvo paskelbta jau 
1937 metais , „Sovietskaja 
Kolyma" laikraštūkyje. 

Priėjęs prie vieno barako, 
žurnalistas rado užsilikusias 
amerikietiškų konservų dėžutes 
ir pagalvojo, ar Amerika žinojo, 
ką jie maitina. Lanko kitą ba
raką. Tas nesudegintas. Įėjęs į 
vidų, atšoka išsigandęs. Dviejų 
aukštų meta l inės lovutės, 
mažytės, gal moterims? Todėl 
bando atsigulti pats, bet įtelpa 
tik jo pusė. Kampe randa mažą 
kaliošėlį, kuris telpa jo delne. 
Vadinasi, čia buvo kalinami 
vaikai, „sovietų priešai". Iš ba

rako į kasyklos urvą vedė siau
ri bėgiai. Jis bandė įeiti į tą 
urvą, bet galėjo tik smarkiai 
palinkęs įlįsti. Vaikai ten rinko 
į mažus krepšius kasserito kris
ta lų nuot rupas . Įspūdžių 
priblokštas, žurnalistas eina 
žemyn, pas elektros jėgainės 
prižiūrėtoją. Pas jį žurnalistas 
nakvojo ū* bando gauti daugiau 
žinių apie lagerį. Visų pirma 
norėjo rasti kasyklą, pažymėtą 
raide „C". Jis girdėjo gandus, 
kad toje kasykloje sukrauti 
sušaudytų kalinių lavonai. Net 
prižiūrėtojas nežinojo, kur ją 
rasti. Tačiau jis pasiūlė ieškoti 
„Butygyčag" paslapties kur 
kitur ir parodė kitoje slėnio 
pusėje kalvą, ant kurios dar sto
vėjo sienos dalis. Prižiūrėtojas 
po ilgesnio pokalbio pasakė, kad 
ten buvusi laboratorija. Patarė 
žurnalistui būtinai ten atsi
lankyti ir gerai apsidairyti. 
Anksti kitos dienos rytą jis ir 
prižiūrėtojas nuskubėjo prie nu
rodyto pastato likučių. Pastato 
svarbą galima buvo įvertinti iš 
jo apsaugos. Dar vis buvo 
keturių spygliuotų tvorų liku
čiai ir keturi apsaugos bokštai. 
Į tą zoną patekti reikėjo spe
cialių leidimų ir pereiti kelis 
tikrinimus. Žurnalistui krito į 
akis tai, kad tik laboratorijos 
pastatas buvo nugriautas iki 
pamatų, nepaliekant jokių 
žymių, kurios kaip nors parody
tų šio pastato tikslą. Tačiau 
viename kampe jis rado du 
didelius oro vėsintuvus, kurie 
paprastai būna naudojami pa
vojingose darbovietėse. Kiek 
atokiau nuo pastato buvo du 
kapinynai. Ant kapų dar stovėjo 
dalis užsilikusių stulpų. Vieni 
su sovietinėm žvaigždėm ir pa
vardėmis, tai pareigūnai, kiti su 
keistais numeriais: K-46, B-27 
ir t.t. Šių kapų paslaptis greit 
pradėjo ryškėti. Prie vieno iš

versto kapo gulėjo pusė 
žmogaus kaukolės. Be. kodėl tik 
pusė? Už kelių žingsnių atras
ta kita pusė. Abiejų kaukolės 
dalių kraštai aštrūs ir atitiko 
viena kitai. Vadinasi, chirurgo 
darbas. Tarp akmenų rasta 
daugiau perpjautų kaukolių. 
Tačiau dalis jų turėjo preciziš
kas skyles pakaušyje, ar kitam 
galvos kaule. Vėl chirurgo 
rezultatai. Atrodo buvo imta 
smegenys tolimesniems tyri
mams. Pirmiau kulka į pakaušį, 
o po to tyrimai. Kaušai be 
skylių pakaušyje, bet su skylėm 
šoniniame kaule, buvo naudo
jami ne traumatiniams sme
genų sužeidimų tyrimams, bet 
kitokioms analizėms. Radiacijos 
kenksme žmogaus organizmui 
buvo studijuojama ne tik į sme
genis, bet ir į kitus organus. 
Rasta ne tik normalaus dydžio 
kaušų, bet ir vaikų. Be 
žmoginių kaukolių rasta ir 
arklių kaušai. Žurnalistas ir 
kiti mano, kad arkliai ten buvo 
naudojami gaminti serumą, 
paskui naudojama įvairiems 
eksperimentams. Numeriai ant 
kapų suintrigavo žurnalistą, ir 
jis nutarė keletą jų atkasti. Bet 
vėl staigmena. Lavonai buvo 
karste. Kodėl? Paslaptis greit 
išryškėjo. Juk kalinius laidojo 
kiti kaliniai. Parodyti, kad jų 
draugų kaušai supjaustyti ne
buvo galima, nes net iš gulagų 
gandai ėjo skersai ir išilgai 
imperijos. 

Yra žinoma, kad sovietų 
mokslininkai ieškojo priemonių, 
kaip prieiti prie žmonių psichi
kos. Bandyti įvairūs vaistai, 
k: i išgautų iš žmogaus 
„teisybę". Vienoje laboratorijoje 
nuo tų bandymų mirė daug, bet 
kas gi skaičiavo. Kitoje 
ligoninėje buvo bandomos įvai
rios naujos operacijos irgi ne ant 
gyvulių, bet ant sveikų kalinių. 

Viskas dėl sovietinės medicinos 
pažangos. 

Žurnalistas dar kelis kartus 
lankė „Butygyčago" vietovę, 
ieškodamas daugiau įrodymų. 
Vienas buvusių kalinių jam 
pranešė, kad jis buvo tikras, jog 
daug lavonų po įvairių tyrimų 
buvo kraunama į urvą-šaldy-
tuvą. Tikros vietos jis negalėjo 
aprašyti, o gulago teritorija 
didelė, urvų daug. Po ilgesnių 
pastangų vienas urvas jam kri
to į akis todėl, kad rado prie jo 
kalinio uniformą. Prakalęs 
skylę, žurnalistas įšliaužė į 
urvą, kuris buvo pilnas lavonų. 
Kai kurie buvo be jokių traumos 
žymių, kiti supjaustyti į ga
balus, atviros krūtinės ląstos, 
praskiros galvos. Dante savo 
„pragaro" tokio klaikaus vaiz
do nebūtų sugalvojęs. Be lavonų 
urve dar buvo kalinių rūbai, la
gaminai ir net maišas su 
moterų plaukais (matyt dėl 
aukštos absorbuotos radiacijos 
turėjo būti palikti). 

Po paskutinio atsilankymo 
šiame žemiškame pragare žur
nalistas kreipėsi į KGB įstaigas 
vietinėje apylinkėje ir Mask
voje, prašydamas gauti leidimą 
perž iūrė t i a rchyvus apie 
„Butygyčago" gulagą. Aišku, 
archyvų jis nematė. Tačiau jis 
jau buvo surinkęs užtektinai 
savo medžiagos ir nuotraukų, 
kad galėtų surengti parodą. 
Savo eksponatus jis rodė Pietų 
Korėjoje. Sovietinė valdžia visa 
tai paneigė, o svarbiausia panei
gė uranijaus kasyklas. Tai jie 
padarė perCBS programą, ku
rios mes taip ir nematėme. • 
Sunku buvo rasti gyvų liu
dininkų. Tik 1989 m. viena 73 
metų drąsi moteris papasakojo, 
kad apie tyrimus tame gulage 
kalbėjo visi kaliniai ir bijojo jų 
labiau negu natūralios mirties. 

Ar bus iškeltas teismas gula
gų vadams ir medikams, kaip 
kad buvo padaryta Niurnberge? 
Tikriausiai ne. 

Audronė Domackaitė (dešinėje) vadovauja etnografiniam Varnių Žemės ūkio mokyklos ansambliui. 
Nuotr. Foto mėgėjų būrelio 

TRUMPOS ŽINIOS IS 
LIETUVOS 

L i a u d i e s dainų at l ikėja 
Veronika Janulevičiūtė-Povilio-
nienė pristatyta pirmajai 1992 
metų Jono Basanavičiaus pre
mijai. Ji yra parengusi daugybę 
koncertinių programų, kuriose 
dainuoja būdingiausias įvairių 
regionų dainas, seka sakmes, 
dažniausiai pačios surinktas iš 
kaimo žmonių. 

Įsteigtas „Baleto fondas". Jo 
tikslas — sukaupti lėšų nau
jiems pastatymams ir padėti 
išlaikyti vienintelę Lietuvoje 
profesionalią baleto trupę. Šiuo 
metu skiriamos valstybės dota
cijos pakanka tik patalpų išlai
doms ir artistų atlyginimams 
išmokėti. (Elta) 

Versa i l l e s , Prancūzijoje, 
Nationalinės Žandarmerijos 
centre šešių mėnesių stažuotę 
baigė devyni Seimo apsaugos 
skyriaus karininkai. Jie susi
pažino su kovos prieš terorizmą 
būdais, dalyvavo greitojo reaga

vimo pajėgų mokomosiose pra
tybose. Nacionalinės žandarme
rijos tarptautinių ryšių skyriaus 
direktorius pulkininkas leite
nantas Sylvain Noel pareiškė, 
kad Lietuvos ir Prancūzijos ka
riniai ryšiai plėsis ir ateityje. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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Net nejutau, kaip apkabinau ją ir aš, ir stovėjome 

susiglaudę. 
— Ar besusitiksim? — prašnibždėjo. 
— Rasiu, nors ir kažin kur... 
— Lengva pasakyti. 
— Gal ir bus nelengva, bet rasiu. 
Vėl susitikom lūpom, atrodė nebeperskiriamai, bet 

ji staiga nutraukė, iŠ3isuko iš glėbio ir tekina nulėkė. 
Pašokau ir aš, bet po žingsnio susilaikiau. Pastovėjau, 
kol jos šviesi suknelė išnyko atvirų daržinės durų 
visiškai juodam keturkampy. Norėjau grįžti pas tėvą, 
bet žinojau, jis apgailestaus, kad negali čia pasilikti,; 
kad negali kaip nors kurtis to dvaro žemėje. Bet ir anoj 
pusėje juk yra žemės, ir daug vyrų niekada nebegrįš 
iš Rusijos. Ne tik tie, kurie žuvo, bet ir patekę į nelais
vę. Rusas niekada neleis, kad sugrįžę vyrai vėl atkur
tų Vokietijos galybę. Tai jo mėgiama kalba ir nuo jos 
jis nė puse žodžio nesitraukia. Ir niekaip negalėjo 
suprasti tokio amerikiečių paikumo: atėjo, užėmė 
tokios geros žemės plotą, gal net keletą galvų paguldė, 
ir, kaip niekur niekas, atiduoda rusams. Kaip gatavai 
iškeptą blyną. 

Traukė į daržinę, bet žinojau, kad prie motinos 
Živilė nė burnos nepravers. I akis man niekada nieko 
nepasakė. Gal todėl, kad mergaitę mokau angliškai, 
bet širdis buvo pilna žento amerikiečio, advokato. Ką 
tėvas galvojo, neprasikišo nė mažiausiu šapeliu, nebent 

dabar, kai pasakė apie pasaulio didumą ar mažumą. 
Jeigu nori, imk ir atspėk, kuris esi iš tų dviejų: reika
lingas ar nereikalingas. 

Pasukau prie sunkvežimio, kur cigarus dar tebe
saugojo du vyrai. Aš taip menkai tesugebėjau įaugti 
į tos besikuriančios bendruomenės tarpą, kad tik vieno 
težinojau vardą, Vladą, bet pavardė nebuvo net 
užkliuvusi. 

— Ar šausit? — pasakiau artėdamas. 
— Visko gali būti, — atsiliepė Vladas. 
— O jeigu mėginsi cigarų pasisemti, tai tikrai, — 

atsiliepė kitas tikrai griausmingu bosu, ir aš pagalvo
jau, kad jam reikėtų būti prie daržinės, kur dar tebe
skambėjo dainos. 

— Tokio pavojaus neturėtų būti, — nusijuokiau. — 
Pirma turėčiau išmokti rūkyti. 

Komendantas su vokietukėmis tebesėdėjo ant rūmų 
laiptų. Matyti, kad mūsų dainos patiko, o gal tedomino, 
kaip negirdėtas reiškinys. 

— Tebesiklauso? — pasakiau, atsiremdamas į 
sunkvežimį. 

— Kai tik pradėjo, tuoj ir išėjo. Pirma moterys, o 
paskum ir komendantas. Valandą pastovėjo, pasiklau
sė, paskum ir jis atsisėdo. 

— Bet kartu padainuoti nenuėjo? — šyptelėjo. 
— Kad būtų krepšinis, būtų neišlaikęs. 
— Bet gerai žaidžia, — įterpė Vladas. — Atrodo toks 

meška, bet nepaimsi. Sviedinys prie rankų lipte lim
pa. Ir taiklus. Sakė, porą savičių padirbę, galėtumėm 
susitikti su jo dalinio komanda. Tik kažin, ar jie taip 
ilgai mus čia šers. 

— Kažin, ar jie patys čia taip ilgai bus, — nepasi 
jutęs įterpiau, bet jiems neužkliuvo. 

— O ko jiems čia bebūti. Karas pasibaigė, visi nori 
važiuoti namo. Mūsų čia irgi nepaliks. 

— Šiandien jau buvo atlėkę, rytoj, sako, vėl atlėks. 
Gal armijai darbininkų prireikė, — spėliojo. 

Dar valandėlę paspėliojom, ir aš pakilau. Žinojau, 
kad neužmigsiu. Žinojimas slėgė dideliu sunkumu. 
Gale kiekvieno spėjimo ėmė didelis noras pasakyti, kad 
ši pusė yra užleidžiamą rusams, o ką darys su mumis, 
niekas nežino. Gal net viršūnė dar nežino. Norėjau 
pasakyti „Vyrai, susirinkite daiktus ir traukit į 
Hamburgo pusę", bet negalėjau. Pirmininkui priža
dėjau nieko nesakyti tol, kol jis nebus nusprendęs, ką 

1 daryti. Jis nenorėjo panikos, nenorėjau panikos nė aš. 
bet rytoj išeinu. Ir Mikas išeina, ir Kuprėnai. Jeigu 
amerikiečiai tyliai visus paliks rusams, likusieji mus 
prakeiks. Ir vertai prakeiks. Ir ką gali žinoti, gal ir mes 
patys, rytą atsikėlę, jau rasim rusus. Kas, kad jie 
pasakė, kad rytoj dar atvažiuos. Ar ne visokių būdų 

1 yra žmonėms apgauti. Gal ir Čak. kai jaunimas pabai
gęs dainas, sulįs į daržinę, tyliai užsikurs savo džipą 
ir išgaruos. O gal ir nieko. Gal. kai neras nacių, visus 
išveš į aną pusę Elbės pas anglus, ir visas mūsų žygis 
bus be reikalo. Galvon ėmė lįsti mintis, kad mes neži
nom, kaip tie rusai bus užleisti. Mes pagalvojom, kad 
jie irgi eis tais pačiais keliais, kaip ėjom mes patys, 
ten kur kelias buvo atviras, o jie gal eis kitaip. Nuo 
rytų tiesiai į vakarus. Taip. kaip ligi čia ėjo. Gal Ham
burge, o gal net prieš Hamburgą rasim jau sėdinčius. 
Tiesiai į maišą, o tuos gal ims ir išveš tiesiai per Elbę. 
Tada jie mūsų tai nekeiks, bet pilvus susiėmę juoksis. 
Toji mintis alkano kirmino dantimis ėmė ėsti vidurius. 

(Bus daugiau) 
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GAL BLOGIS IŠEIS Į GERA 
POVILAS VAIČEKAUSKAS 

Baigus spausdinti mano 
straipsnį apie š.m. viešnagę 
Lietuvoje ir įvykus Seimo rinki
mams, norėčiau pridėti dar 
keletą pastabų, kurios išplaukia 
iš mano nuomonės, susidarytos 
būnant Lietuvoje. LDDP labai 
organizuota ir išsimokslinusi 
partija, joje daug „smegenų 
trestų", daug buvusių LTSR 
aukštų valdininkų, propagan
distų, fabrikų, įmonių direk
torių, kolchozų pirmininkų, 
mokyklų idėjinių darbuotojų, 
sugebančių iš juoda padaryti 
balta, labai jau mokančių 
šnekėti ir — kas svarbiausia — 
labai pasiturinčiųjų grupė, 
turinti daug pinigų. Charak
teringa, kad juos labai remia 
turtingi verslininkai ir, kaip 
žmonės kalba, mafija. Taigi jie 
turėjo ir turi pastovų finan
savimo šaltinį, be to, nomen
klatūra, prisidengusi privati
zavimo įstatymu, labai jau daug 
prisiplėšė Lietuvos turto — yra 
net milijonierių. LDDP reikia 
atiduoti kreditą ir už tai, jog ji 
jau birželio mėnesį kruopščiai 
rengėsi rinkimams. „Tiesoje" 
birželio 17 d. Brazauskas aiškiai 
kalba apie būsimuosius Seimo 
rinkimus, kai kitos grupuotės 
dar „miegojo": „Tam būtinas 
aktyvumas, sutelktumas, reikia 
išnaudoti kiekvieną, netgi ma
žiausią galimybę ... privalome 
nepalūžti, kantriai užsispyrę, 
tačiau korektiškai visur ir 
visada ginti savo pozicijas". Jie 
logiškai kėlė viešumon, jog 7 iš 
10 žmonių dirba ne visu krūviu, 
klausė, kur mūsų gamybinis po
tencialas? Jie jau tada sakėsi, 
kad yra viena didžiausių bei įta
kingiausių partijų. Savo sąjun
gininkais numatė Žemdirbių są
jungą, o vėliau ir kitas. Viską 
gerai apgalvojo. Parlamente vis
ką labai kritikavo, o konkrečių 
pasiūlymų vengė. Fabrikų, įmo
nių direktoriai, pavyzdžiui, min
džikavo vietoje, nerodė jokios 
iniciatyvos, specialiai nesisten
gė ieškoti rinkų nei medžiagų — 
tiesiog gyveno laukimu. 

Nuvykus 1992 m. birželio mė
nesį, iš karto į akis krito, jog 
1991 m. kovo 11-tosios paskelb
ta Lietuvos Nepriklausomybė 
tebuvo tik LTSR — tęsinys. 
Savivaldybės, kolūkiai beveik 
viskas buvo jų rankose. Daugelio 
Aukščiausios Tarybos išleistų 
įstatymų nevykdė, sabotavo. Aš 
abejoju, ar iš viso juos kas ten 
skaitė. Juridinėse įstaigose, 
kaip ir anksčiau, vyravo „bla
tas", pažintys ir kyšiai. Di
džiausias biurokratizmas kitose 

įstaigose, net banke. Tebegalio-
jo tarybinė pažiūra, „...eik atnešk 
pažymą, kad tau reikia pažy
mos". Sąjūdžio niekas nebuvo 
labai apvalyta. Gal trūko jėgų, 
o gal ir noro. Sakoma, jog iš 
palikusios agentūros mažiau
siai 5 tūkstančiai išsijuosę dir
bo Rusijos naudai. 

Kitas toks balsavimo faktorius 
tai, manau, buvo nepaprastai iš
lepinta jaunoji karta. Mačiau 
išsipuošusius užsienietiškais 
drabužiais, batais, tik važinėja 
su jiems tėvų nupirktais „devin
tukais" po Kauną, lekia ir nieko 
daugiaus nemato... Į kariuome
nę nereikia eiti, bastosi be dar
bo. Daug užpuolimų, vagysčių, 
chuliganizmo. Tai jie sužlugdė 
referendumą dėl prezidento, o 
dabar išsigandę sunkumų dėl 
šalčio, benzino trūkumo ir 
didžiulių kainų, prisiminė 
LDDP. Kiti niurzgė: „Matai, 
anksčiau tai būdavo kelialapiai 
į Palangą, Neringą, Druskinin
kus! O dabar?" Biržuose man 
Sigitas taip dėstė: „Matai, dėde, 
komunizmas nėra miręs, man 
anksčiau geriau buvo..." 

Iš tikrųjų reali yra apšildymo 
problema. Anksčiau niekas šilu
mos netausojo. Atviros laipti
nės, nesandarios durys, atviri 
langai, o dabar, kai reikia už 
viską mokėti, tikrai baisu. Pro
jektavimo institutai bando pa
storinti stambiaplokščių gyve
namųjų namų sienas, bet kur 
gauti lėšų? 

Daugelis žmonių Lietuvoje 
buvo labai kritiški ir nepa
tenkinti Sąjūdžio vyriausybės 
žmonėmis, kurie naudojosi to
kiomis lengvatomis kaip ir 
komunistai: specialios par
duotuvės, vilos ir 1.1. Sakė, per 
dideli ponai su šoferiais, maši
nomis, su didelėmis sargybomis, 
apsauga. Užkliuvo ir kelionės — 
reikia-nereikia į užsienius su 
žmonomis, apsauga. Daugelis 
priekaištavo vyriausybei, kad 
nepajėgia susitvarkyti su va
gystėmis, mafija. Visi tie 
dalykai, manau, prisidėjo prie 
rinkimų rezultatų. Žmonių ma
sė paprasčiausiai metėsi prie 
opozicijos, kad tik būtų kas nors 
daroma dėl sunkios ekonominės 
būklės ir apšildymo, gal ir nepa
galvodami apie pasekmes. Abi
šalos susitikime su rinkėjais 
Kaune, Vytauto Didžiojo uni
versiteto salėje išgirdau, jog 
valstybė tesurenka tik trečdalį 
mokesčių, o kur du trečdaliai 
kitų? Visi šie reiškiniai ir ne
tvarka yra paveldėjimas iš senų 
laikų TSRS šeimos, reformas 

Užulėnyje. Prezidento A. Smetonos tėviškėje priėjo bareljefo buvę Vorkutos 
8-os šachtos kaliniai iš kairės i dešinę: P. Vaičekauskas, J. Juodvalkis, J. 
Satkus, P. Gabrėnas, Musteikis. 

Šiluvos bažnyčios altorius. Nuotr. J . Tamulaičio 

žlugdė homo sovieticus ir jį 
išauginusieji, o visas nesėkmes 
komunistai gudriai suvertė 
Vagnoriui, Sąjūdžiui. 

Komunistų (suprantama bu
vusiųjų, nes oficialiai tokių 
nebėra) veržimasis į valdžią yra 
labai pavojingas tautai, nes jų 
ideologija subankrutavusi, ne
verta nei cento. Tą jie ir patys 
puikiai žino ir apie tai neuž
simena. Nemanyčiau, kad jie 
vėl vykdytų komunizmo statybą 
ir vėl organizuotų komunistines 
darbo brigadas, betgi jų grynas 
pragmatizmas, ciniška politika, 
neatsižvelgianti į moralinę at
sakomybę už lietuvių tautos 
genocido vykdymą, aiškiai 
griauna valstybės teisingumo 
pamatus. Tautoje niekados ne
bus santarvės. Buvę tremtiniai, 
politkaliniai ir visi dori Lie
tuvos žmonės netrokšta, kaip 
kad sako komunistai „raganų 
medžioklės", keršto, bet, 
būdami krikščionys, yra jau šir
dyse atleidę savo budeliams ir 
paklydusiems broliams, tačiau 
teisingumas valstybėje privalo
mas. Didžiuosius nusikaltėlius 
už genocidą teisia teismai, taip 
buvo ir yra kultūringoj Europo
je, Vakaruose. Teisingumo at
kūrime, aišku, būtina ir plati 
amnestija. Argi gali gyventi 
kartu atgimstančioje Lietuvoj 
teismo nepasmerkti tie, kurie 
sugautiems gyviems partiza
nams Kauno saugume su sun
kiomis geležinėmis durimis 
traiškė sąnarius? Arba kaip 
toks plačiai Lietuvoje išgar
sintas, žinomas nusipelnęs 
žemės ūkio veikėjas, socialis
tinio darbo didvyris, Lenino or
dino nešiotojas ir pavyzdingo 
Lietuvos kolūkio pirmininkas 
Kostas Glikas, Griškabūdžio 
stribų vadas, spardė sužeisto 
partizano J. Armonaičio supū
liavusią kruviną koją ir, užlipęs 
su sunkiais batais, trynė jo 
veidą. Tai tik pora pavyzdėlių, 
o kur daugybė kitų? 

Sunku patikėti, kad buvę 
komunistai, kurie valdė ir 
nuvaldė Lietuvą per 50 metų ir 
įstūmė tautą į šią ekonominę ir 
moralinę pelkę, ją ištrauktų. 
Kai LDDJ5 ir po antro rato rin
kimų laimėjo balsų daugumą, 
tai dar nebuvo Lietuvai ir išei
vijai pralaimėjimas, o tik įspė
jimas. Vis tiek Lietuva žengia 
pirmyn į visišką nepriklau
somybe. Didžiulis, ir netgi labai 
didelis, žingsnis yra referen
dumu priimta Lietuvos Konsti
tucija. 

Nereikia remti LDDP i r jos 
narių, juos čia garbingai su-
tikinėti kaip didvyrius ir jiems 
pataikauti. Duokim suprasti, 
kad mes vis dėlto esam Čia, nors 
ir svetimame krašte, bet laisvi 
ir nebučiuosim niekad Maskvos 
pakištos rankos šiuo sunkiu me
tu. 

Mums reikia būtinai ir efek
tingai remti Lietuvos Politka
linių ir Tremtinių Sąjungą, 
didžiule organizaciją, turinčią 
daugiau negu 130,000 narių, su 

62 skyriais visoje Lietuvoje, bu
vusius partizanus kovotojus re
zistentus. Reikia paremti Lie
tuvos Laisvės Kovų archyvą, 
leidžiamą tomais, panašiai, kaip 
kad išeivijoj leidom Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroniką. 
Tai Lietuvos kančia, kruvina 
tautos drama. 

Remkime Lietuvos Katalikų 
Bažnyčią, josios spaudą, kari-
tatyvinę veiklą ir iš viso krikš
čionių veiklą atnaujinti mo
ralinį Lietuvos veidą, kadangi 
tik krikščionybė yra tam pajėgi. 
Ir toliau aukokim ir visoke

riopai remkime BALFą. Lietu
voj būnant, labai jaudino vaikų 
našlaičių, vaikų namų mažųjų 
gyventojų likimas, jų ateitis. Jie 
dabar labai pasigenda globos ir 
meilės. Be šito vaikai pasidaro 
labai žiaurūs, ciniški lyg lau
kiniai. 

Nepamirškime, žinoma, išei
vijos reikalų, jų organizacijų, 
Lietuvių Fondo. Vis tik ir toliau 
išeivija palieka Lietuvai kaip 
moralinis modelis, visoje lie
tuviškoje veikloje išsaugojusi 
Lietuvos nepriklausomybės tęs
tinumą, mąstyseną, dvasią ir 
raidę. 

Mes neturėtume pasiduoti 
praeinančiom nuotaikom ir ne
būkime jau tokie minkšti, kad 
girdi tauta pati pasirinko jau 
tokį kelią, tokia yra rinkimuo
se. Ne visai taip. Yra Lietuvoje 
labai daug teisingų, dorų, 
kantrių, herojiškų ir darbščių 
žmonių. Rinkimų rezultatai gali 
būti tik kaip atsitiktinumas ne
paprastai sunkiose aplinkybėse 
ir kaip atvirkščias stebuklas. 
Reikia manyti, kad nėra to blo
go, kuris neišeitų į gera. Noriu 
pakartoti Lietuvoj viešnagės 
metu girdėtą mintį: pirmas sei
mas tai šaukliai, antras seimas 
— pereinamasis, o trečias sei
mas bus jau tikras. 

CLASSIFIED GUIDE 

Kas dreba dėl turto, tas negali 
juo mėgautis, vis stengiasi dar 
ką nors prie jo pridėti. O mąs
tydamas, kaip jį pagausinti, 
užmiršta juo naudotis. Tvarko 
sąskaitas, trinasi turguje, var
to kalendorių — ir ponas tampa 
ūkininku. Smeca 

PADĖKA 
Šiais metais, liepos mėn. 5 d., Rosemont Horizon salėje 

įvyko Xl-ji Išeivijos Lietuvių Tautinių Šokių šventė, šokėjų 
skaičiumi (2200) ir žiūrovų gausumu (virš 9000) ši šventė 
viršijo visas praėjusias. Komitetas dėkoja visiems ir visoms, 
kurie padėjo, dirbo ir stengėsi, kad šventė pasisektų. 

šioje šventėje pirmą kartą dalyvavo svečiai — tautinių 
šokių grupė iš Lietuvos — „Vėtrungė". Dėkojame visiems, 
kurie prisidėjo prie jų išlaikymo ir priėmimo: VVaukegano 
lietuviams už jų globą kelioms dienoms, o ypatinga padėka 
Ąžuolui, kuris juos vežė ir parvežė iš Clevelando, nuvežė į 
aerouostą. 

šventėje dalyvavo virš šimto šokėjų iš Argentinos ir 
Brazilijos. Dėkojame visiems, kurie juos priėmė į savo 
namus; dėkojame seselėms kazimierietėms, kurios priėmė 
aštuonias mergaites iš Argentinos; ypatinga padėka Atei
tininkų namų valdybai už priėmimą visų kitų, kuriems 
nepasisekė surasti vietos šeimose. Ypatinga padėka tenka 
seselei Margaritai Bareikaitei, kuri dvi savaites rūpinosi 
gyvenančiais Ateitininkų namuose Argentinos ir Brazilijos 
šokėjais, juos valgydino ir rado vietą visiems atsigulti, o jų 
buvo kartais virš šimto. 

Dėkojame Algimantui Karnavičiui, kuris išspausdino 
specialius pakvietimus svečiams į priėmimą; Racine 
kepyklos savininkams už padovanotą raguolį priėmimui prieš 
Šventę ir pyragus mokytojų vakarienei; Vidai Talandytei 
(„Bon Appetit") už vaišių parengimą svečiams; Kazei Ku-
raitytei („Baltic Blossoms") už gėles; Nidos ir Talman delika
tesų parduotuvėms už pyragus mokytojų pagerbimui. 

Dėkojame Baltic kepyklai (ponams Ankams) už duoną, 
pyragus, kuriuos valgė Pietų Amerikos šokėjai apsistoję Atei
tininkų namuose, ir už pyragus mokytojų pagerbimo 
vakarienei. 

Dėkojame visiems, kurie svečius šokėjus priėmė ir juos 
globojo. 

Komitetas dėkoja visiems, kurie prisidėjo ir padėjo tą 
didžiulę šventę surengti. Visų išvardinti neįmanoma, nes 
talkininkų buvo labai daug. 

Didžiausia padėka, tačiau, tenka šokėjams ir jų va
dovams/mokytojams, be kurių šventė nebūtų įvykusi. 

Komitetas dėkoja visiems ir visoms, kurie aukojo kai 
prašėme piniginės paramos, o paskui atėjo į Šventę ir kartu 
su mūsų jaunimu džiaugėsi šokio sūkuryje. 

Ačiū visiems už viską! 

IX Išeivijos Lietuvių Tautinių Šoklų Švantės 
Organizacinis Komitetas 

w * 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIC AVENUE 

-EVEROREEN RARK, IL 60642 
TEL. (709) 422-3000 
FAX (709) 422-3193 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis karnomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti. 1-70S-422-3000. Darbo vai., pirma*., on-
tr ad., ketvlrtd. Ir panktd. 9 v . r . - S v. p.p. Tredd. 0 v . r . - 7 v.v. 

I . 

REAL ESTATE 

GRE-IT . 
PARDUODA 

. RE/MAX 
REALTORS 

(312) 589-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS U STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba" 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. ' 
• Pensininkams Nuolaida.' .'. _. 

MISCELLA! EOUS 

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

Tai. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automoMkr 
oas mus. 

FRANK ZAPOUS , 
3208V2 Waat 95th Stret 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

J 

E L E K T R O S < • 
(VEDIMAI - PATAISYMĄ* 

Turiu Chicngos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži-' 
ningai. 

312-779-3313 
KIAUPUŲS. PUMPUTIS j 

IEŠKO BUTO 

Simpatinga, dirbanti moteris ieško 
nebrangaus buto ar kambario vakarų 
arba šiaurės vakarų Chicagos prie
miesčiuose. Gali padėti namų ruošoje. 
Tai.: 708-422-4499 (palikite žinią 
„message"). 

Movlng—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gediminas: tai. 312-925-4331 
Vytas: 312-436-5219 

FOR SALE 

Baby-grand piano for sala. 
Previously owned by prof. V. Jaku-
bėnas. Purchase from his estate sale. 
Call for more information 

708-484-7564 

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

Martin Automotive, 
te l . 312-646-6677 

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

Antanas Paskųs 
KRIKŠČIONIS 

PSICHOLOGINĖJE 
KULTŪROJE 

KRITINIS SKERSPJŪVIS 

Nuo Reformacijos laik didžiau
sias lūžis katalikybėje vyksta šian
dien. Šioje knygoje kaip tik nagri
nėjama to lūžio priežastis, apraiš
kos ir implikuoja galimas pasekąs 
vakarų katalikybei. Knyga yra 216 
psl. Išleido Lituanistikos Tyrimo 
ir studijų centras, Chicago. Il
linois 1987. Kaina su persiuntimu 
6.50 dol. Illinois gyvenantieji moka 
6.98 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas, 4545 W. 63rd St., 

Chicago. IL 60629 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South VVestern • Chicago 
(312) 7374000 

• Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet, Pontiac, GMC 
Truck, Volkswagen, Oidsmobile ir 
Dodge firmų automobilius. 
Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi
lius. 

• Greitas ir efektyvus patarnavimas. 
• Atsakome visus klausimus apie 

automobilius. 
• Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 

angliškai. 

THE ART OF VIKTORAS PETRAVIČIUS 

THE ART OF 
VIKTORAS PETRAVIČIUS 

— Monografijos pirmas tomas, 
angliškai ir lietuviškai. Sudarė 
Algimantas Kezys. Knyga apima 
šio dailininko ankstyvąja karyba, 
pradedant nuo jo studijų metu 
Paryžiuje iki 1949 m., kada jis su 
šeima gyveno OP stovyklose. 
Vokietijoje. Išleido ..Galerija" ir 
..Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla". Kietais viršeliais, su 
aplanku. 232 psl. Verta turėti sau 
ir padovanoti kitam, ypač kita
taučiui. Gaunama „Drauge." kaina 
su persiuntimu 27 dol. Illinois 
gyventojai dar prideda 2 dol. 
valstijos mokescCio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd SL 
Chicago. IL 60629 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu 9.50 dol. 
IL. gyv. dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Viską mums 
siųsti „Draugo" adresu. 

„ATLAIDAI — Uthuanian Pilgrimages" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Grincevičius, Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai. Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetim
taučiui. Gaunama „Drauge", kaina su persiuntimu 27 dol. 
Illinois gyventojai dar prideda 2 dol. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 4545 W. 63rd St. Chicago. IL 60629 



' 

LAIŠKAI 
AČIŪ UŽ STAIPSNĮ 

Nuoširdžiai dėkoju ir broliškai 
sveikinu J u s už š.m. gruodžio 
mėn. 8 d. „Drauge" esamą 
straipsnį: „Negalime užmiršti 
Tilžės akto" . 

Dieve duok mūsų tauta i dau
giau asmenų, taip mąstančių ir 
veikiančių, kaip Jūs ! 

Pas i rūpinau , kad šį J ū s ų 
straipsnį perskaitytų Lietuvos 
par lamentaras dr. Kazys Bobe
lis. Jo partija prieš r inkimus 
balsuotojams pasižadėjo rūpin
t is Rytprūsių ateitimi! 

Apgailestauju, kad mes, siek
dami gero tikslo, nesinaudojame 
geromis priemonėmis: 

Dievas sako: „Jūs geidžiate ir 
neturi te . J ū s neturite, nes ne
prašote" (Naujasis Testamen
tas , Jokūbas 4:2). „Prašykite — 
ta i bus jums duota; ieškokite — 
ta i rasite; belskite — tai bus 
jums atidaryta. Kiekvienas, ku
ris prašo — gauna, ir kuris ieško 
— randa, ir tam, kur is beldžiasi 
— at idaroma" (Mato 7:7-8). 

Minint Klaipėdos atgavimą, 
minint Tilžės aktą, trokšdami 
Rytprūsių atgavimo, ar iškilmių 
invokacijose, ar savo kasdieni
nėse maldose mes Viešpaties 
p r a š o m e , ar i e š k o m e , a r 
beldžiame?! 
K u n . d r . Eugen i ju s Geru l i s , 

St. Petersburg, Florida 

DĖL V. ŠEŠTOKO STRAIPSNIO 

Š.m. gruodžio 18 d. „Draugo" 
laikraštyje buvo išspausdintas 
V. Šeštoko straipsnis pavadini
m u „Baltijos kraštai amerikie
čių spaudoje". Šiame straipsny
je rašoma: „Pagal Lietuvos am
basados Washingtone pirmojo 
sekretoriaus Arnoldo Miluko 
pranešimą Amerikos laikraš
čiams, Lietuvos pilietybę atsi
sakė priimti per 90 procentų 
krašto nelietuvių". Turiu paste
bėti , kad mano darytuose pa
reiškimuose buvo išsakomas 
priešingas teiginys, t.y., kad 
Lietuvos pilietybę priėmė apie 
90 procentų krašte gyvenančių 
nelietuvių. 

A r n o l d a s Mi lukas , 
Lietuvos Misija JT 

PASISAKO KAIŠIADORIŲ 
VYSKUPAS 

Perskaičiau Jūsų laikraščio 
„Draugas" straipsnį 1992.11.19 
„Ir pasikeitimai abiejose pusė
se" . Labai nustebinote ir nuliū
dinote, kad mane neteisingai 
apkalt inote. 

Aš jokiais vardiniais ragini
mais balsuoti už tą a r kitą 
asmenį neužsiėmiau. Aš, kaip 

Katalikų Bažnyčios vyskupas ir 
savo tau tos mylėtojas , k a i p 
sugebėjau ir l a ik iau re ikal inga, 
raginau ir p r i m i n d a v a u m ū s ų 
tautos Sibiro ir V a k a r ų t remt i 
nius, jų vargus ir kovas , kalinių 
ir kankinių a u k a s už tėvynės 
laisvę ir Nepriklausomybę. Taip 
raginau, k a d mūsų visų šven ta 
pareiga jų s iekius įgyvendinti ir 
už juos kovoti . 

Jū sų straipsnyje „ I r pasikei
t imai abiejose pusė se" parašytą 
netiesą apie m a n e prašau ir 
reikalauju a t š a u k t i , o ateityje 
rūpest ingiau p a t i k r i n t i gauna
mą informaciją. 

J . M a t u l a i t i s , 
Ka iš iador ių vyskupas 

LIETUVĄ R E M I A M E , B E T 
m S T E B I M E 

Skaitome bendradarbės Ind
rės pareiškimą („Egzaminas dar 
t ik prasideda", gruodžio 10), jog 
buvusių seimo r i nk imų rezulta
tai yra m ū s ų demokra t i škų 
principų egzaminas . Mums, ku
rie pabėgome nuo komunis tų 
persekiojimų, dauge l i s praras
dami savo t ė v u s , brolius, sese
ris bei ar t imuosius koncentraci
jos lageriuose, Sibiro taigose, tai 
skamba beve ik lyg asmeni škas 
įžeidimas. 

Patys d a r gera i neįs ikūrę 
šiame k raš t e , skirdavome savo 
sunkiai uždirbtas s an t aupas ar
t imiesiems, l ikus iems ant roj 
pusėj geležinės uždangos, n ieko 
neklausdami ir n i eko nereika
l a u d a m i . P a s k u t i n i u l a i k u 
buvome pr iė ję p r i e to, jog 
duodavome v is iems, kur ie t ik 
mokėjo graž ia i paprašyt i . 

Ne mūsų demokra t in ius prin
cipus re ikė tų padė t i ant svars
tyklių, bet t ų visų veiksnių ir 
asmenų, ku r i e , vedami totalita
r inių idėjų, p r iveda tau tą prie 
apgailėtinos padė t ies . Ar j i e ir 
toliau dar t ą vykdys, parodys ar
t ima atei t is . 

M i k a s J u r g a i t i s , 
Venice, Florida 

LIETUVIAMS PATARIAMA 
SKELBTIS „ D R A U G E " 

Jeigu pažvelgs i te į „Draugo" 
puslapius , pas tebės i te mūsų 
p ro fes iona lų ir v ieno k i to 
versl ininko ska lb imus . Tačiau 
mes t u r i m e d a u g l ie tuv ių , 
įvairios rūš i e s vers l in inkų ne 
t ik Chicagoje, b e t ir k i tuose 
Amerikos mies tuose . Kodėl jie 
nesiskelbia „Drauge" , nepai
sant, k u r begyventų . 

Turime tūks tanč ius „Draugo" 
skaitytojų visoje Amerikoje. 
Manau, k a d skaitytojai atkreips 
dėmesį i r p a l a i k y s jų biznį. 

Kodėl nepadė t i „ D r a u g u i " fi
nansiniai i r kitos rūšies pajamo
mis, ku r ių j a m gyvybiškai rei
kia? 

V y t a u t a s Š e š t o k a s , 
Los Angeles, CA 

DĖL E. RINGAUS 
STRAIPSNIO 

Manau , k a d p. E. Ringus klys
t a , s t a tydamas vienon greton 
Landsberg į ir Brazauską („Po 
š a l t o karo — ka r š t a s pasaulis", 
gruodžio 8 d.) Landsbergis — 
Lietuva! Lietuva be komunistų. 
Nepr ik lausoma Lietuva. Lands
bergis — Tautos dvasia. Priešin
gai — Brazauskas, Pastarojo tiks
l a s komunis t inė Lietuva ir sie
k i m a s įs i tvir t int i valdžioj su 
Maskvos komunis tų pagalba. 
Tok ie išs ireiškimai mūsų ne
džiugina. Mes, išeiviai, už nepri
k l ausomą Lietuvą — be komu
n i s tų . 

S . Sendz ika s , 
St . Cather ines , Canada 

DRAUGO VAJUS 
200 d o l . Cicero Jū rų Šaulių 

kuopa „Klaipėda" — Cicero, IL. 
120 dol- Monika Lembertienė 

— San ta Monica, CA. 
100 d o l . G a u d e n t a s Bal

t r u š a i t i s — Sun City , CA.; An-
t h o n y M i n e r — VVestborough, 
M A ; Vytas ir Stasė Paulionis — 
Chicago IL; Pe t ras Šilas — N. 
M i a m i Beach, F L . 

70 d o l . Anastas ia ir Jonas 
Sema i — Chicago, IL. 

5 0 d o l . Ona Ščastnienė -
Broadvievv, IL; Alfonsas Šeš-
p l auk i s — Chicago IL; Krist ina 
i r Vi rgus Volertai — Narberth, 
P A ; Birutė Žilinskienė — Poplar 
Biuff, M O . 

30 dol . Vytautas Germanas — 
Lisle , IL. 

25 do l . Dalia i r R imantas Bi-
t ė n a s — Bronxville, NY; Roma 
Murphy — Indianapolis, IN; 
R e v. V. Pa lub inskas — Brook-
lyn , NY; Vacius Ščerba •— Chi
cago, IL. 

10 d o l . Kazys Skaisgirys — 
Beverly Shores, IN. 

5 dol . Alphonse Žukas — Chi
cago, IL. 

250 d o l . Vytautas Šeštokas, 
Los Angeles, C A 

100 d o l . J a n i n a Lieponis, 
Lockport, IL; A. & A. Pabrėžai, 
O a k Lawn, IL 

50 d o l . Richard Ringys, Glen-
dale, C A 

40 d o l . Joseph & Anna Bige-
lis, Cicero, IL 

30 d o l . Ruth Gricius, Agoura 
Hls , CA 

25 d o l . An tan ina ir Alfonsas 
Leparskai , Warren, MI; Gertrū
d a Slaby, Powers Lake, WI 

20 d o l . Stefa Balienė, Dear-
born, Hts . , MI; dr . John Genys, 
Fros tburg , MG 

15 d o l . Gražina Jezukaitienė, 
Gulfport, FL 

10 d o l . Jospeh Bodreika, St. 
Petersburg, FL; Bukauskas-Le-
onard Funera l Directors, So. 
Holland, IL; Peter Lokitus, Mia
mi, FL; Stasė Paukštel is , Ra-
cine, WI 

„ D r a u g o " r e d a k c i j a , admi
n i s t r a c i j a ir l e idė ja i y r a nuo
š i r d ž i a i d ė k i n g i v is iems, at
s i l i e p i a n t i e m s į va j aus pra
š y m u s i r a t s i u n č i a n t i e m s au
k ą v i s ų m ū s ų v ien in te l i am 
d i e n r a š č i u i i š e i v i j o j e pa
r e m t i . 

Kalba ne tik skiria žmogų nuo 
gyvulio; ji ir parodo, kas per 
gyvulys yra žmogus. 

Šveicarų išmintis 

, , . , , , , , , i . Ko nepasake i , to nere iks 
Vasario 16 gimnazijos dvyliktokas Vytautas Lemke, laimėjęs pirmą vietą iša iškint i 

Nuotr. Marytės Šmitienės Anonimas 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Z^\ixA^ 

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

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

•S2S South 7tth AVMHM 
Htekery HM, IHInota 60457 

223 K«tvart|H gatv* 
Vintus, Lkrtuva 
Tetefonaa 380-11S Ir 778-392 

A.tA. 
SOFIJA JANKAUSKIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. gruodžio 24 d. 3:00 vai. p.p., sulaukusi 96 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje. Amerikoje išgyveno 

43 m. 
Nuliūdę liko: dukros — Bronė Vaitkienė, žentas Algis, Liu

cija Amezcua, žentas Carlos; vienuolika anūkų, dešimt 
proanūkų; svainė Aurelija Stangvilienė su dukromis — Irena 
ir Aurelija; mirusios dukters vyras Antanas Skrebys ir kiti 
giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Stasio, motina a.a. Birutės 
Baufeld, a.a. Stasės Skrebienės ir a.a. Zigmo. 

Priklausė Tretininkų ordinui; buv. Nek. Prasidėjimo 
Seserų rėmėja. 

Kūnas pašarvotas antradienį, gruodžio 29 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 30 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukros, anūkai, proanūkai ir žentas. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
SELMA ŠČEPAVIČIENĖ 
Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1992 m. gruodžio 25 d. 8:40 vai. ryto, sulaukusi 94 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje. Amerikoje išgyveno 

42 m. 
Nuliūdę liko: dukra Alvina Stončienė, du anūkai ir du 

proanūkai. 
Velionė buvo žmona a.a. Mečislovo Ščepavičiaus. 
Kūnas buvo pašarvotas gruodžio 27 d., sekmadienį Petkus-

Butkus laidojimo namuose, 1446 S. 50 Ave., Cicero, IL. 
Laidotuvės įvyko pirmadienį, gruodžio 28 d. Po religinių 

apeigų laidojimo namuose 10:30 vai. ryto, velionė buvo nuly
dėta ir palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę dukra, anūkai ir proanūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

Tel. 708-652-1003 arba 312-476-2345. 

A.tA. 
JONAS RĖKLAITIS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko ir Gage Parko 
apylinkėse. 

Mirė 1992 m. gruodžio 27 d. 10:20 vai. ryto, sulaukęs 83 
m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: sūnus John, marti Regina, dukterėčios — 

Lucy Hansel, Lydia Šoliūnas, Mėta Gabalis su šeimomis. 
Velionis buvo vyras a.a. Mary. 
Kūnas pašarvotas antradienį, gruodžio 29 d. nuo 3 iki 9 

v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Ave. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 30 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Zion Lutheran parapijos 
bažnyčią 9000 S. Menard, Oak Lawn. Po religinių apeigų 9 
vai. ryto. velionis bus nulydėtas ir palaidotas Tautinėse lietu
vių kapinėse. 

Nuliūdę sūnus, marti, dukterėčios. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

Šv. Mergelės Marijos Gimimo parapijos choro 
giesmininkei JANINAI BARONAITIENEI, jos broliui 

JUOZUI DERENČIUI 
mirus , re iškiame nuoširdžią užuojautą. 

Dirigentas ir choras 

Ir Amžinybėje žvalgaus 
Tėvynės Lietuvos dangaus... 

B. Brazdžionis 

A.tA. 
ELENAI KRIŠTOLAITIENEI 

JOKUBKIENEi 
užbaigus žemišką kelionę, jos vyrą PETRĄ ir visus 
art imuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Irena ir Rimantas Blinstrubai 
Juzefą ir Viktoras Šimaičiai 
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A.tA. 
ELZBIETA LAPINSKIENĖ 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1992 m. gruodžio 26 d. 12:50 vai. p.p., sulaukusi 76 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Žeimelio valsč., Steig-

vilių kaime. Amerikoje išgyveno 29 m. 
Nuliūdę liko: vyras Antanas, svainis su šeima; sesuo 

Elena Liutkevičienė ir svainis su šeima Lietuvoje, bei kiti 
giminės. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, gruodžio 28 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 29 d. Iš laidojimų 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras , sesuo, svainiai ir jų šeimos. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

l/O 

A.tA. 
• MARIJAI VIDRINSKIENEI 

mirus, jos d u k r a i , mūsų i lgametei aktorei ir valdy
bos na r e i E M A I DOVYDAITIENEI, liūdesio valan 
doje r e i š k i a m e gilią užuojautą. 

Los Angeles Dramos Sambūrio 
Valdyba ir aktoriai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523O440 i r (1-312) 523-9862 

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Ylarquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

1-(3l2)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-452-1003 

L a i d o t u v i ų namai Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 
V i sus la idotuvių n a m u s galite pas iekt i 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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APLINK 
M U S 

x „ D r a u g o " r e d a k c i j a ir 
adminis t raci ja nedirbs š.m. 
gruodžio 31 d., ketvirtadienį, ir 
Naujųjų metų dieną, 1993 sau
sio 1, penktadienį. Taip pat šią 
savaitę neišeis kultūrinis prie
das. Nuoširdžiai sveikiname 
savo bendradarbius, skaitytojus 
ir visus geros valios lietuvius 
Naujųjų metų proga, dėkodami 
už nuolatinę paramą savo dien
raščiui. 

x Vyresniųjų l ie tuvių cen
t r e — Seklyčioje gruodžio 30 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. Pasi
linksminimo popietė su dai
nomis, kurias praves muz. F. 
Strolia. Bus ir meninė pro
grama, laimės šulinys. Vaišinsi
mės obuoliniais blynais. Visi 
kviečiami ir laukiami linksmai 
praleisti popietę. Atvykite! 

x „ C h i c a g o " žurna lo sausio 
mėn. numeryje surašomos 205 
Chicagos miesto geriausių gydy
tojų pavardės. Pavardes pasiūlė 
kiti specialistai iš 34 Chicagos 
ir apylinkių ligoninių, surašy
dami specialistus savo srityse, 
pasižymėjusius toje specialybė
je. Plaučių ligų specialistų sąra
še randama dr. Antano Razmos 
pavardė. Dr. Razmos pagrindinė 
ligoninė, kurioje jis daugiausia 
dirba, yra Christ Hospital. Kiti 
tos srities ekspertai: iš Universi-
ty of Chicago, Northwestern 
University, Loyoia University, 
St. Mary of Nazareth Hospital 
ir Evanston Hospital. 

x D a u m a n t o - D i e l i n i n k a i -
čio ateitininkų kuopos Trijų 
Karal ių šventė bus šį sekma
dienį, sausio 3 d. 1993, tuoj pat 
po 9 v.r. vaikams šv. Mišių Pal. 
•Matulaičio misijoje. Ateitininkų 
namuose Lemonte. Kviečiame 
visas mūsų kuopos šeimas ir 
jaunimą dalyvauti. 

x Dr . Vik to ras D u b i n s k a s 
a ts iuntė didesnę auką, kar tu 
sveikina „Draugą" ir linki, kad 
jis gyvuotų dar daug metų, nes 
lietuviška spauda yra vienas iš 
svarbiausių faktorių lietuvybės 
išlaikymui išeivijoje. 

x A r v y d a s M a r k a u s k a s , 
Lietuvos Valstybinės operos 
solistas, Čikagos lietuviams jau 
gerai pažįstamas iš puikių pasi
rodymų Čikagos lietuvių operų 
spektakliuose. Jis, k a r t u su 
soliste Sigute Stonyte, atliks 
specialų koncertą s a u s i o 10 d. 
3:00 v. p.p. Jaunimo centre. 
Bilietų galima įsigyti J. Vaz-
nelio prekyboje, 2501 W. 71st 
St., tel . (312) 471-1424. 

(sk) 

x J a u suė jo treji me ta i , kai 
m a n o mylimas Vyras , a.a. 
P e t r a s S k ė r y s iškeliavo Amži
nybėn. Šią liūdną sukaktį mi
n in t , bus atnašautos šv. Mišios 
Kaune , Pittsburgh. Pa. (grego-
r i n ė s ) i r Švč. M. Ma rijos 
Gimimo bažnyčioje, Marąuette 
Parke , saus io 3 d. 12:15 v. p.p. 
Prašau draugus ir pažįstamus 
prisiminti Velionį savo maldose. 
L iūd in t i žmona Kazimiera . 

(sk) 

x Nau jų m e t ų d i ena — sau
sio 1-oji yra Švč. M. Marijos, 
Dievo gimdytojos, šventė, Ka
ta l ikams ta i y ra privaloma 
šventė, t.y. tą dieną jie daly
vauja šv. Mišiose. 

x Mieli „ D r a u g o " ska i ty
to ja i — pa jud ink im m u m s 
visiems opų reikalą — paštą. 
Masiškai rašykime laiškus JAV 
Pašto įstaigų viršininkui ir iš-
dėstinkime problemas — nepa
reigingumą dienraščio „Drau
go" pristatyme, o kopijas siųski-
me savo apylinkės pašto virši
ninkui ir savo kongresmanams. 
Rašyti: Hon Marvin T. Runyon, 
Post Master General, US Postai 
Service, 475 L, Enfant Plaza, 
S.W., Washington, D.C. 20260. 

x „ D r a u g o " personalo — 
redakcijos ir administracijos 
kuklios švent inės kalėdinės 
nuotaikos vaišės įvyko praėjusį 
t r e č i a d i e n į , b a i g u s darbą . 
Administracijos vardu jas pra
dėjo Vytautas Radžius, pakvies
damas kun. Vytautą Bagdana-
vičių palaimint i vaišes. Vėliau 
turiningą pasveikinimą tarė 
Marijonų provinciolas kun. dr. 
Viktoras Rimšelis. Lietuvių Ka
talikų spaudos draugijos pirm. 
dr. Antanas Razma savo žodyje 
išre iškė vil t į sumodern in t i 
. .Draugo" leidimą. Dalyvavo ir 
red. kun. P r a n a s Garšva, MIC, 
Tėvų Marijonų namo virši
ninkas kun. Antanas Kelpša, 
ižd. kun. Jonas Duoba, kun. 
Petras Cibulskis, broliai Tadas 
ir Vincas ir pirmiau Katal ikų 
spaudos draugijai vadovavęs 
dr. Petras Kisielius. Buvo sugie
dota daug kalėdinių giesmių, 
k u r i o m s vadovavo muz. 
Ričardas Šokas ir sol. Dana 
Stankai tytė , dar atlikusi ir 
vieną solinį kalėdinį kūrinį, 
palydint akordeono muzikai. 
Gardžias vaišes, kaip ir visada, 
paruošė Ona Norvilienė. 

x Mei lu tė , Kęstut is Bisk ia i 
ir v a i k a i s v e i k i n a v i sus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
su Šventėmis ir linki laimingų 
Naujų Metų. 

x L ie tuvo je y r a d a b a r sta
tomos naujos bažnyčios, atsta
tomos sugriautos ir at l iekami 
darbai, kurių negalima buvo pa
daryti per praėjusius dešimtme
čius. Padėkime Kazlų Rūdos, 
Lentvario, Perlojos, Sintautų ir 
Viršuliškės bažnyčioms. Kiek
vienoje bažnyčioje g a l i t e 
įamžinti save ir savo aukomis 
padėti savo mylimiems. Skam
binkite Juozui Kregždžiui (815) 
838-2447 (1068 Ashley Ct. N 3B, 
Lockport, IL 60441). 

x O p e r o s Naujų M e t ų su
t i k imo b a l i u s bus šio ketvirta
dienio vakarą 8 vai. Jaunimo 
centre. Dar galima jame daly
vauti ir užsisakyti sau vietas, 
t ik r e i k i a p a s k a m b i n t i to 
baliaus rengimo vadovui Vaclo
vui M o m k u i šiuo telefonu: 
312-925-6193. Visą vakarą gros 
muziko R i č a r d o Šoko orkest
ras. Bus ir staigmenų. Mašinas 
visą laiką saugos policininkai. 
Prašome dalyvauti . 

(sk) 

Prel. Juozas Prunskis 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

PRELATAS JUOZAS 
PRUNSKIS -

SUKAKTUVININKAS 

x I e š k a u pussese r ių Genu
tės i r T e o d o r o s Laur inas , gyv. 
1239 Superior St., Aurora, IL iki 
1965 m. Atsiliepkite, rašykite: 
A l d o n a B u d r e c k i e n ė - J u n č y -
tė , O g i n s k i ų 3a, R i e t a v a s 
5663, P l u n g ė s raj. , L i thuan ia , 
tel . 58304. (sk.) 

Ska i tyk ime ir r e m k i m e vienin te l į išeivijos 

l ie tuvių d ienraš t į 

S u d a r y d a m i t e s t amen tus , b e n t dal į tur to 
p a l i k i m e " D r a u g o " d i en ra šč iu i 

(4545 W . 63rd. Str., C h i c a g o , IL 60629) 

D R A U G A S 
MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS 

IR KULTŪROS ŠVYTURYS. 

Žinomam spaudos darbinin
k u i ir l ie tuvybės didel iam 
rėmėjui, krikščionybės idealų 
ugdy to ju i p r e l a t u i J u o z u i 
Prunskiui š.m. gruodžio 22 d. 
suėjo 85 meta i . Ši prelato 
sukakt is būtų praėjusi nepaste
bėta , jei ne „vidudienio pa
šnekesių" sambūrio vadovas dr. 
Leonas Kriaučeliūnas. 

Dr. Leonas Kriaučeliūnas ly
giai tą pačią dieną (XII.22) 
sukvietė nuolatinius sambūrio 
dalyvius ir retą svečią Juozą 
Laučką, besilankantį Chicagoje, 

x Prof. A r v y d a s Žygas šiuo 
metu yra parvykęs iš Lietuvos 
ir dalinsis savo įspūdžiais su 
Chicagos lietuviais sekmadienį, 
1993 m. sausio 3 d., po 10:30 vai. 
ryto šv. Mišių Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje (Mar
ąuette Parke). Taip pat bus ka
vutė ir pabendravimas. įėjimui 
— laisva auka. Surinktas pelnas 
sk i r i amas Lietuvos jaunimo 
darbams ir našlaičių globai. Visi 
kviečiami atvykti . Susitikimą 
su prof. Žygu globoja Moterų 
sąjunga. 

x V y t a u t o Didžiojo šaul ių 
r i n k t i n ė maloniai kviečia jus 
a ts i lankyt i į naujų, 1993-jų 
metų sutikimą, š.m. gruodžio 31 
d. 7:30 v.v. r inkt inės namuose, 
2417 W. 43 St., Chicago. Šalti 
užkandžiai, šilta vakarienė, 
š a m p a n a s ir šok ia i . Groja 
r inkt inės orkestras, vadovau
jamas Kosto Ramanausko. Sau
lių r i nk t inė . 

(sk) 

x I e š k o m a s Al f redas Gali-
š a u s k a s , gim. 1933 m. Ieško 
dėdė Alfonsas Zibinskas. At
siliepkite, rašykite: Kauno raj . , 
K u l a u t u v a , K r a n t o g-vė 9, 
L i t h u a n i a . 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " ketvirti metai 
garantuotai ir patikimai prista
to u ž s i e n i e t i š k a i ma i s to p r e 
k e s Lie tuvoje į n a m u s . 
Dvylikos, labiausiai mėgiamų ir 
norimų paketų pasirinkimas. 
VISI UŽSAKYMAI, PRISTA
TOMI P E R 10 D A R B O DIE
NŲ l NAMUS. Kreiptis: „ŽAI
BAS", 9525 So. 79th Ave., Hic-
k o r y Hil ls , I L 60457, te l . 
708-430-8090. 

(sk) 

x K O N T E I N E R I A I Į LIE
TUVA siunčiami KAS SAVAI
T E per T r a n s p a k firmą. 59 ct. 
už svarą virš 100 svarų. Mi
nimumas $20. Jūsų siuntiniai 
yra registruojami mūsų kom
piuteriuose. T r a n s p a k , 2638 
W. 69 St., C h i c a g o , IL 60629, 
te l . 312-436-7772. 

(sk) 

pagerbti vieną pirmųjų klubo 
narių, prel. Juozą Prunskį, 
švenčiantį 85-tąjį gimtadienį. 
Prie apvaliojo stalo susėdo 
žinomi v isuomenininkai ir 
žurnalistai. Prelatui sugiedota 
Ilgiausių metų ir palinkėta 
geros sveikatos bei ištvermės. 
Prisiminimus ir linkėjimus per
davė kiekvienas dalyvis iš eilės. 

Visuomenininkas Teodoras 
Blinstrubas prisiminė veiklą 
Amerikos Lietuvių Taryboje 
(ALTe), žurnalistas ir prelato 
kaimynas iš Lietuvos, Mečys 
Valiukėnas pažino prelatą iš 
gimnazijos laikų, susidūrę jie 
s k a u t ų veikloje. Žurna l i s -
tas-visuomenininkas Juozas 
Laučka, nors gimęs Brocktone, 
MA, su tėvais grįžo Lietuvon ir 
čia išsimokslinęs, kelis ka r tu s 
lankėsi Amerikoje, prel. Juozą 
Prunskį pažinojo iš bendradar
biavimo spaudoje, o vėliau ir 
Washingtone bei Chicagoje. 
V a b a l n i n k ė n a s ž u r n a l i s t a s 
Vladas Būtėnas, nors būdamas 
jaunesnis, prisimena prelatą iš 
jo veiklos spaudos baruose. An
t anas Juodvalkis pr is iminė 
prelatą, kaip dosnų žurnalistą 
premijuotą ir rėmėją Lietu
vių Fondo, įnešant stambias 
sumas skautų jaunimo kūrybai 
premijuoti ir krikščionybės 
idealams ugdyti. Atmintyje 
pasiliko žurnalistui Br. Kvikliui 
žurnalistinės 1000 dol. premijos 
įteikimas. Užklaustas, iš kur 
suranda tiek daug lėšų premi
joms finansuoti, atsakė: jei ne
važiuotumėte į Floridą ar kitus 
kraštus atostogauti, tai kiekvie
nas galėtų tokias premijas skir
ti. Tai labai taiklūs žodžiai, bet 
neužtenka tik pinigų turėt i , 
reikia mokėti ir su jais atsiskir
ti. Žurnalistas Juozas Žygas 
prisijungė prie kitų linkėjimų, 
o vadovas dr. Leonas susumavo 
girdėtus pasisakymus ir džiau
gėsi ilgamete pažintimi su 
prelatu Juozu. 

Visi šio pobūvio dalyviai 
džiaugėsi prelato Juozo darbš
tumu, dosnumu, pareigingumu 
ir draugiškumu. Niekas nematė 

x Lietuvių Operos kalėdinis 
pobūvis kartu su repeticija, 
kukliai, bet nuoširdžiai praėjo 
gruodžio 18 d. vakarą . Jį 
paruošė choro moterys, suneš-
damos valgius. Vaišių stalui 
vadovavo Jonė Bobinienė, o 
choro vyrai, vadovaujami Vy
tauto Aukštuolio, pasirūpino, 
kad nebūtų niekam trošku. 
Operos pirm. Vytautas Radžius 
palinkėjo visiems malonių 
švenčių ir į Operos šeimą įjungė, 
ką tik iš Lietuvos atvykusią. 
Lietuvių Operos chormeisterio 
Ričardo Šoko žmoną Dalią bei 
sūnų Donatą. Taip pat švenčių 
linkėjimus išreiškė dirigentas 
Alvydas Vasaitis Choro mo
terys Daliai Sokienei įteikė ne 
tik gėlių, bet ir dovaną. 

jo supykusio a r susiraukusio, 
visiems rasdavo gerą žodį, o 
susikivirčijusius sutaikydavo ir 
draugais pal ikdavo. 

Apie pre la to Juozo Prunskio 
gyvenimą ir d a r b u s reikėtų iš
tisos monografijos, o šioje trum
poje apybraižoje t ik norėjosi at
kreipti visuomenės dėmesį apie 
prelato Juozo re ikšmingą gim
tadienį. 

Šis sambūr i s , įs teigtas dr. 
Leono Kriaučel iūno iniciatyva, 
d a ž n a i s u s i r e n k a a p t a r t i 
ku l tūr ines , v i suomenines i r 
politines aktual i jas ir pareiškia 
ne vieną k r i t i šką nuomonę. 
Svečio Juozo Laučkos daly
vavimas p r adž iug ino nuola
tinius dalyvius, sustiprino tokių 
susibūrimų n a u d ą ir reikšmę. 

Gyvuok, p r e l a t e Juozai , dar 
100 metų! 

(aj) 

N U V E Ž Ė M E V A I S T U S T B 
S E R G A N T I E M S V A I K A M S 

Šiuo metu Lietuvoje yra pa
daugėję tuberkul iozės susirgi
mų, ypač vaikų/našlaičių tarpe. 
Caritas ta lkos būrel is , Detroito 
ir Chicagos Lie tuvos Dukterų 
draugija k a r t u su L i thuan ian 
Mercy Lift pas i ryžę padėti TB 
sergantiems va ikams . Vaistų 
vajus buvo p r a d ė t a s p r i eš 
mėnesį, o gruodžio 8 d. vaistai 
buvo nuvežti į Lietuvą Vili-
gailės Lendra i t i enės , Lithu
an ian Mercy Lift a t s tovės . 
Vilniaus aerouoste j au laukė dr. 
Vanda Vainauskienė, Sveikatos 
Apsaugos ministeri jos Motinos-
Vaiko skyr i aus viršininkė, i r 
tuoj vežė į Antakaln io Vaikų tu
berkuliozės ligoninę. Ši ligoninė 
talpina 50 vaikų. Šiuo metu 
visos lovos užimtos. Vaistų siun
tos užteks v is iems 50 vaikų 
trims mėnesiams, bet trumpiau
sias gydymo l a i k a s t r u n k a 
devynis mėnes ius . Vajų tęsime 
toliau. S tengs imės pris tatyt i 
v a i s t u s l i k u s i e m s š e š i e m s 
mėnesiams. 

Nors, m a n a tvykus , diena 
buvo labai n iū r i ir ligoninės pa
s ta tas senas , t ač iau nustebino 
l i gon inės y p a t i n g a š v a r a . 
Mačiau švar ias vaikų loveles i r 
tvarkingai aprengtus vaikučius. 

Eidama per pa la tas , pastebė
jau, kad vaikučia i tu r i labai 
mažai žaislų. O t ie žaislai, ku
r iuos t u r i , y r a p a s e n ę a r 
suplyšę. Y r a specialus kam
barys va ikams žaisti , bet len
tynos beveik tuščios. Labai 
graudu pas idarė , žinant, kiek 
žaislų mūsų vaikai tu r i ir jų ne-
bevertna. J . Šaul ienė, Car i tas 
ta lkos bū re l i o n a r ė , su t iko 
r inkt i ir pers iųst i žaislus t i ems 
mie l i ems v a i k a m s . Ža i s lu s 
galima pris tatyt i Car i tas talkos 
būreliui Seklyčioje, o aukas 
vaistams — siųskite Li thuanian 
Mercy Lift. 

A n t a k a l n i o V a i k ų Tuber
kuliozės ligoninės personalas la
bai džiaugėsi s iunta . Dr. G. Le-
bednikienė, vaikų skyriaus ve
dėja, kartu su dr. D. Budgeniene 
ir med. seselėm O. Jurkšėna i te , 
V. Gražiene, O. Baumilaite ir D. 
Butiniene pr iėmė vaistus ir 
prašė visiems padėkoti už su
teiktą paramą. Mūsų pagalba 
j iems labai re ikal inga. 

Džiaugėsi ne t ik personalas, 
bet ir vaikai , nes lankytojų ne
daug būna . Vaikučiai guli iš

t isus mėnesius, daug iš jų naš
laičiai arba iš šeimų, kurios turi 
d a u g soc ia l in ių p rob lemų. 
Vaikučiai buvo labai mieli, 
kalbėjosi, rodė savo darbelius ir 
fotografavosi. Liūdna buvo ma
tyti pačius mažiausius be savo 
mamyčių ar šeimų. Matome, 
kad vaikučiai prisirišę prie med. 
seselių, t ik jų meilė ir šiluma 
kai kur iems y r a žinoma. Nors 
vaikai gerai prižiūrėti, buvo 
aišku, kad ka i kuriems yra ir 
kitų poreikių — ypač meilės. 
Tas l iūdnas akytes ilgai prisi
minsiu. Širdis plyšo, kai reikėjo 
vaikučius pal ikt i . 

V . L e n d r a i t i e n ė 

M O T E R Ų S Ą J U N G O S 
K Ū Č I O S 

J a u daug metų mes gyvename 
toli nuo tėvynės, bet, artėjant 
švetėms, mes prisimename tos 
šventės papročius. Pr ieš Kalė
das vakar ienė su tradiciniais 
valgiais vadinasi Kūčios. Tą 
paprotį Moterų sąjungos narės 
pasisavino ir jau 28 kartus 
suruošė Kūčias. Ne skaniai 
p a v a l g y t i s a v o p a g a m i n t ų 
valgių, bet pr i s imint i savo 
vaikystės ir jaunystės dienas, 
praleistas t a rp tėvelių, brolių ir 
seselių. Prisiminti , ka ip mama 
paruošdavo Kūčių valgius. 

Ankstų rytą narės rinkosi pa
ruošti salę, be t šiais metais jos 
atsivedė ir savo vyrus. Po pus
v a l a n d ž i o i š sa lės du lkės 
išdulkėjo, s ta la i gražiai išsi
r ik i avo ir papuoš t i valgiai 
stovėjo a n t stalų. Žinoma, 
valgių buvo 12, o gal i r daugiau. 
Su mumis ka r tu džiaugėsi mūsų 
parapijos klebonas kun . A. Pu-
chenski, dvasios vadas kun. F. 
Kireilis, monsin. D. A. Mozeris. 
Visi kar tu linkėjome laimingų 
Naujųjų Metų ir sėkmės. Taip 
pa t su m u m i s buvo seselė 
Angelė ir seselė Salvatore. Na
rių ir svečių buvo apie 60. 
Valgant prisiminėm alkanus 
va ikus ir Lietuvoje tėvą su ma
žais vaikais. Sur inkta 107 dol., 
ku r i e bus perduoti per Caritą 
nusiųsti pagalbos reikalingiems 
va ikams našlaičiams. 

Negal iu pamiršt i tų, kurie 
daug dirbo, buvo linksmi ir pa
tenkint i . Tai Mikutaičiai, Ma
jauska i , I. S. Miliauskai, ypač 
M i l i a u s k i e n ė parodė didelį 
rūpest ingumą. Valgius sutvar
kė E. Apanavičienė, M. Radze
vičienė, N. Norienė ir visos, 
kurios juos paruošė. Programai 
savo sukur tą eilėraštį „Kalė
dos" gražiai padeklamavo M. 
Radzev ič i enė . D a u g rūpes
tingumo įdėjo J. Tamasevičienė, 
A. Raštienė. S. Viščiuvienė. 
Buvo gražu ir gera. 

Gr. M. 

D A R I A U S - G I R Ė N O 
M I N Ė J I M O R E I K A L U 

1933 m. rugpjūčio mėnesį, ry
t in io JAV pakraščio lietuvių 
spaudoje pasirodė šis atsišau
kimas: 

„Į visas lietuvių organizacijas, 
draugijas, klubus, parapijas, 
sąjungas, įstaigas, veikėjus ir 
pavienius asmenis: 

Mūsų tautos vėliausieji didvy
r i a i DARIUS ir GIRĖNAS, 
v isuomenės remiami , iškėlė 
Lietuvos garbę visame pasauly
je . Skrisdami tiesioginiu oro 

keliu iš Amerikos į Lietuvą, 
nugalėjo platųjį vandenyną su 
visomis gamtos kl iūt imis. Tik 
dėl nelaimingo įvykio abu žuvo 
pačioje kelionės pabaigoje . 
Visuomenės paramos ir pasi
tikėjimo juodu neapvylė. 

N o r s juodviejų k e l i o n ė 
amžinai pasibaigė ir visuo
menės parama j a u nereika
l i n g a , visų l i e t u v i ų šir
dyse liko abiejų lakūnų krauju 
parašyts ir gyvybėmis užant
spauduotas TESTAMENTAS, 
ku r į visuomenė PRIVALO 
VYKDYTI. Tasai tes tamentas 
liepte liepia amžinai minėt i šį 
svarbų žygį ir skat int i k i tus 
mūsų tautos narsuolius sekti 
D a r i a u s ir G i r ėno pas i 
ryžimais". Toliau yra kvietimas 
į masinį susirinkimą, kur iame 
buvo išrinktas Laikinasis Da-
riui-Girėnui minėti komitetas 
ir Dariui-Girėnui minėti fondas. 

Viršuj išreikšti žodžiai tur i 
tiek pat reikšmės šiandien,kiek 
jie turėjo ir 1933 metais. 1993 
metais liepos 15-17 d. ruošia
masi iškilmingai paminėt i Da
r iaus ir Girėno skrydžio ir 
žuvimo 60 metų sukaktuves . 
Chicagoje jau sus ida rė šio 
minėjimo organizavimo komi
tetas , į kurį įsijungė daug or
ganizacijų ir pavienių asmenų, 
tarp jų L. Bendruomenė, Altas, 
skautai , Dariaus-Girėno postas, 
Lietuvos Vyčiai, spauda ir kiti . 
Organizacijos, kurios dar nėra 
įsijungusios į šį svarbų užmojį, 
yra kviečiamos atsiųsti savo at
stovą į sekantį komiteto posėdį. 
Posėdis įvyks 1993 m., sausio 9 
d., šeštadienį, 1 vai. 30 min. p.p., 
Ba lzeko Lietuvių k u l t ū r o s 
muziejaus patalpose. Posėdyje 
bus sudaryta galutinė minėjimo 
iškilmių programa, suformuluo
ti komiteto veiklos planai i r ap
t a r t i k i t i svarbūs su šiuo 
minėjimu surišti reikalai . 

Va len t inas R a m o n i s 

IŠ ARTI IR TOLI 

Lietuvių fotografijos parodos užbaigime rengėjas Stasys Žilevičius sveikina 
viena konkurso laimėtoją — Eugenijų Butėną. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

K A N A D O J E 

A. A. K P T . 
J U O Z A S V A I Č E L I Ū N A S 

Netikėtai gavau žinią, kad 
laidojamas 1992.XII.16 d. Šv. 
Jono kapinėse, Mississaugoje 
a.a. ats . aviacijos kapitonas 
Juozas Vaičeliūnas. Kanados 
lietuvių žurnalistų sąjungos 
veiklus narys, lietuvis patriotas. 
Nenuilstamai rašydavo „Drau
ge", „Tėviškės žiburiuose" ir ki
toje l ie tuvių spaudo je . Jo 
straipsniai nagrinėdavo komu
nizmo sistemos pagrindus, teo
riją, jos kritiką ir bolševizmo 
padarinius Lietuvos naikinime. 
Taip pat yra parašęs kelias kny
gas apie karo vadus ir k t . 

Tai buvo lietuvybės milžinas 
ne t ik ūgiu, bet ir dvasia. 
Dosniai aukodavo Lietuvos lais
vinimo darbams. Užgeso sve
t imoje Kanados padangėje, 
palikdamas giminių Lietuvoje ir 
brolį Kanadoje. 

Su velioniu buvau gerai pažįs
t a m a s ir 1940 metais ta rnavau 
vienoje kuopoje P.L.P. k a r o mo
kykloje: jis buvo kadro kariū
nas, o aš kanūnas-aspirantas. 
Pradėjo tarnybą pėst ininkų 
pulke, po poros metų perėjo į 
aviaciją. 

Apsigyvenęs Toronte, akty
v ia i įsijungė į ž u r n a l i s t ų 
sąjungą ir plačiai reiškėsi 
lietuviškoje spaudoje. Ta ip pat 
d a r b a v o s i L i e tuv ių Bend
ruomenėje ir Tautos fondo 
valdybose. Jis buvo visų ger
biamas ir mylimas kaip pavyz
dingas lietuvis. Sulaukęs 84 
metų, apleido šį pasaulį. Lai 
b ū n a Tau lengva Kanados 
ž e m e l ė J o n a s K a r k a 
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