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Nauji Sovietų daliniai 
įvedami į Pabaltijo 

respublikas 
Parašiutininkai gaudys Lietuvos jaunuolius 

Vilnius, 1991 sausio 7. (LIO 
— Gauta žinia, jog Sovietų 
ka r iuomenės genero las 
Lietuvos Aukščiaus ios ios 
Tarybos pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui p ranešė , kad 
sovietų kar iuomenė pradės 
gaudyti lietuvius jaunuolius, 
atsisakiusius jai tarnauti . Atro
do, kad analogiški perspėjimai 
pateikti Latvijos ir Estijos va
dams. Lietuvių Informacijos 
centras gavo Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos Inforbiuro 
informacinį pranešimą šiuo rei
kalu, kurį pateikiame žemiau. 

1991 m. sausio 7 d. 14:30 vai. 
Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis gavo 
telefonu informaciją iš TSRS ka
riuomenes, dislokuotos Baltijos 
valstybėse, vado generolo Fio
doro Kuzmino, kad TSRS Gyny
bos ministro Dmitrijaus Jazovo 
įsakymu Lietuvoje pradedamas 
priverstinis jaunuolių ėmi.nas į 
TSRS kariuomenę, tam naudo
jant specialią parašiutininkų 
diviziją. Bus gaudomi ir tie 
Lietuvos Respublikos jaunuo
liai, kurie yra pasinaudoję 
konstitucine teise ir nutraukę 
tarnybą sovietų kariuomenėje. 

Maskva. 1991 sausio 7. — 
Reuterio žinios paskelbė, jog 
Sovietų Sąjungos Gynybos mi-
nisteris Dmitry Jazovas įsakė 
tūkstančiams parašiutininkų 
Pabaltijo respublikose gaudyti 
prievarta į kariuomenę jaunus 
vyrus. 

Pabaltijo karinio distrikto ko
mendantas teiefonavo Latvijos 
ministeriui pirmininkui Ivars 
Godmanis ir jam pasakė, jog 
kelios divizijos atskrido į Latvi
jos, Lietuvos ir Estijos respub
likas, pranešė ir Latvijos par
lamento informacijos įstaiga. 

Gynybos ministerija Maskvoje 
pasakė negalinti komentuoti šio 
pranešimo. Latvijos parlamen
to spaudos į s ta iga Rygoje 
pasakė nežinanti, kada daliniai 
turėjo atvykti. 

Maskva. 1991 sausio 7. — 
Prancūzų žinių agentūra prane
šė, jog Sovietų dalinių pastipri
nimai buvo pasiųsti į Pabaltijo 
respublikas padėti vykdyti nau
jokų verbavimą, kaip jiems pra
nešė Lie tuvos pa r l amen to 
spaudos įstaiga. 

Lietuvos prez. V y t a u t a s 
Landsbergis buvo telefonu 
generolo Fiodoro Kuzmino. 
Pabaltijo kariuomenės vado, 
painformuotas, kad papildomi 
daliniai buvo pasiųsti į Lietuvą. 

Lietuvos min. pirm. Kazimie-
ros Prunskienės įstaiga taip pat 
priėmė generolo Kuzmino 
paskambinimą. Premjerė tuo 
metu buvo išėjusi ir generolas 
nepaliko pranešimo. 

Taline, Estijos sostinėje, 
vyriausybės spaudos pranešėjas 
M. Mukkelmut pranešė, jog 
girdėjęs, kad 10.000 kareivių 
pasiųsta į Pabaltijo regioną, bet 
Estijoje nesą kar iuomenės 
judėjimo. 

Latvijos sostinėje Rygoje 
Užsienio reikalų ministerijos 
spaudos atstovas Valdys Ber 
zyns pasakė, jog jų žiniomis gen. 
Kuzminas išleido įsakymą 
„šiandien ar vakar" registruotis 
jaunuoliams į kariuomene. 

Ši žinių agentūra pastebi, jog 
didel is ska ič ius Pabal t i jo 
j aunuol ių a t s i s akė s tot i į 
Sovietų kariuomenę. 

Ta pati prancūzų žinių agen
tūra vėl atsiuntė pranešimą, 
kad prieš valandą 10 ar 20 
sunkiųjų tankų pasirodė Vil
niaus gatvėse, važiuodami link 
šiaurinės miesto dalies. 

Šias žinias perdavė Lietuvių 
Informacijos centras Washing-
tone. 

R y g a . 1991 sausio 7. — 
Lietuvos AT informacijos biuras 
pranešė, jog gavo padiktuota 
praneš imą iš Latvi jos AT 
spaudos biuro, kad Latvijos 
vyriausybė buvo painformuota 
Sovietų kariuomenės generolo, 
jog pasiųstos kelios parašiu
tininkų divizijos į Pabaltijo 
regioną. 

„Šiandien 12 vai. dieną Rygos 
iaiku gen. Fiodoras Kuzminas, 
Pabaltijo kariuomenės distrikto 
komendantas, teiefonavo Latvi
jos min. pirm. Ivars Godmanis. 
jog painformuotų jį, kad Sovietų 
Sąjungos Gynybos ministerio 
maršalo Dimitrijaus Jazovo įsa
kymu, kelios Sovietų parašiuti
ninkų divizijos atskrido į Pa
baltijį, kad užtikrintų naujokų 
ėmimą. Viena divizija susidaro 
iš 10,000 kareivių. 

Latvijos min. pirm. Godmanis 
tuoj turėjo pasitarimus su savo 
vyriausybės ir parlamento va
dais, kad aptartu susidariusia 
pavojingą padėtį. 

Tik praėjusį penktadienį So
vietų kariuomenės vadas gen. 
M Moisejevas pasitarimo metu 
su Latvijos prezidentu Anatols 
Gorbunovs konstatavo, kad 
daugiau nė vienas kareivis 
nebus pasiųstas į Pabaltijo 
r e spub l ikas , p r a n e š ė ne t 
„Tasso" žinių agentūra. 

Papi ldomai p r a n e š t a per 
..Amerikos balso" radiją, jog 
Vilniuje situacija dar labiau 
pasunkėjo, kai vyr iausybė 
pakėlė maisto kainas maždaug 
320<£. Šis nutarimas esąs pla
čiai kritikuojamas. Prasidėjo 
net konservatyviųjų Lietuvos 
prlamento narių tarpe agitaci
ja, kad pasitrauktų ministerė 
pirmininkė Kazimiera Pruns
kienė. Tačiau Vilniaus šaltinių 
pranešimu, dešinieji nepasiūlo 
kito kandidato į tą postą. Esą 
taip pat nežinoma, ar jie su
rinktų pakankamai balsų nepa
sitikėjimo klausimui pareikšti. 

Vilniuje gruodžio 1 d. pirmą kartą tarėsi Paba l to respublikų parlamentarai. Aukščiausiųjų 
Tarybų nepaprastame pasitarime buvo priim|( s rezoliucijos tautinio lygiateisiškumo ir 
tarpparlamentarinės darbo komisijos sudaryme .-.lausimais ir kreipimaisi j pasaulio šalių 
parlamentarus, Sovietų Sąjungos deputatų IV suf iiiavimą, į Pabaltijo valstybių gyventojus ir 
į sovietų kariškius. 

Nuotraukoje po pasitarimų matyti Estijos prez A. Riuitelis. Latvijos prez. A. Gorbunovas 
ir Lietuvos prez. V. Landsbergis. 

Rusija neduoda visų pinigų 
Kremliui 

Bet Gorbačiovas mano susitart i 

Sovietų Gynybos ministeris D. 
Jazovas. įsakęs parašiutininkams 
vykti j Pabaltijo respublikas ir gau
dyti jaunuolius j priverstine kariuo
mene-

Maskva . 1991 sausio 6. — 
Rusijos Respublikos prez. Boris 
Jelcinas pranešė Sovietų Są
jungos prezidentui Michailui 
Gorbačiovui, kad sulaiko maž
daug 50 bilijonų dolerių 
sąjunginiam biudžetui, kuriuos 
turėdavo kasmet mokėti. 

Jelcinas sako, jog didžiulė 
respublika, kuri yra išsiplėtusi 
nuo Baltijos jūros iki Pacifiko 
vandenyno, apsvarstė savo eko
nominę situaciją ir nusprendė, 
jog negali duoti Maskvai tiek, 
kiek jie reikalauja savo centri
niam fondui. Rusijos sprendi
mas nesiderina su Kremliaus 
r e ika l av ima i s , kur is nori 
išlaikyti gynybos biudžetą tokį 
pat, koks buvo, o taip pat ir visą 
Sovietų Sąjungą dabartinėje for
moje. Reuterio žinių agentūra, 
aptardama šią žinią, prideda 
savo korespondento komentarą, 
jog be Rusijos finansinio bend
rada rb iav imo. Gorbačiovas 
turbūt negalės išlaikyti Sovietų 
Sąjungos dabartinės politinės ir 
ekonominės struktūros. 

Sulaikytieji pinigai r u s a m s 
Rusija turi daugiau kaip tris 

ke tv i r tada l ius visos žemės 
sąjungoje, o jos gyventojai 
sudaro daugiau kaip pusę visų 
gyventojų, tad Gorbačiovo refor
mų pasisekimas ar jų žuvimas 
nuo šios respublikos daug 
priklauso. Jelcino šis praneši
mas rodo, kad jis nesiskaito su 
Gorbačiovui suteiktomis teisė
mis ir yra nutaręs ir toliau, savo 
parlamento palaikomas, tęsti 
ekonominį ir politinį suvere
numą. Jelcinas pranešė, jog 
Rusijos p a r l a m e n t a s 1991 
biudžetą taip patvarkė, kad tuos 
pinigus nutarė panaudoti tik 
savo respublikos reikalams. 
„Mes neduosime tų 27 bilijonų 
rub l ių" . Oficialus ku r sa s 
sudarytų beveik 50 bil. dol. 
Kremlius reikalavo, kad Rusi
ja duotų šiais metais 105 bili
jonus rublių arba 185 bil. dol.. 
bet Jelcinas pasakė, kad Rusi
ja visą laiką daugiau duodavo 
Kremliui, negu ji turėtų duoti. 
Iš sulaikytų sumų bus gerina
mas rusų gyvenimas respubli
koje, kalbėjo Je lc inas 
žurnalistams. 

Respub l ika nebek lauso 
d ik ta to 

Kremlius iki šiol diktuodavo 
respublikoms kiek jos turi duoti 
į Centro iždą. Buvo priimtas 

įstatymas, kad n šių metų 
respublikos galės pačios tvar
kyti savo ekononr - į gyvenimą, 
bet atrodo, kad K r e m l i u s 
pamiršo savo pažadą. Beveik 
visos respublikos ra paskel 
busios vienokios ar kitokios 
rūšies suverenitetą ir kad jos 
pačios apspręs kaip išleis savo 
pinigus. 

Gorbačiovas po pasitarimo su 
15 respublikų vadais , kaip 
praneša žinių agentūros, savo 
Federacijos taryboje pasakė, jog 
susitarta dėl 1991 m. biudžeto, 
kurį pateiks šiandien Sovietų 
Sąjungos parlamentui . Bet jis 
nepasakė koks tas susi tar imas 
iš tikro yra su republikomis ir 
kokios respublikos t a m e pasita
rime nedalyvavo. 

Pabal t i jo r e s p u b l i k o s 
nebeduos p in igų 

Jelcinas betgi paskė, jog visos 
t rys Pabaltijo respublikos — 
Lietuva, Latvija ir Estija neduos 
jokių duoklių Centro vyriausy
bei, bet tarsis su atskiromis 
respublikomis del savo ekono
minių sutarčių. Centro vyriau
sybė pasakė, jog. jei respublikos 
neduos pinigų Centrui, kaip kad 
yra reikalaujama, t a i Maskva 
nebemokės atlyginimų ir sulai
k y s socialiniu p r o g r a m ų 
vykdymą. „New York Times" 
praneša, jog tame pasi tar ime 
kai kurios respublikos pasakė 
Gorbačiovui, kad nesu t inka 
daugiau duoti p.nigų Centrui . 
Lietuvos atstovas Maskvoje 
Egidijus Bička.skas pasakęs, 
jog bus kai kure ekonominiai 
su s i t a r ima i - ia is m e t a i s 
palaikomi, bet nebūsią pasi
rašyta naujų s .arč ių . 

Jelcinas, baigdamas tą po
kalbį su žurnalistais, pasakė, 
jog nenorįs kenkti sąjungai ir 
kariuomenei ^ e s esame u i 
sąjungą ir už <iprią, galingą 
Rusiją, kuri g a ėtų užtikrinti 
stiprią bei g ingą Sovietų 
Sąjungą**. 

Moldavijoje išbandoma 
nauja politika 

„Šalin imperija! Važiuokite namo!" 

— Punsko ii -1 valkų šimtinė 
lietuvių ūkin: <U buvo atvykę 
į Vilnių, kuri; - priėmė minis
t e rė pirmininkė Kaz imie ra 
Prunskienė ir ? idėkojo už Lie
tuvai suteikta raramą blokados 
metu. Kai Lenkijos Lktu ivm pa
sienyje būdav> -įlaikomi Lietu
vai siuntimą, tai ne kartą 
Lenkijos lietuviai padėjo juos 
„išlaisvinti"' ;r perduoti į Vilnių. 

LIETUVOJE 
— J e r u z a l ė j e įvyko tarptau

t i nė konferenc i ja , ,Kalbos 
a tgimimas", kurioje dalyvavo 
daugiau kaip 40 mokslininkų iš 
12 kraštų. Dalyvavo ir du lietu
viai: Vilniaus universiteto do
cen t a s Boni facas S tundž ia 
skaitė paskaitą „Trys baltų 
kalbos — du likimai", o Lietu
vių kalbos instituto mokslinė 
bendradarbė Laima Gruma
dienė — „Lietuvių kalbos dege
neracijos ir atgimimo reiški
niai". 

— Lie tuv ių Kultūros draugi
ja pradėjo veikti Tomske. Jos 
pirmasis atgimimo susirinki
mas įvyko gruodžio 2 d., 
kuriame dalyvavo ir lietuvių 
draugai latviai, vokiečiai, len
kai ir ukrainiečiai. Konferenci
jai pirmininkavo Tomsko poli
technikos instituto docentas 
Vilius Bernatonis. Jis priminė 
tragišką lietuvių „apsigyve
n i m o " Sibi re istoriją nuo 
1830-31 ir 1863-64 metų ir 1940 
metų genocidą, kai į Sibirą buvo 
ištremta 370 tūkst. lietuvių. 
Tomsko lietuvių kultūros drau
gijos pirmininku yra Arvydas 
Baronas. 

— „ V i l n i a u s l a i k r a š t i s " 
i š spausd ino pokalbį , ,Mes 
nenorime pyktis" su Tarpregio-
ninės deputatų grupės pir
mininku J. Afanasjevu. J ame jis 
tarp kitko sako: „Man atrodo, 
jeigu būtų aiškiai pasakyta, kad 
savo kelią pasirinkusios Pabal
tijo tautos gali ir toliau laisvai 
tvarkytis, įtampa tarp senbuvių 
ir rusakalbių Pabaltijo kraš tų 
gyventojų išsyk nusloptų. Juk 
šią įtampą kaitina vien tik 
Centras, o ne Pabaltijo valsty
bės". 

— Šiaul ių „Polifonijos" cho
ras neseniai koncertavo tarp
tautiniame chorų festivalyje 
Porto Alegre Brazilijoje. Choras 
susimokėjo už kelionę, o visas 
kitas išlaidas padengė rengėjai. 
„Polifonijos" choras ten laimė
jo pirmąją vietą ir 1992 m. yra 
pakviestas komercinėms gastro
lėms. . .Polifonija" l aba i 
domėjosi spaudos radijo ir 
televizijos žurnalistai, gatvėse 
buvo šaukiama „Viva Lithua-
nia". Lietuvos vardas magiškas, 

— Lie tuvos A g r o n o m ų są
junga pareiškė susirūpinimą 
viešu savo pareiškimu, kad 
žmonės mažai kreipia dėmesio 
į žemės ūkio valdymo sistemą ir 
ragina skubiai spręsti žemdir
bių reikalus .nekartojant senų 
klaidų ir kuo mažiau padarant 
naujų klaidų. 

M a s k v a . — „Washington 
P o s t " t a rnybos užsienio 
skyriaus korespondentas M. 
Dobbs plačiai rašo apie Sovietų 
Sąjungoje vykstančius įvykius. 
Atrodo, jog prez. M. Gorbačiovas 
pas i r inko mažą Moldavijos 
respubliką jo naujos autori
tarinės politikos išbandymui, 
kai norės tvarkytis su Sovietų 
Sąjungos politine ir ekonomine 
krize. 

Praėjusiais metais jis stebėjo 
kaip viena po kitos Sovietų res
publikos paneigė Maskvos val
dymą, priimdamos savo įstaty
mus, kur ie buvo priešingi 
Kremliaus įstatymams. Res
publikos, autonominės sritys ir 
kai kurie regionai skelbė savo 
suverenumo deklaracijas. Bet 
Komunistų partijos griežtie
siems nariams spaudžiant ir 
ginkluotųjų pajėgų vadams 
raginant įvesti karinio pobūdžio 
režimą, Gorbačiovas, kaip 
atrodo, nusprendė parodyti, kas 
yra viršininkas. Prieš Kalėdas 
išleistame 9 punktų preziden
t in i ame dekre te , j is įsakė 
paklus t i Moldavijai Centro 
įsakymams per 10 dienų, jei 
nenori susilaukti prezidentinio 
va ldymo. Moldavija tu r i 
maždaug 4.3 mil. gyventojų 
netoli Rumunijos sienos ir yra 
gera vieta prezidentinių teisių 
išbandymui. 

Kalt inimai 
Tuo pačiu metu Sovietų vadų 

priekaištai Moldavijai gali būti 
lengvai pritaikomi Pabaltijo 
va l s tybėms arba Gruzijai 
Kaukaze. Moldavija kaltinama 
savo įstatymų įvedimu, suorga
nizavimu respublikoje sargybos 
dalinių, įvedant vėl rumunų 
kalbą, ir svarbiausias kalti
nimas, kad išleido proklamaciją, 
skelbiančią Moldavijos prijun
gimą 1940 metais prie Sovietų 
Sąjungos neteisėtu aktu ir 
tarptautiniu nusikaltimu. Visa 
tai Gorbačiovas dabar gali 
pritaikinti ir kitoms respub
likoms bet kur. 

Rezistencijos tąsa 
Matydamas, kad Gorbačiovas 

suka senųjų pažiūrų komunistų 
pusėn , Lietuvos AT prez. 
Vytautas Landsbergis kreipėsi 
į žmones viešai rezistencijai, nes 
Kremlius vėl gali įvesti okupa
cinį režimą Lietuvoje. Jis kal
bėjo Vilniaus Sąjūdžio susirin
kime, pasakydamas, jog yra 
ženklų, kad tai gali būt i 
padaryta. Prie to prisideda ir 
Sovietų Užsienio reikalų minis
terio E. Ševardnadzės pasitrau
kimas ir jo viešas įspėjimas, kad 
žengiama į diktatūrą. Paneigda
mas jo kaltinimus. Gorbačiovas 
atsakė, jog jis nesiekia dikta
tūros, bet nori sukurti „stiprias 
galias" apginti perestroikai. 
Paskutiniu metu jam suteiktos 
teisės leidžia kraštą valdyti 
į sakymais , neatsižvelgiant į 
demokratiškai išrinktą Aukš
čiausiąją Tarybą. Jei jis manys, 
kad reikia valdyti tik savo 
įsakymais, jis tai gali tuoj pat 

— Lie tuvos Kultūros ir Švie
timo ministerio pavaduotojas 
Vytautas Gaidamavičius lan
kėsi Brazilijoje, kur. netikėtai 
susitiko su buvusiu San Paulo 
operos dainininku K. Ambraze 
vičiumi ir parsivežė įrašų iš jo 
plokštelių, kurios būsiančios 
transliuojamos per Lietuvos 
radiją. 

padaryti bet kur Soviete Są
jungoje. 

Dikta tūr inės teisės 
Pagal ketvirtąjį nepaprastojo 

įstatymo punktą, jis, preziden
tas, turi teisę įvesti drakoniškus 
įsakymus, kad palaikytų viešąją 
tvarką respublikose. Jis gali už
drausti streikus. įvesti drau
džiamąsias valandas rodytis 
gatvėse, įvesti visišką spaudos 
kontrolę, nutraukti telefonus, 
kontroliuoti piliečių sąjūdžius, 
atleisti bet kokį valstybės pa
reigūną, uždrausti demonstraci
jas ir suspenduoti politinių 
partijų veikimą. 

Tos galios neišgąsdino 
Moldavijos tautinio sąjūdžio, 
kurie pasakė nenusilenksią 
šiems jo reikalavimams. Sovietų 
televizija kaip tik gruodžio 23 d. 
parodė jų sostinėje Kišineve de
monstracijų trukdymą, kad pa
rodytu Sovietų prezidento įsa
kymų ^ralią. tačiau moldavai 
skandavo: „Šalin imperija! 
Rusai, važiuokite namo! 

Ir ekonominė Centro 
kontrolė 

Kad numalšintų moldavus ir 
ki tų respublikų t au t in ius 
sąjūdžius. Gorbačiovas gali 
pasitikėti maždaug 300.000 
Vidaus ministerijos dalinių 
kareiviais ir KGB saugumo po
licija. Paskutiniu metu buvo 
pervestos iš reguliarių dalinių, 
kelios divizijos į Vidaus mi
nisterijos dalinius, kuriems va
dovauja gen. Boris Gromov. 
buvęs Afganistano sovietų da
linių vadu. Užsienio žurnalistai 
kelia ir tokį klausimą, kad visa 
tai gali pakenkti ir pačiam Gor
bačiovui. 

Jei Gorbačiovui pasiseks įves
ti savo valdžią respublikose, tai 
sekantis žingsnis bus ekonomi
jos kontrolė tose pačiose 
respublikose. Jau kalbama, kad 
laikinai būtų susilaikyta nuo 
demokratizacijos proceso. Bet 
lieka paskutinė galimybė, kad 
Gorbačiovas to nedarvs. 

Izraelio ministras 
Vilniuje 

Vilnius. — Vienai parai su 
neoficialiu vizitu į Vilnių buvo 
atvykęs Izraelio absorbacijos 
ministras Icchakas Perecas. 
lydimas šios ministerijos bei 
Izraelio konsulinės grupės 
Maskvoje atsakingų darbuotojų. 

— Mūsų ministerija. — papa
sakojo Eltos korespondentui Sa
liamonui Vaintraubui I. Pere
cas. — rūpinasi žydų grįžimu į 
Izraelio žemę. jų įkurdinimu. 
Tad vienas mano keliones tikslų 
ir buvo emigracijos iš Lietuvos 
klausimai. Rūpėjo taip pat 
išs ia iškint i žydų kui tūros 
paminklų, tradicijų likimą — 
juk Vilnius kelis šimtmečius 
buvo ryškiausias pasaulyje 
mūsų tautos kultūros švyturys. 

KALENDORIUS 

S a u s i o 8 d.: Apolinaras. 
Ginte. Teofilis. Vilintas. 

Saus io 9 d.: Julijonas. Mar-
cijona. Algis. Gabija. Bazilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:18. leidžiasi 4:36. 
Temperatūra dieną 32 1., 

naktį 21 1. 
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KELIAS l SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

K E L I A S I S V E I K A T Ą , 6515 So . California Ave. . Chicago, 111. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

ALKOHOLIKO IR JO 
ŽMONOS GYDYMAS 

Jei ka r tu su alkoholiku ne
gydysi ir jo žmonos, jokios iš 
tokio darbo nesulauksi nau
dos! 

Martin Goldberg, M.D. 

Gydant kar tu alkoholiką ir jo 
žmoną, ap tur ima geresnė gali
mybė per t rauk t i jų jau minėtą 
gėrimo ciklą ir padėti jam ir jai 
l iautis ta ip žuadančiai elgtis. 
Kai gydytojas pasikviečia į savo 
kabinetą abu: girtaujantį vyrą 
ir jo žmoną, jis gali trejopai jam 
ir jai ta lkint i . O girtaujantiems 
viengungiams (ir dvasiškiams) 
turi energingiau artimieji pa
dėti. 

1. J i s ir ji prisipažįsta kaip 
stipriai vyras girtauja. Pradžioje 
ne vienas jų nepasako kiek vy
ras geria. Tik pakartotinai apsi
lankius pasako teisybę. Gydyto
jas sužino, kokios aplinkybės pa
stumia vyrą stipriai girtauti. 
Sakysim, ar vyras pasigeria sve-
čiuose-suėjimuose ar tik namuo
se tada. kai alkoholio randa. 

2. Gydytojas tu r i surast i 
abiem — jam ir jai priimtiną 
būdą į susilaikymą — į absti
nenciją. Gyd. Goldberg yra 
patyręs, kad sėkmingas alko
holizmo gydymas yra tik toks. 
kuris apima visišką susilaiky
mą nuo gėrimo alkoholinių gė
rimų — pilną abstinenciją. 

Norint laikytis abstinencijos, 
vienam pakaks prašalinti visus 
svaigalus iš namų; kitam už
teks, kad jo nealkoholikė žmona 
visai nevartotų svaigalų. Nėra 
vienos bendros taisyklės, kurios 
mes visi t rokštame. Kiekvienu 
atveju re ikia surast i būdą, 
kuriuo bus jis ir ji patenkinti ir 
seks gydytojo nurodymą su 
entuziazmu. 

3. Reikia tvarkyt i psicholo
g ines s u n k e n y b e s , ku r io s 
iššaukia girtavimą. Sakysim, jų 
t a r p u s a v y j e v i s d idė jan t i s 
priešingumas gali būti nuslo
p in tas , s u t e i k i a n t vyrui ir 
žmonai galimybę atsipūsti: savo 
pyktį vienas an t ram išlieti. 
Alkoholiką reikia skatinti savo 
pyktį išlieti žodžiais, nes jis 
dažnai jį slepia po meiliu elge
siu, o vėliau pyktį išlieja nusi
gėręs. 

Taip pat abiejų apsilankymas 
gydytojui padeda tvarkyti jų vi
suomeninį ir šeimos gyvenimą. 
Toks su tvarkymas paskatina į 
abstinenciją. 

Alkohol ikui gelbst i jo vaikai 

Je i š e i m a t u r i paaug l ių 
amžiaus vaikus, jų įjungimas į 
tėvų gydymą yra pageidautinas. 
Gydymas ger iau sekasi, jei 
retkarčiais ir jų vaikai ateina 
kar tu su tėvais pas gydytoją. 
Mat vaikai visada jau žino apie 
tėvų girtavimą. Tad jie gali 
talkinti gydymui ir susilaukia 
jiems patiems didžiai reikalin
gos pagalbos. 

Alkoholiko gydymas yra 
labai sunkus 

Nustokime t ikėtis pagalbos iš 
vienokios ar kitokios tabletės al
koholizmo nugalėjimui. Toks 
nusiteikimas — tai laukimas 
keptų karvelių iŠ debesų. Alko
holizmas yra ta ip sunki našta, 
kad gydytojas vienas niekaip 
negali su ja tvarkytis. Tokios 
sunkenybės tvarkymui reikia, 
kad gydytojas turėtų visokerio
pą galimą pagalbą iš aplinkos. 

Gyd. M. Goldberg manymu, 
alkoholikams geriausia pagalba 
yra alkoholikų draugija šiame 

krašte (Alcoholics Anonymous). 
Todėl visada reikia skatinti gir
taujančius vyrą ir žmoną akty
viai dalyvauti A.A. organizaci
joje. 

Vaistai irgi gali kiek nors 
padėti. Tokios vaisto Disulfiram 
tabletės gali sudaryti „cheminę 
tvorą" apie alkoholiką. Nelai
mė, kad daug stipriai gerian
čiųjų išmoksta perlipti per tą 
tvorą, neimdami vaistų ar kar
tu su tuo vaistu daug gerdami. 

Dažnai gydytojas dėl „ner
vingumo" prirašo raminančių 
vaistų — trankvilaizerių tik 
tam, kuris mėgina susilaikyti 
girtavęs. Bet kol asmenybė 
neatstatoma į normą, kol gir
taujantis žmogus bent minima
liai nepasidabina išmintingu
mu, visada esti pavojus tą vieną 
alkoholinę blogybę pakeisti kita 
— įpratimu vaistams. 

Iš vaistų, gyd. M. Goldberg pa
tyrimu, geriausi yra tryciclic an-
tidepresants, kaip imipramine 
bei amitriptyline. Tie vaistai 
gali padėti nugalėti nusiminimą 
(depresiją), kurį alkoholikai 
pergyvena kada nustoja gerti ir 
kovoja su pagunda vėl išgerti. 

Išvada. Ką bedarytum gydy
damas alkoholiką, pagerinsi 
savo gydymo rezultatus tik 
tada, kai gydydamas geriantįjį 
ka r tu talkinsi ir jo žmonai. 

O dabar visi stenkimės didin
ti savyje išmintingumą, užsiim
dami naudingais darbais, ir 
ryžkimės kitam padėti tokį siekį 
įgyvendinti. Tada mūsų tarpe 
b u s mažiau užsiimančiųjų 
m e n k n i e k i a i s į s k a i t a n t ir 
girtavimą. Dabar ne laikas 
visoms organizuotoms lietuvių 
jėgoms stikliukus kilnoti su
ėjimuose, kada visiems privalu 
kruvinai prakaituojant vaduoti 
tėvynainius iš bedievybės tva
no, kuris pasireiškia įvairiau
siais negerumais. Konkreti, 
lengva jiems ten ir mums čia 
pagalba yra vartotų drabužių ir 
avalynės siuntimas pe: Caritas 
organizaciją: Lithuanian Cath. 
Re l ig ious Aid., Inc . 351 
Highland Blvd,, Brooklyn, New 
York. 11027. Trečia klase siun
čiant, per 20 svarų — tik 8 dol. 

Pasiskai tyt i . Consultant, 
November 1974. 

PLAŠTAKAS TAIP BERIA, 
KAD NĖ GYDYTOJAS 

NEPADEDA 
Klausimas. Mielas, daugeliui 

padedantis daktare, padėk ir 
man vargstančiai su savo rankų 
egzema. Visokių pa ta r imų 
nusiminusi klausau, visokius 
gydymas bandau: kaip skęs
tan t i už šiaudo griebiuosi, o vis 
da r nenusikratau nuo delnų — 
pirštų ir plaštakų viršuje niež-
tinčio išbėrimo. Kreipiausi ir 
pas odos ligų gydytoją — tas 
pats : laikinai pranyksta ir vėl 
sugrįžta. 

Sklinda kalbos, kad kai neat
siginamas vargas užklumpa, 
t ada Adomavičiaus pagalba at
skuba. Būsiu kalėdiškai dėkin
ga, jei sėkmingai patarsi, kas 
man darytina. 

Atsakymas. Eitina j tokią 
vietą, kurioje pajėgsi įsigyti 
bent žvirblio smegenų išmintin 
gumo: tada liausies visokius 
niekus darius, kada tik vieno 
vienintelio dalyko tokiu atveju 
Tamstai reikia: ne tik išklau
syti , bet ir pildyti gydytojo 
nurodymus. Juos Tamsta gerus 
gavai iš odos gydytojo, bet, kaip 
dauguma mūsiškių kad elgiasi 
— jų nepildei, nes nors ir b-..vai 

Lien Pažaislio bažnyčia ir vienuolynas .netoli Kauno. A. Raulinaičio nuotr. 

gydytojo apšviesta, bet išmintin
gumo stokodama, tebebraidai 
po tą pačią balą. Ir braidysi tol, 
kol įsigysi kalėdiško geravališ-
kumo bent aguonos grūdelį. 

Než iūr in t kaip neve r t a 
Tamsta esi gero patarimo kol 
kas, bet esi paklydusi lietuviška 
avis — reikia tokiai padėti. 
Todėl čia pakartosiu ir kitoms 
tokioms avims ir panašiems avi
nams naudingus patar imus 
kalbamu reikalu. Bet jei ir 
dabar dar nepildysi čia pateiktų 
patarimų, atsimink: aš Tamstai 
naktį velniu prisisapnuosiu. 
Taip, ne kitaip tikrai bus! 

Štai Tamstos reikale tikros, 
šviežiausios mediciniškos žinios, 
kurias kiekvienas, ne tik odos, 
gydytojas kiekvienam tokiam 
pacientui perduoda, kad ir už ža
liukus. Tamsta čia jas gauni be 
jokių išlaidų. Todėl prašau jas 
šimtaprocentiniai vertinti — 
pritaikyti,nes kito kelio į Tams
tos rankų sveikatą medicina 
nežino. Neužtenka žinių — tai 
gydytojo darbas jas teikti, bet 
būtina yra jas įgyvendinti, 
pagal jas gydyti savo rankų 
egzemą. Tai paciento pareiga, 
įskaitant ir Tamstą. Tad visi į 
medicinišką tuo reikalu šviesą 
ir į atsakantį darbą — sėkmingą 
rankų egzemos tvarkymą. 

Plaštakos dermatitas yra jos 
egzeminis, neaiškios kilmės 
išbėrimas. Apskaičiuojam, kad 
visų žmonių tarpe ta liga 
pasitaiko nuo 1.2% iki 4%. O 
šlapiose sąlygose dirbačiųjų 
(ligoninėse, valgyklose, skal
byklose, namuose) net 44% turi 
ar anksčiau kada turėjo tą nege
rovę. Moterys du k a r t u s 
dažniau negu vyrai suserga tuo 
dermatitu, nes jos savo darbe 
dažniau sušlapina rankas. 

įvairios priežastys — odos 
jjautrintojai sukelia tokį rankų 
išbėrimą. Jie skirstomi į dvi 
pagrindines grupes: 1. Išorinės 
kilmės odos įjautrintojai: a. at
sirandantys prisiliečiant, b. ką 
nors nuryjant ir c. gavus užde
gimą. 2. Vidinės kilmės odos 
įjautrintojams priklauso prigim
ti — konstituciniai polinkiai, 
kaip psoriasis, vadinami 
atopiniai išbėrimai ir įvairūs 
kitokie odoje esamų celių jjau
trintojai. Rankų išbėrimuose 
dažniausiai veikia abejų rūšių 
jjautrintojai. Susipažinkime su 
jais kiek nuodugniau. 

Išoriniai odos įjautrinimo 
veiksniai 

Jų. kaip minėta, yra trys svar 

biausios grupes: a. jjautrintojai 
(irritants), b. alergenai (aller-
gens) ir c. uždegimai (infekcijos). 

Į j au t r in to jų s u k e l t a s 
dermatitas 'Irritant contact 
dermatitis). Lietimasis prie odą 
įjautrinančių medžiagų darbo 
žmonėms dažnai sukelia plašta
kų dermati tą. Mui la i yra 
dažniausi tokie jjautrintojai — 
jie sumažina odos pajėgumą ap-
sisaugot. Taip pat odą įjautrina 
riebalus tirgįnantys chemikalai 
(detergents), dažų tirpintojai, 
dažai, alyva. odai naudojami 
vaistai. 

Odą įjautrinant, prie šių 
chemikalų dar savo dalį prideda 
ir fiziniai odos įjautrintojai, 
būtent: šaltis, vėjas, trynimasis. 
Čia prisiminkime mūsiškius 
pensininkus, kurie per šalčius 
buvoja lauke nuogu kaklu, be 
pirštinių, dažnai plika galva. 
Padėkime jiems orientuotis 
kiekvienoje padėtyje, nes jie 
patys teisingai elgtis dažnai 
nesugeba. 

Toks į jau t r inančių odą 
medžiagų sukeltas dermatitas 
paprastai dažniau paliečia 
plaštakų viršų: gaunasi sausa, 
besilupanti oda ant pirštų vir
šaus, ypač sąnarių vietose. O 
muilo bei va lymui ski r tų 
chemikalu užsilikimas po žiedu 
ant piršto gali iš naujo sukelti 
rankų išbėrimą. 

Tokiems įjautrintojams yra 
ypač jautrios še imin inkės , 
plaukų šukuotojos, gailestingo
sios seserys, maistu prekiauto
jai ir namuose dirbantys. 

Alerginis — prisilietimo su
keltas dermatitas (Allergic 
contact dermatitis) gali atsirasti 
kuriam laikui praėjus po prisi
lietimo oda įjautrinančių me
džiagų. Šis dermatitas gali būti 
1. aštrus, pūslėtas ir šlapuojąs 
(kaip nuodingo augalo poison 
ivy sukeltas) ir 2. alerginis der
matitas, pa^ireiškiąs chroniškos 
egzemos pavidalu. Lėčiau atsi
randantis aierginis dermatitas 
apima plaštakos viršų. 

įvairūs įjautrintojai (aler
genai) gali sukelti chronišką, 
sunkų rankų dermatitą, kaip 
pvz. chromatai cemento darbi
ninkams, plaukų dažai plaukų 
šukuotojoms, lokaliniam apma-
rinimui naudojami vaistai 
dantų gydytojams, klijai juos 
naudojantiems darbininkams. 
Susekta, kad kas penktas (20%) 
toks darbininkas gali gauti 
alerginį rankų dermat i t ą . 
Gydytojas, surašęs medicinišką 
istoriją ir atlikęs reikiamus 

tyrimus (patch tęst), suseka, 
kuri medžiaga sukelia alerginį 
dermatitą. 

Kartais jjautrintojai nury
jami. Turint nepasireiškusi 
paveldėtą polinkį į rankų 
egzemą, toks nurytas alergenas 
gali sukelt i pūslėtą rankų 
išbėrimą. 

Uždegimas gali išoriniai 
sužad in t i r a n k ų išbėrimą. 
Turint, sakysim, aktyvų pėdų 
grybelį (tinea pedis), jis gali su
žadinti ir rankų pirštų šonuose 
niežtintį, pūslėtą dermatitą, 
medicinoje vadinamą ,,id reac-
tion". Tai pavyzdys, kaip kojose 
esama liga nebus sugydoma. 
Mat visa oda kartais reaguoja 
kaip vienas ir tas pats kūno 
organas. 

Dar vienas tokio odoje vei
kimo pavyzdys: kartais pūslėta 
rankų išbėrimą sukelia toliau 
nuo rankų kūne esąs (pvz. dan
tyse, prostatoje, tulžies pūslėje 
ar dantų smegenyse) pūlinys 
židinys. 

Daugiau tuo reikalu kitą 
kartą. 

Šio skyriaus Naujųjų Metų 
siekis — rezoliucija: išeiti iš 
mediciniškų minų lauko, val
gant mišrų, liesą maistą, 
užlaikant sveiką svorį, gausiai 
valgant vaisių ir daržovių, 
mažai vartojant cukraus ir drus
kos, stipriau dirbant ir mankš
tinantis, vengiant svaigalų ir 
rūka lų , kavos bei kitokių 
nuodų, ir gyvenant taikingai, 
nesinervinant, tuo tampant pro
tingais, pasipuošusiais išmin
tingumu. 

O kokia yra Tamstos, Didž. 
Gerb. Skaitytojau, šių metų 
rezoliucija? Ar nevertėtų ir 
Tamstai ryžtis tolintis nuo 
minė tomis mediciniškomis 
minomis užteršto Tamstos gyve
nimo vieškelio! Sustok, pagal 
vok, pasiryžk ir ryžtą paversk 
savo gyvenimo dalimi. Tai bus 
naudingiausia Tamstos veikla 
bet kada savo gyvenime atlikta. 
Sėkmės! 

IŠGELBĖJO BAŽNYČIĄ 

Chicagoje didelių remontų 
reikalinga Šv. Šeimos bažnyčia 
buvo paskirta uždaryti, jeigu 
žmonės iki Naujų Metų nesu
rinks milijono dolerių jai at
naujinti. Žmonės energingai 
sukruto, susilaukė paramos iš 
visos Amerikos ir reikiamą 
suma surinko laiku. 
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Palos Vision Center. 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai. 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos n siausmo gydymo specialistas 
Sherman haonme Elgm. IL 

Tel. 708-854-1050 
Skambinti galima 24 vai 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 S!.. Cmcago. IL 
Tel. (1-312) 476-2112 

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

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GvDY~OJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

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

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 95 St. 
Oak Lawn , IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Tel. 708 -636 -3113 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave.. Sulte 324 ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 
Tel. (1-312) 565-2960 Ive'kia 24 vai i 

Valandos pagal susitarimą 

D R . D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W . Cermak Rd. 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

Te l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

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

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

Kab. te l . (1-312) 585-0348: 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tel. d-312) 471-3300; 
Rez. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedzie Ave.. 
Chicago. III. 80852 

Pirm . anf . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center-

Napervltle Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 1 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 586-3166; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm. antr ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

j m m m 



Mintys 

APIE KALBĖTOJUS 
Daugumas mūsų, kurie skai

tome spaudą, dalyvaujame ir 
l ietuviškose organizacijose. 
Kasmet vyksta keli tų organiza
cijų renginiai, kartais kviečiant 
ir platesnę visuomenę. Ypač 
šiuo Lietuvai jautriu metu 
gausu svečių kalbėtojų iš kitur, 
nes ruošiamos paskaitos, prane
šimai, veiklos apžvalgos, meno 
parodų atidarymai, premijų įtei
kimai, koncertai ir panašūs, 
daugelį dominantys suėjimai. 
Tokiomis progomis dažnai 
tenka valandą ar ilgiau klau
sytis pagrindinio kalbėtojo, kas 
gerokai i švarg ina tuoj po 
pamaldų ar kitu laiku susirin
kusią tautiečių grupę, kurie, vis 
gausėjant tokiais atvejais gero
kai pagyvenusių žmonių skai
čiui, slapta atsidusdami laukia 
tos begalinės žodžių srovės galo. 
Juo labiau, kad dažnai po kalbos 
laukia ir pietūs, sėdint jau prie 
paruoštų staliukų, kur akį 
traukia jau parengtos užkan
džių lėkštės. 

Kalbėtojas vis negali atsigė
rėti savo išvedžiojimais, eida
mas per juos kelis kartus pir
myn ir atgal. Rūkoriai išeina 
prasivėdinti , bet daugumas 
mandagiai ir kantriai klausosi 
iki kalbos galo. Kodėl taip 
vyksta? Juk skelbtos temos 
būna pa t rauk l ios ir domi
nančios daugumą susirinkusių, 
kitaip jie būtų pietus patogiai 
pavalgę namuose. Todėl čia 
pacituosiu keletą kalbėtojams 
gerų patarimų, kuriuos surin
kau iš daugelio šaltinių 

Pirmasis patarimas: nesi
džiauk per daug savo kalba. 
Geriausias būdas to išvengti yra 
tiksli kalbos kopija prieš akis. 
kurios nebūtina laikytis parai
džiui, bet ir neišplečiant iki 
begalybės kartojimais ir įtiki
nėjimais. Čia visada yra didelis 
pavojus „išeiti į laukelius", tarsi 
kalbėtum susirinkusiai nelabai 
gudrių žmonių grupei 

Jauskis, kad kalbi tik -
resuot iems asmenims. J u k 
pietus daug pigiau gali pa
valgyti namie arba užeigoje, jei 
jau norisi sekmadienį kur nors 
išeiti. Sek žmonių veidus ir 
reakcijas, ar jie nepradeda 
truputį nervingai judėti, gal 
užkalbina kaimyną, dairosi į 
šalis ir į laikrodį. Jie atėjo čia 
sužinoti ką nors naujo ir 
įdomaus, praturtinti savo dieną. 
Tu esi tas. iš kurio jie to laukia. 

Turėk aiškų tikslą, ką nori 
pasakyti . Nebūk nuobodus, 
nesikartok. pasitark su kitais, 
kurie geriau pažįsta vietinę 
publiką. 

Kalba turėtų turėti trijų dalių 
struktūrą. Ypač svarbus pra
dinis sakinys, identifikuojantis 
temą. Nepradėk neigiamai, pri
ėjimas turėtų būti pozityvus ir 
jau pradžioje turi sukelti susi
domėjimą. Kalba turi būti gyva, 
be ilgų pauzių tarp sakinių, nes 
tai palaiko interesą. Stilius, 
aišku, jau yra asmeniškas 
dalykas, bet jis vis vien turėtų 
kiek panašėti į pašnekesį su 

klausytoju, o ne į sausą nuo
monės pare iškimą. Reikia 
sak in ių su k laus tuku, lyg 
lauktum atsakymo, kurį paskui 
paduodi tars i patarimą, ne 
vienintelę išeitį. Gerai būtų 
įterpti ir kiek humoro, tai kiek 
išjudina klausytoją. Kalbėk su 
energija, ieškok sąlyčio su 
klausytojo akimis. 

* * * 

Jei keiti temą, pakeisk ir 
pozą. Daugelis kalbėtojų mėgsta 
mosikuoti rankomis, — ta i 
neblogai, jeigu neperdedama. 
Nekalbėk žiūrėdamas pirmyn į 
vieną tašką, žiūrėk į žmones, tai 
jie žiūrės į tave. Venk balso 
monotonijos, pakeisk jo tembrą, 
pabrėždamas svarbią išvadą. Jei 
t inka temai, gali ir pajuokauti, 
bet juokas turi būti protingai 
perteikiamas. 

Pabaigai susumuok pagrindi
nes mintis, kurias laikai svar
biausiomis savo temoje, kad 
žmonės vėl prisimintų, apie ką 
buvo kalbėta. Venk kitų asme
nų kritikavimo, nes klausytojų 
tarpe gali būti ir kitaip ma
nančių. Tokia vieno sakinio 
kr i t ika gali sugadinti visą 
padary tą t e ig iamą įspūdį. 
Žmogus iš salės turi išeiti paten
kintas, bet ne nuvargintas ir vis 
nesulaukiąs tavo kalbos galo. 

RŪPESTIS LIETUVIŠKA KNYGA 
Savo viešnagės metu Lietu

voje turėjau progą lankytis 
keliose knygų leidyklose Vilniu
je ir susipažinti su jų vadovybe. 
Dideliam mano džiaugsmui 
mano namuose apsilankė Liu
das Pilius, „Vyturio" leidyklos 
vyriausias redaktorius. Gavęs 
kvietimą, Pilius susitiko Chica-
goje su Švietimo tarybos pirmi
ninke Regina Kučiene ir 
Kultūros tarybos pirmininke 
Dalia Kučėniene ir su jomis 
tarėsi dėl santykių užmezgimo 
bei darbų koordinavimo knygų 
leidimo sri tyje. J a m rūpi 
l ietuviškos knygos padėt i s 
abipus Atlanto. Ta tema malo
nusis svečias sutiko ir su manim 
pasidalinti mintimis. 

Prieš laisvėjimo laikotarpį 
Lietuvoje buvo šešios valsty
binės leidyklos. „Vyturys" leido 
vaikų ir jaunimo literatūrą. 
„Šv i e sa" mokykl in ius va
dovėlius, „Vaga" grožinę suau
gusiems literatūrą, „Mintis" — 
politinę ir t.t. Atsiradus žodžio 
ir rašto laisvei, oficialiai užsi
registravo daugiau kaip šimtai 
leidyklų, o leidėjų — net per 
šešis šimtus. Lietuvoje esanti 
nepapras t a i didelė knygų 
paklausa, todėl knygų leidimas 

I tapęs pelninga ekonominio 
j gyvenimo sr i t imi . Laisvos 
j r inkos išdavoje pr ivačios . 
; kooperatyviniais pagrindais 

AURELIJA M. 
BALAŠAITIENE 

sudarytos leidyklom padarančios 
nemažą pelną. 

Blokados metu iš visų lei
dyklų labiausiai nt.Kentėjo „Vy
turys", nes negale gauti storo 
ofsetinio popieria is, kuris yra 
naudojamas vaiką knygoms. 
Tokios rūš ies popieriaus 
negamina Petrašiūnuose, todėl 
jį reikia užsakyti iš Rusijos, o 
blokados metu jc negavo. Ge
riausiai popierium: aprūpinama 
„Šviesos" leidykla, nes mokyk
liniai vadovėliai yra pirmaeilės 
svarbos uždaviny- „Vyturys" 
jau pradeda atsigauti, nes 
popierių gauna iš Tilžės. Vaikų 
literatūros autor.ų Lietuvoje 
yra pakankamai, jų tarpe tokie 
žinomi rašytojai, kaip Martynas 
Vaikelaitis, Vytautė Žilinskai
tė ir Violeta Alčinskaitė. Jų 
spaudai paruošti rankraščiai 
jau laukia savo eilės. Taip pat 
yra leidžiami Brolių Grimų, An
dersono ir kitų pasakų vertimai 
bei du k a r t u s per metus 
išeinantis jaunimo almanachas 
„Proskynė". Yra išleidžiama 
daug klasikų, jų tarpe ypatingai 
gražiai iliustruotas Donelaitis. 
Vaikams ir jaunimui skirtos 
knygos, vos pasirodžius knygy
nuose, tuoj išperkamos. Leidyk
los bendradarbiauja ir tariasi, 

* * * 

Jei po to bus duodama ir vaka
rienė, prieik prie kelių staliukų, 
pasisveikink, žmonės mėgsta 
būti pastebėti. Pasiteirauk iš 
rengėjų, ar apie šį pokalbį bus 
rašoma spaudoje, sužinok ko
respondentų pavardes ir priėjęs 
paklausk, ar jie gal turėtų kokių 
užklausimų apie temą ir pa
reikštas nuomones, gal kas 
buvo nepilnai išdiskutuota, gal 
jie norėtų patikslinimų. 

Visa tai galima padaryti besi
ruošiant pietums, nes vėliau 
žmonės gali pradėti skirstytis ir 

i nebus laiko. Kalbėdamas 
su žmonėmis šypsokis, nepa
rodyk, kad kiti nieko neišmano, 
kad jų nuomonės nesvarbios. 
Juk čia susirinko besidomintys 
tavimi ir tavo tema. Sustiprink 
jų įspūdį, tuo padėsi ir savo 
temos pristatymo įvertinimui, o 
gal sužinosi ir kitokios galvo
senos pagrindus, kas tau padės 
gvi ldenant tą temą kitose 
aplinkybėse. 

Nuoširdumas niekam niekada 
nepakenkė. Kalbėtojas nėra 
užprogramuotas automatas, jis 
tur i daugiau dėmesio kreipti 
faktų perdavimui negu savo 
nuomonių išreiškimui. Jeigu 
kalbi ideologiniam sambūriui, 
a išku, re ik ia ir r i tual inių 
elementų, bet jie neturi nu
slopinti galimos kritiškos min
ties. Klausytojui yra maloniau 
jaustis dalyvaujančiu pokalby
je, o ne klausantis pamokslo. 
Kalbėtojo menas turėtų sujung
ti savyje ir gilias mintis, ir 
lengvesnį požiūrį, ir gal net 
filosofiją. 

RKV 

Šv. Onos bažnyčia Vilniuje — graži savo architektui".-, ir praeitimi. 

kad nebūtų išleidžiamos tos 
pačios knygos. 

Liudas Pil ius, vyriausias 
„Vyturio" redaktorius, knygų 
leidimo srityje jau dirba arti 
dešimties metų. Juozas Vaitkus 
yra „Vyturio" leidyklos direk
torius, anot Liudo Piliaus, 
„leidyklos galva". Jis planuoja 
darbus, parenka knygas ir yra 
Lietuvos leidyklų draugijos pre
zidentas. „Vyturio" personalą 
iki blokados sudarė beveik 
šimtas asmenų, bet blokados iš
davoje etatai sumažinti iki sep
tynių dešimčių. Paklaustas, ar 
atleistieji tarnautojai tapę be
darbiais, Pilius atsakė, kad tai 
pensijos amžiaus asmenys, į 
kurių vietą nesamdomi nauji 
tarnautojai. Leidykloje dirba re
daktoriai, korektoriai, vertėjai, 
menininkai, iliustratoriai, bu
halteriai ir t.t. 1989 metais buvę 
išleista 150 didelio tiražo knygų, 
bet per blokadą leidžiamų kny
gų skaičius sumažintas iki 
maždaug 90. Leidykla turi 
kopijavimo mašiną, planavimui 
ir ekonomikai p r i t a iky tą 
kompiuterį. Visos leidyklos 
naudojasi bendrų spaustuvių 
patarnavimu, jų dvi yra Kaune, 
viena Vilniuje ir viena Klaipė
doje. 

Kalbėdamas apie lietuviškų 
knygų padėtį abipus Atlanto, 
Liudas Pilius tvirtina, kad jau 
laikas išeivijos autorių knygų 
leidybą perleisti Lietuvos lei
dykloms. Susipažinęs su išei
vijos problemomis, jis negali 
atsigėrėti išeivijos dvasios stip
rumu. „Amerikoje esu dar ne 
pilnas tris savaites, bet spėjau 
susižavėti tuo faktu, kad per 
tiek daug metų išeivijos rašy
tojai savo laisvalaikį po darbo 
aukojo lietuviškai knygai, kuo 
taip vaizdžiai įsitikinau, stebė
damas išeivijos knygų parodą. 
Bet išeivijoje skaitytojų mažėja, 
leidimo sąlygos sunkėja, o 
Lietuvoje knygas galime leng
vai išleisti nuo vieno iki dviejų 
šimtų tūkstančių tiražu ir iš 
Lietuvos į Ameriką persiųsti 
paštu. Išeivijos knygų leidyba 
turi persikelti į Lietuvą", pa
brėžė Liudas Pilius. 

Vartau man dar Vilniuje pa
dovanotą didelio formato, kie
tais viršeliais gausiai iliustruo
tą, aukštos kokybės storo 
popieriaus 390 puslapių pasakų 
knygą ..Gyvasis vanduo — 
Lietuvių liaudies stebuklinės 
pasakos". Šalia žavių Irenos 
Žiliuvienės iliustracijų labai pa
traukliai atrodo stambiomis rai
dėmis išdėliotas pasakų tekstas. 
Trumpi, sklandus sakiniai , 
gyva kalba, trumpos ir įdomios 
pasakos. Kita plona, bet didoko 
formato 30 puslapių knygutė 

RAUDONOJI ARMIJA 
VOKIETIJOJE 

KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Tarp Neuruppin ir Altruppin 
(Brandenburgas) miško gilumo
je įrengtas sporto stadionas, pa
žymėjimui sovietinei ir vokiškai 
draugystei. Šiandieną stadionas 
tarnauja raudonosios armijos 
pratimams. Prie įėjimo stovi dvi 
bronzinės karių statulos su 
numušta vokiečio kaire ranka ir 
sovieto dešine. 

Tai naujos laisvės pasekmės 
buv. Rytų Vokietijoje, nors 
tikrovėje rusų-vokiečių san
tykiai nevisuomet buvo labai 
draugiški. Išsidrąsino vokiečiai, 
šaudydami net į raudonarmie
čių sargybinius, pataikydami 
pvz., 1989 liepos 17 d. St. 
Kaminskui į koją. Bet dabar 
kariai ir civiliai vieni kitiems 
duoda kelią. Negausiai vokie
čiai a ts i lanko į kareivinių, 
„atvirų durų" kvietimus. Dau
giaus ia a tvyks t a sovietų -
vokiečių draugijos nariai, ma
tant čia pat ant kareivinių sienų 
išrašytus priešrusiškus šūkius. 

Bet yra vokiečių, ieškančių 
ryšių su raudonarmiečiais. Tai 
ginklų pirkliai, dažniausiai rei
kalaudami kalašnikovų. Pa
skutiniu metu raudonarmiečių 
karo policija suėmė prie kareivi
nių 20 vokiečių, norinčių pirkti 
ginklus. Tie vaizbūnai „suki
nėjasi prie vartų, stebint net 
ka r in inkams , tačiau užmer
kiant akis, kadangi karininkai 
d a u g i a u s i a i p a r ū p i n a tą 
„karštą" prekę. 

Vokiečių spauda prieš pat 
Kalėdas pranešė, kad karys 
Aleksas Balachanovas pardavė 
100 ltr. benzino už 80 markių 
(labai pigu. nes normaliai ltr. 
kainuoja 1 m 25 pf.) ir šarvuotas 
liemenes po 50 markių. Kariui 
atsisakius nuo tolimenės preky
bos, jo viršininkas pasiuntė karį 
daboklėn. 

Esu minėjęs, kad mažas kario 
atlyginimas — 25 markės per 
mėnesį, karininko 1 tūkst. (apie 
750 dol.) — priverčia raudon-

yra įdomi tuo, kad tai yra Joel 
Nevins, žinomo vaikų rašytojo, 
,,On H e a r t f i r e M o u n t a i n " 
pasakos vertimas ir jos ori
ginalas. Lietuviškas ir angliš
kas tekstai yra lygiagrečiai 
vienas šalia kito. Ir tą knygutę 
iliustravo Irena Žiliuvienė, o 
iliustracijų beveik tiek pat kiek 
teksto. 

Reikia turėti viltį, kad Liudo 
Pi l iaus viešnagė nel iks be 
konkrečių rezul ta tų , kurie 
atneš naudą abipus Atlanto. 
Išeivijos rašytojai Lietuvoje yra 
laukiami ir reikalingi. 

armiečius ieškoti prekybos 
juodoje rinkoje. Į miestą jie išlei
džiami tik grupėmis, karininko 
priežiūroje, matydami Potsda
me prekėm apkrautus langus, 
krautuvių lentynas. Tai didelė 
vilionė „pagaminti" greitą pi
nigą. 

O ką daro vokiečiai? Jie prie 
kareivinių pastato stalus, ant jų 
prikrauna kasečių, pigių laikro
džių, vartotų radijų, televizijų, 
sukeldami pavydą atvykusių 
naujokų tarpe. Vienas jų ir pa
sakė — mes norime gyventi kaip 
vokiečiai! Deja, tai tolima sva
jonė, kadangi iki 1994 m. 360 
tūkstančių raudonarmiečių bei 
240 tūkst. šeimos narių galuti
nai pasitrauks iš Vokietijos. O 
kas jų laukia Sov. Sąjungoje? 
Šiuo metu niekas nežino, niekas 
negali pasakyti, nes ir šiandie
ninis jų gyvenimas nėra rožėmis 
klotas: 30 vyrų miega viename 
kambaryje, mėnesiais nemato 
mėsos, geria „čaj" be cukraus, 
mato blakes ant sienų. Tokį 
vaizdą vokiečių policijai nupie
šė bausmę atlikęs, čia minėtas 
A. Balachanov. Gal skaityto
jai nepatikės, tačiau duodu 
„Mannheimer Morgen" 1990 m. 
gruodžio mėn. 11 d., dienraščio 
ištrauką: „Prie Bundestrasse 
nr. 1 (autostrados), prieš pa t 
Berlyną pastebėti elgetaujantys 
raudonarmiečiai, p rašan tys 
duonos"! 

Vis daugiau vokiečių radiją ir 
spaudą pasiekia žinios, kad 
karininkai karius laiko kaip 
baudžiauninkus. Pasitaikė, kad 
karys buvo užmuštas. Gen. 
Snetkovas patvirtino 84 karių 
mirtį.kartu pripažindamas labai 
blogas karių gyvenimo sąlygas. 
Jos priveda prie valstybinio tur
to vagysčių ir vilionės greitą 
pinigą „pagaminti", matant 
tiek daug gražių prekių. Tas 
veda prie disciplinos stokos. Vo
kiška spauda klausia: kur din
go darbininkų tautos pasidi-

. džiavimas, kur dingo istorijos 
laimėtojas? 

MOKESTIS M U Z I E J U J E 

Per visą laiką, nuo pat atida
rymo, įėjimas į Mokslo ir 
pramonės muziejų Chicagoje bu
vo nemokamas, bet nuo birželio 
mėnesio suaugusiems reikės 
mokėti po 5 dol., senimui 4 dol. 
ir vaikams nuo 5 iki 11 m. po 2 
dol. Tikimasi per metus surinkti 
milijonus. Muziejaus taryba 
priėmė finansinį biudžetą 50 
mil. dol. Numatomi pataisymai, 
restauravimas. 

SENIAUSI KELIAI 

Pirmą kartą geri akmenimis 
grįsti keliai pasirodė Asirijoje 
(IX-VII a. pr. Kr.). Šių kelių 
liekanų yra išlikę iki mūsų 
dienų, pvz.. kelio ruožas, kuris 
kadaise jungė karaliaus Sar
go no tvirtovę su Eufrato slėniu. 
Senovės Asirijos išsivysčiusią 
kelių tiesimo techniką vėliau 
perėmė ir patobulno persai, o iš 
persų — romėnai. 

Asirijos keliai buvo gerai 
pr iž iūr imi . Per tam t ikrą 
a t s t u m ą buvo pas ta ty tos 

rodyklės. Kas valandą keliais 
eidavo sargybiniai, kurie svar
bius pranešimus tolimesniems 
postams perduodavo ugnies sig
nalais. Asirai buvo nutiesę 
ke l ius ir per dykumą:čia 
keliams saugoti buvo statomi 
specialūs įtvirtinimai. Prie 
kelių būdavę ir šulinių. 

Tarp tų laikų įrašų yra išlikę 
seniaus ių kelionių vadovų 
liekanos. Juose nuotoliai tarp 
atskirų gyvenamųjų vietovių 
matuojami kelionės valandomis 
ir dienomis. 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 
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— Aš girdėjau, kad teks daryti akių operaciją, — 
nedrąsiai pradėjo Gasparas. — Ką sakė daktarą-;, ar 
yra koks pavojus? 

— Atrodo, kad ne. Pusbrolis Mindaugas nurodė la
bai mielą draugišką kolegą specialistą. 

— Kada tai bus? 
— Bijau galutinai susitarti, dabar esu smarkiai 

nusilpusi, aš ir Lietuvoje žiemą daug sirginėdavau, 
todėl man pataria bent kiek sustiprėti. Bet kaip ga.ima 
sustiprėti šiose sąlygose? — Ir ji nutilo, nežinodara ką 
besakyti. 

— Miela Jūra, mes buvome t o k e geri draugai, — 
staigiai pakeitė temą Gasparas, — kas įvyko, kodėl 
nenori nuoširdžiai man papasakoti savo praeities? 

— Nedaug turiu ką pasakoti, juk viskas a sku, 
tenoriu tavęs labai atsiprašyti už nuslėpta ~*ano 
vedybų faktą. Pati negaliu suprasti, kas man pa- -arė, 
gal nebuvau dar pripratusi prie savo pavardės, gal tas 
viskas atrodė taip toli ir nerealu, kai pasakiau .ada 
stovykloje tau savo panelės pavardę ir nebenr -^ėjau 
atitaisyti. 

— Bet tavo mama? 
— Man gėda ir už ją, bet ji nemėgsta mani yro. 

Jis yra dailininkas, atseit, mamos nuomone, r kas. 
Nemėgo jo nuo pirmos dienos, gal kad nebuč -o jai 
rankų, nesakė komplimentų. Ji nešioja viltį, kad • ->kas 
iširs, kad aš jį pamiršiu. Tada atsiradai tu. 

— Matei, kad pradėjau tave mylėti. 
Jūratė nukaito. Šitie paprasti žodžiai vėl sukėlė 

senąjį nerimą, jos širdis ėmė smarkiau plakti. 
— Buvau vieniša. Nesiginsiu. nebuvau tau abe

jinga, nors kovojau pati su savimi. 
— Mano Jūra! 
— Bijojau tavęs netekti, bijojau, kad sužinosi mano 

paslaptį ir nusisuksi, pati nežinojau, ko noriu... 
Gasparas apglėbė ją savo stipriomis rankomis, jo 

apkabinimas buvo kaip audra, kaip ugnis. Tamsios 
akys degė džiaugsmu, į jas buvo grįžusi gyvybė. Jū ra tė 
pajuto saldų silpnumą apimant sąnarius, norą taip ir 
pasilikti ant tos krūtinės, tačiau vienos liūdnos mėly
nos akys ją išplėšė iš Gasparo glėbio. 

— Ne, Gasparai, ne. Mes abu klystame. Neatneštų 
laimės šitas užsimiršimas, tai nėra momentas, tai tė ra 
apsvaigimas. Aš priklausau Valiui ir noriu likti ver
ta jo meilės. Kaip aš galiu melsti Dievą Valiaus grįžimo 
ir pasisekimo savo operacijoje, jei aš mesiu save į tavo 
glėbį? Kaip aš galėsiu stoti prieš Dievo paveikslą ir 
prašyti malonės? 

Gasparas tylėjo. Ugnis, tik ką degusi jo žvilgsnyje 
buvo jį apleidusi. Jis buvo ramus, kasdieniškas, gal 
kiek kartus. 

— Tu teisi. Jūra. Nenoriu tavęs, jei tavo širdis 
anam tepriklauso, jei galėsi duoti man tik nepilną 
meilę ir išmėtinėsi sau ir man po kiekvieno pabučia
vimo. Gaila, kad taip toli nuėjau, ilgas ir sunkus bus 
kelias atgal. Bet viskas praeina, išvažiuosiu kur mušti 
bolševikų. Yra organizuojami parašiutininkų daliniai 
į Lietuvą, gal užsirašysiu. Žinai, Nemunas traukia.. . 

Jūratė virpėjo, jai buvo kažkaip lengva ir vis dėlto 
skaudu. Nemunas traukia, Nemunas traukia... Minu

tei išnyko drėgna Austrijos žemė, mintys nuliūliavo 
lygiais tėviškės laukais. Paspaudė Gasparo ranką. 

— Mes liksim broliai, ar ne? 
— Aišku. Būti vienos tautos vaikais yra tas pat, 

kaip būti broliais. 

Politinė padėtis ėmė staigiai blogėti. Greičiau, negu 
visi tikėjosi. Vėl buvo kalbama apie rusus, jie artėjo, 
jie viską naikino, jie buvo nugalėtojai. 

Varkalienė peržvelgė užgrūstą stotį ir tuos kelis 
ryšulius, kurie jai buvo palikę. Jūratė nervingai spaudė 
motinos ranką. 

— Danutė tavimi pasirūpins, mama. o už dviejų sa
vaičių aš irgi būsiu ten. Be abejo, buvo kvaila taip il
gai laukti, bet aš vis bijojau daktaro peilio. Bielsku-
vienė manim pasirūpins, atlankys, tu nieko nebijok. 
Svarbiausia, sveikink Danutę, tai buvo t ikra Viešpa
ties ranka, kad ji mus atrado. Kalnuose gražu, ten ne
bus bombų, tu pailsėsi, įsikursi. o tada atsirasiu ir aš. 
Juk rašo ten esant dar vieną lietuvių šeimą, kažkur 
slėnyje už tų kalnų, Feldkirche. Susipažinsi, padės tau 
įsikurti. Ir nebus bombų, mama, ar t u gali ta i 
įsivaizduoti? 

— Aš visada norėjau keltis į mažą kaimelį, t iktai 
tu vis nesutikai. 

— Dabar viskas bus gerai. 
— Bet tu tikrai nori viena likti? J u k rastum 

daktarą ir aname krašte. 
— Ne. mamyt. aš pasitikiu daktaru Liedke. Tvir

tai pasiryžau ir nebebijau. O tu vis vien man nieko ne
galėtum padėti. Ligoninėse čia gera priežiūra, aš greit 
sustiprėsiu. 

(Bus daugiau) 

\ 
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„NAUJIEJI RUSAI" 
Taip pavadinta s tamboka 

knyga (621 pus lap ia is pa
sirodžiusi prieš kokį mėnesį 
(Hedrick Smith. The New Rus-
sians. Random House, Inc. 
1990). Autorius,, daugel j metų 
biuro šefas Maskvoje, moka 
biuro šefas Maskvoje, moka 
rusiškai ir yra anksčiau išleidęs 
porą knygų apie Sovietų Sąjun
gą. Dažnai pasirodo televizijoje 
kaip Sov. Sąjungos žinovas. 

Šioje knygoje parodyta kova 
dviejų jėgų. Vienoj pusėj Gali
jotas: Sov. S-gos komunistų par
tija su savo biurokratija (nomen
klatūra) Kremliuje, provincijo
je ir miestuose, turinti savo 
atstovus vadovaujančiuose pos
tuose armijoje ir KGB. Kitoj 
pusėj Dovydas: besivystančios 
demokratinės jėgos. Autorius 
neužsiima teoretinėmis diskusi
jomis, bet pavyzdžiai parodo, 
kur ir kaip ši kova vyksta. Todėl 
knygą skaitai kaip kokį nuoty
kių romaną. Kovos laukas: 
Maskva, Leningradas ir šiaip 
Rusijos respublika. Kitoms 
respublikoms duota mažiau 
vietos. Tik Uzbekijai skirta 
27 puslapiai, Armėnijai ir 
Azerbeidžanui 28 psl., o Lie
tuvai net 36 puslapiai. (352-82. 
ir 534-8). Lietuvą dar mini daug 
kartų per visą knygą. 

Ši kova vyksta ne tik Krem
liuje, bet ir fabrikuose, ko
lektyviniuose ūkiuose ir miestų 
ir miestelių administracijose. 
Vienoje pusėje dogmatiški par
tiečiai ir technokratai, kitoje — 
idealistai profesoriai, rašytojai, 
spaudos, teatro ir televizijos 
žmonės ir šiaip inteligentai. Kai 
vieni gina status quo, kiti vykdo 
ne tik politines, bet ir ekono-

DAKTARO PATARIMAI 

Minesotos universiteto ban
dymai rodo, kad kepant viš
čiuką nėra būtina prieš kepant 
nuimti odą. Ją patariama nuim
ti iškepus. Kepimo arba virimo 
metu riebalų iš odos į mėsą 
patenka nereikšmingai mažai, 
tuo tarpu mėsa būna gardesnė 
ir minkštesnė. Kepant mėsą be 
odos. mėsa būna sausesnė ir ne
daug liesesnė. 

Kramtomoji guma stimuliuo
ja seilių gamybą. Seilės neutra
lizuoja rūgštis, kurios prisideda 
prie dantų skylių susidarymo. 
Todėl po valgio becukrinės 
gumos kramtymas nuo 15 iki 20 
minučių yra gera priemonė 
sveikų dantų palaikymui. 

Kaip pagerinti lieso pieno 
skonį? Lieso pieno skonis nėra 
gardus, bet pridėjus į stiklinę 
keletą arbatinių šaukštel ių 
lieso pieno miltelių, l iesas 
pienas pasidaro tirštesnis ir gar
desnis. Be to, kalcio ir proteinų 
kiekis jame padidėja, kas yra 
naudinga mūsų organizmui. 

Sergantieji gripu arba slo
gomis jaučiasi geriau ir pa
gyja greičiau, jeigu jie užsilaiko 
ramiai ir laiką leidžia kambary
je arba lovoje. Kūno mankšta ir 
sportas tokiu atveju netinka. 

Dr. D. Degesys 
'..Lietuvių žinios", 

St. Petersburg, FL> 

minės reformas. Kai vieni ką 
daro, tai kiti trukdo, sabotuoja. 
Todėl nenuostabu, kad krautu
vės tuščios, kad kalbama apie 
a t e i n a n t į badą. Vieni už 
nedalomą Rusiją, kiti už laisvą 
pasirinkimą nerusų tautoms: 
likti unijoje ar visai atsiskirti. 
Šių dviejų frontų viduryje stovi 
Gorbačiovas, kuris vis negali 
apsispręsti , ar jungt i s prie 
vienos ar prie kitos grupės. 

Gal širdis kiek t rauktų dėtis 
prie demokratų, bet ką reikėtų 
daryt i , jei rusų demokratų 
n e t r u k d o m o s t a u t o s nue i s 
savais keliais! Nebeliks centro, 
nebereikės nė prezidento. Per 
anksti eiti į pensiją. Taip ir 
puldinėja nuo vienų prie kitų. 
Beje, pagal autorių Gorbačiovas 
nesąs reformų iniciatorius. Tas 
reformas yra pradėję kiti. Gor
bačiovas tik „atkišęs butelio 
kamštį". 

Geriausiai jį charakterizuoja 
S. Stankevič, Maskvos burmis
tro pavaduotojas ir vienas iš de
mokratų vadų. Pagal jį Gorba
čiovas nesąs demokratas, o 
t ik „demokratiškas autokra
t a s " . 

Hedrick Smith, atrodo, yra 
susižavėjęs Lietuva. J is yra ten 
buvęs daug kartų, kalbėjęs su 
Landsbergiu, Brazausku ir su 
daugeliu kitų. Pusryčiavęs pas 
Landsbergį jo bute. Landsbergis 
j am padaręs labai gerą įspūdį. 
Aplankęs ir Sniečkaus miestą 
ir kalbėjęs su ten atsikėlusiais 
rusais. Jie ir toliau ten norėtų 
pasilikti ir daugelis mokosi 
lietuvių kalbos. Jam skundėsi, 
kad lietuvių kalba esanti labai 
sunki. H. Smith mano, kad Gor
bačiovas principe yra davęs 
sutikimą (committed), kad Pa
baltijo tautos atsiskirtų. 

Knygoje nemažai duomenų 
apie Lietuvos blokados laiko
tarpį. Kad išsilaikius per šią 
blokadą. Lietuva mainais pre
kiavusi su daugeliu demokratų 
valdomų miestų, aplenkdama 
Maskvos Kremlių. Tarp miestų 
paminėti Maskva, Leningradas, 
Omskas. Smolenskas, Sarato
vas, Archangelskas, Pskovas, 
Lvovas, Kijevas, Minskas, Ki-
šinevas ir kiti. Mainai vykę 
net ir su tolima Uzbekija. 
Mainais gautų produktų vertė 
buvusi 1.5 milijardų dolerių. 
Šios blokados paskelbimas labai 
sukrėtęs daugelį rusų demokra
tų. Pagal Smith dėl jos buvę 
labai pasipiktinę, susigėdinę ir 
tiesiog įtūžę daugelis jo Mask
voje gyvenančių intelektualų 
draugų. 

Kokia ateitis? H. Smith galvo
ja, kad kaip ten bebūtų, ar Gor
bačiovas išsilaikysiąs ar ne, re-

Vytautas Landsbergis ir Raimundas Kudukis, susitikę Kanadoje. 

IŠ EISMO TAISYKLIŲ ISTORIJOS 

Pompėjoje, kuri buvo užpilta, 
išsiveržus Vezuvijui 79 po Kris
t a u s metais, buvo gatvių, 
turėjusių vienos krypties eismą. 
Vienos krypties automobilių 
eismas pirmą kartą buvo įves
tas tik 1906 Filadelfijoje, 1907 
New Yorke ir 1908 Bostone. 

Vystantis automobilių tran
sportui, pagausėjo nelaimingų 
atsitikimų keliuose, ir jau 1925 
atsirado nauja veiklos sritis — 
eismo organizavimas. Tai plana
vimo, rekonstravimo, regulia
vimo ir kitų priemonių visuma. 
Pasaulyje per metus padaryti 
nuostol ia i keliuose sudaro 
dešimtis milijardų dolerių, apie 
300 tūkst. žmonių žūva ir apie 
6—7 mln. suluošinama. Automo
bilis darosi civilizacijos rykštė. 
Tik tobulinant eismo taisykles 
ir geriau tvarkant eismą, ge
rinant vairuotojų profesinį pa
ruošimą ir atranką, gaminant 
tobulesnius automobilius ir t.t. 
galima sumažinti aukas bei 
nuostolius. 

Eismo tvarkymo problema 
iškilo dar kinkomojo transporto 
epochoje — tais laikais, kai 
keliais ėmė važinėti vežimai. 
1683 Rusijoje buvo išleistas 
įsakas, kuriame nurodoma, kad 
vežikai valdytų arklius jodami, 
o ne vežime sėdėdami. 1730 
buvo apribotas greitis, uždraus
tos arklių lenktynės gatvėse. 
Pratrūktgalviai buvo plakami 
rimbais, tremiami į katorgą, o 
nuo 1732 ypatingais atvejais 
pradėta bausti net mirties 
bausme. Nuo 1742 visų trans
porto priemonių vairuotojai 
turėjo sustoti, pareikalavus 
policijai. Nepaklusus grėsė 500 
rub. bauda ir 3 mėn. areštas. 
Kad nesustojusį vairuotoją būtų 
galima surasti ir nubausti, šio 
amžiaus pradžioje automo
biliams imta naudoti numerius. 
Pirmasis numerinis ženklas 
pasaulyje buvo Berlyne prie 
komersanto Rudolfo Hercogo 
automobilio prikabinta lentelė 
su užrašu JA I, kuris reiškė 

formos S. S-goje jau pergiliai j a u n o s žmonos Johanos Anker 
įleidusios šaknis, kad jas būtų inicialus, o skaičius I - pirmą 
galima išrauti. „Mūšiai" gal dar 
vyksią per du ar tr is dešimtme
čius, bet demokratai tikrai lai
mėsią. Tikėkimės, kad ši jo 
pranšystė išsipildys. 

Beje, skaitant truputį erzina, 
kad H. Smith, būdamas ameri
kietis, laikosi amerikietiškos 
terminologijos ir nerusiškas 
tautas S. S-goje dar tebevadina 
etnikais. A.trodo, kad tai buvo 
taikoma ir lietuviams. 

Z. P r ū s a s 

Lietuvos ministerė pirmininkė K Prunskiene lankosi Vasario 16 gimnazi 
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ir paskutinę meilę jai. 
Išplitus automobiliams, atsi

rado pirmosios automobilių 
eismo taisyklės. Jų gimtinė yra 
Anglija. Ji taip pat pirmoji pra
dėjo skaičiuoti autokatastrofų 
aukas. 1896 m. automobilis, 
važiuodamas 7 km/val. greičiu, 
suvažinėjo Driskol. Tai buvo pir
moji užregistruota autoavarija. 
Šis įvykis paskatino konserva
tyviuosius anglus automobilių 
eismui pritaikyti geležinkelių 
taisykles, kuriose buvo reika
laujama, kad automobiliai 
turėtų žibintus, signalizaciją, 
priešgaisrines priemones ir 
važiuotų r ibotu greičiu 
(maždaug iki 23 km/val.). Šio 
amžiaus pradžioje Angliją pase
kė automobilio gimtinė — 
Vokietija, o po to ir kitos šalys. 
Eismui organizuoti reguliavimo 
signalai pirmą sykį buvo panau
doti 1868 Londone. Pradžioje tai 
buvo ranka valdomi semaforai. 
Vėliau, įtaisius žibintus, sema
forai buvo pritaikyti eismui 
reguliuoti ir naktį. 

Didžiausi pirmųjų automo
bilių priešininkai buvo vežimų 
gamintojai, geležinkelių savi

ninkai, arkliu, šieno, grūdų 
pirkliai, t.y. — visi, kuriuos au
tomobilis galėjo nukonkuruoti. 
Smerkė jį ir dvasininkai, nes 
automobilis — tai dar vienas 
mokslo tiesos įrodymas prieš 
Dievo „tiesą". Neatsiliko polici
ja, įvairūs valdininkai, kuriems 
automobilis kėlė papildomų 
rūpesčių: reikėjo ruošti naujus 
nutarimus, apribojimus, įsta
tymus, nagrinėti skundus teis
me ir t.t. 

Anglijoje tik 1896 m„ įvedus 
pirmąsias automobilių eismo 
taisykles, buvo atšauktas „žmo
gaus su raudona vėliavėle" įsta
tymas. Pagal jį kiekvienos me
chaninės transporto priemonės 
priekyje turėjo eiti žmogus su 
raudona vėliavėle, kad perspė
tų apie „gresiantį pavojų". 
Romoje buvo draudžiama 
važinėti po 21 valandos, Šve
dijoje automobiliai turėdavo 
užleisti kelią bet kokiam kitam 
transportui. Prancūzijoje už 
automobilio priartėjimą prie 
kareivinių, įtvirtinimų bei 
ginklų sandelių naktį vairuo
tojas buvo metams įkalinamas. 
Vokietijoje, sutikus vežimą, 
reikėjo ne tik sustoti, bet ir 
išjungti variklį, kad neišsigąs
tų „nelaimingi gyvuliai'. Kai 
kuriose šalyse automobilius 
galėjo vairuoti tik vyrai. 

Į automobilius būdavo mė
toma akmenimis, lazdomis, 
kelias kartais būdavo perka
samas grioviais, užtveriamas 
vežimais, rąs ta i s , vinių 
prikaltomis lentomis. Kai kurie 
gydytojai tvirtino, kad net stip
riausi žmonės neištvers 80 
km/val greičio. Vienas 
amerikietis gydytojas rašė, kad 
vėjas iš priekio (automobiliai 
tada dar neturėjo priekinio 
stiklo) gadina plaučius, žmogui 
ima trūkti oro — atsiranda 
tipiškos „automobilinės fi
zionomijos" su pražiota burna, 
o moterims 20-30 km/val. grei
tis dirgina nervus, ir jas gali 
ištikti isterija. 

1909 m. Paryžiuje buvo priim
tos pirmos dar netobulos reko
mendacijos, kuriose buvo nu
statyti vienodi reikalavimai dėl 
eismo taisyklių. Jos buvo pava
dintos „Tarp tau t ine kon
vencija". 1926 m. buvo priimta 
antra „Keliu transporto tarp
tautinė konvencija". 1931 m. ją 
papildė „Konvencija apie vie
ningą kelių signalizaciją" ir 
„Konvencija apie transporto 
eismo taisykles Amerikos 
valstijose". 

Suvienytų Nacijų Organizaci 
jos Europo- Ekonominės 
Komisijs vidaus transporto, 
komitetas paruošė „Tarptauti
nę kelių eismo konvenciją" ir 
„Kelių ženkiu ir signalų pro
tokolą", kurie buvo priimti 1949 
m. Ženevoje Prisijungusiose 
prie Konvencijos šalyse šie 
dokumentai tapo įprastinėmis 
eismo taisyki' mis ir kelio sig
nalizacijos ženklais. 

Anglijoje vartojami simboliais 
išreikšti ženkiai kartu su užra
šais, o JAV pa.rindinė informa
cijos priemor.c buvo užrašai. 
1968 m. Vienoje priimtos nau
jos Tarptautin.-s kelių eismo ir 
kelio ženk! 4 bei s ignalų 
Konvencijos. 

Laiškas 

PAVERGTIEJI 
ŠMEIŽIAMI, 

VISI 
GĄSDINAMI 

Sotus alkano neatjaučia, o 
laisvasis ne tik negelbsti, bet 
skandina pavergtąjį. Kita nuo
monė (ne memorandumas), ši 
viešai pas i rodė spaudoje 
(„Draugas", lapkričio 15 d.) 
Donato Skučo „Kur čia šuva pa
kastas", gąsdinanti branduo
linių ginklų pavojumi. Juos ne 
vergai išrado, ne jie arsenalus 
pripildė. Pagal dabartinę galin
gųjų laisvųjų politiką, siekiama 
vergijos įteisinimo. Sakydavo, 
kad geriau raudonas, negu lavo
nas, — dabar kartojama kitais 
žodžiais. P r i e š t a r a v i m a i 
straipsnyje yra madingi ne tik 
šių dienų vakariečių politikai, 
bet ir jų mentalitetui, ypač 
amerikiečių. Kova už laisvę 
stabdoma. Šį kartą — branduo
liniu pavojumi. 

Išeivijai atsiriboti nuo laisvuo
se rinkimuose išrinktos teisėtos 
Lietuvos vyriausybės dėl presti
žo VVashingtone? Ar remti LKP 
(SSKP), Jedinstvininkus"? To 
nesiūloma, bet tai tiesioginis 
kelias branduolinio pavojaus 
„kont ro le i " tik Kreml iaus 
rankose. 

Kreipiantis į kongreso narius 
neleidžiama užmiršti nepri
pažinimo Lietuvos inkorpora
vimo į Sovietų Sąjungą. 
Kongreso nariai taip pat turi 
savo skirtingas nuomones ir 
nusistatymus. Kitaip nebūtų 
išrinkti. 

Antrasis D.S. siūlymas taip 
pat išeivių yra vykdomas nuo 
pat okupacijos pradžios, o kai 
kitų tautų atstovai siūlo pabal-
tiečius įsileisti į Helsinkio kon
ferencijas, tai JAV7 atstovai tyli. 
Ar ir čia branduolinių ginklų 
baimė? 

Nėra pavojaus išeiviją įtrauk
ti Kremliaus interesų tarnavi
mui, bendradarbiaujant su Vil
niaus vyriausybe. Ne tik reikia, 
bet ir būtina kiršinti rinktuo
sius atstovus, kol jų sąžinė at
sibus, privesdama arčiau prie 
gražių žodžių įgyvendinimo. 
Turimų palaikymas ir naujų 
draugų ieškojimas nėra kiršini-
mas , bet vienas iš būdų 
demokratinėje sistemoje gyve
nant siekti teisybės visiems 
žmonėms. Tai įrodo išeivijos 
veikla. Dabartiniu metu reika
lingas nepriklausomybės įgyven
dinimas. Dėl branduolinių gink
lų išsprendimo klausimo plano 
sudarymo išeivija niekuo dėta. 

Trečias D. Skučo siūlymas — 
atsiribojimas nuo dabartinės 
Vilniaus vyriausybės — graudus 
nesusipratimas: liktų vergijos 
pripažinimas. Amerikos laisvą 
gyvenimo būdą remiame sąži
ningu darbu, dalyvavimu rinki
muose, liudijimu prieš jai pavo
jingiausią priešą — komunizmą, 
vis tebesiekiantį ją sunaikinti. 

Demonstracijos, peticijos, 
ryšiai su mūsų pačių išrinktais 
atstovais (kongreso nariais) yra 

krašto demokratinės val-
dymosi sistemos neatskiriama 
dalis. R.I. atstovai prašo rinkėjų 
reikšti nuomones įvairiais klau
simais. Ypač kongresmanas 
Ronald K. Machtley susitiki
mais ir raštu prašo mus pasi
sakyti. Nei ignoravimas, nei 
pa ta ikau jan t i s me las čia 
netinka. Sunkiai dirba tautie
čiai (pvz. LB Detroito apylin
kėje, žr. tame pačiame Draugo 
numeryje), kad ir jų kongres
manas David Obey stotų už 
pagalbą pavergtiesiems, o ne 
prieš juos 

Vykdome kai kur iuos D. 
Skučo s iū lymus nuo pat 
Lietuvos okupacijos pradžios. 
Tęskime toliau visais galimais 
būdais pagalbą pavergtiesiems 
atgauti laisvę. 

A. Valiuškis 

CLASSIFIED GUIDE 
SEAL ESTATE REAL ESTATE 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I letuviams žinomas ir patikimas vardas 

S MLS, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste :f priemiesčiuose Saž'-
nmga: patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
8EL_ BACE PEA..TORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią jstaigą. prašome 
paminėti, kad esate arba^iorite Dūt; 
Rimo Stankau* khjentais Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai . 

La MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
V I M E . Ve l tu i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambin t i : 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 a rba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago. IL 60629 

H MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis,Reaftor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 4?6-7878 į 

FOR RENT 

Apt. for rent. 5 rms, 2 bedrms. 
heated. refrig., stove incld. Adults. 
Price $435 mo. 

Call: 312-582-1018 

HELP VVANTED 

Arti „Sek lyč ios" išnuomojamas 3 
kam b.. 1 mieg . butas su ši luma, 
ša ldy tuvu , virykla ir ki l imu. $300 
[ m ė n . + ..security deposit". Te l . 
3 1 2 - 7 7 6 - 4 3 7 1 . 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit 

JŽ apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
sas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI -

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS - , ' 

^ —4 

Reikal ingas pagalbin inkas pr ie 
statybos darbų. Pastovus darbas. 
K re ip t i s : a n g l i š k a i t e l . 
7 0 8 - 3 0 1 - 5 4 8 8 , l i e t u v i š k a i t e l . 
1 -312-737-2239 po 6 v .v . 

Reikalinga moteris namų ruošai, mais
to pagaminimui ir prižiūrėjimui aklos mo
ters. Reikėtų gyventi kartu užmiestyje 
Pageidaujama, kad šiek tiek mokėtų 
angliškai ir sutiktų dirbti ilgesnį laiką 
Kreiptis 708-339-7319. 

LITHUANIA MY HERITAGE 
Edited by Vladas Vijeikis 

Knyga anglų kalboje, pagrin
dinės žinios apie Lietuvą, 1300 
iliustracijų, 400 psl. Leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, 
gražiai išleista „Tėv iškė lės" lei
dyklos Chicagoje. 1989 m. Spau
dos darbas ViVi Printing. Tai graži 
dovana įvairiomis progomis. Kaina 
su persiuntimu 22.75 dol. (Ilinojaus 
gyventojai dar prideda 1.60 valsti
jos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

„DRAUGAS" 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

VĖJAS, šiaurės Amer. liet. krepšinio rinktinės 
išvyka į Lietuvą 1989 Sig. Krasauskas. 67 
psl $7.00 

LIETUVOS ISTORIJA. A. Šapoka. 694 psl. . . $20 00 
KRYŽKELĖS, radijo prakalbos į Lietuvą. Bronys 

Raila. 480 psl $10.00 
AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖJE, Sibiran tremtinių atsi

minimai. 303 psl $10.00 
VIEŠPATIE IŠKLAUSYK MANĘS, maldaknygė. 

Kun. K. A. Matulaitis. 640 psl $4.00 
ARKIVYSK JURGIS MATULAITIS. Dr 

Ant. Kučas. 592 psl $5.00 
PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE. Kęst. K. Gir

nius. 422 psl $10.00 
ŠIAURĖS ŽVAIGŽDĖ, atsiminimai. Mykolas 

Vaitkus. 297 psl $3.00 
MILŽINŲ RUNGTYNĖSE, atsiminimai. Mykolas 

Vaitkus 203 psl $3.00 
SMILGOS, apsakymai. A. Giedrius. 204 psl. . $3.00 
PAGUODA, akimirksnių kronikos. I dalis. Bronys 

Raila. 428 psl $4.00 
PAGUODA, akimirksnių kronikos. II dalis. Bronys 

Raila. 374 psl $4.00 
PAGUODA, akimirksnių kronikos. III dalis. Bronys 

Raila. 367 psl $4.00 
BUKOLIKOS GEORGIKOS, antikiniai poetai lietu

viškai.. Dr. A. Rukša. 427 psl $3.00 
MĖLYNO KARVELĖLIO ŠVIESA, novelinis • 

romanas. Alė Rūta. 287 psl $12.00 
PRIEŠAI, raštų rinkinys. Fab. Neveravičius. 164 

psl $7.50 

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



GYVENIMAS VILNIUJE 
- PAPILDYMAS 

DRAUGAS, antradienis , 1991 m. sausio men. 8 d. 

E. RINGUS 

Modernus miestas šiandien 

VIEŠNAGĖS 
LIETUVOJE 
ĮSPŪDŽIAI 

Besilankant Lietuvoje spalio 
ir lapkričio mėnesiais, Vinco 
Dineikos dėka turėjau progos 
aplankyti Palangoje įsteigtą 
Karol io Dineikos sveikatos 
institutą. Insti tutas Palangos 
gražiausiame parke. Mankštos 
ir sveikatos sezonas tęsėsi 2 
savaites instruktorių ir medikų 
priežiūroje. Maitinta sveiku val
giu, paruoštu specialios vir
tuvės. Po rytmetinės mankštos 
visi be išimties, nuo 18-80 m. 
amžiaus, maudosi jūroje. Man 
buvo vėsu. einant jūros pa
krante, apsivilkus šiltais drabu
žiais, o jie nardė kaip ruoniai 
jūroje. 

Man buvo įdomu išgirsti kur
santų pasisakymus per uždaro
mąjį banketą. Iš dviejų šimtų 
kursantų nei vienas nesiskun
dė; visi buvo laimingi atvykę į 
šią mokyklą, pagiję nuo visokių 
fizinių bei dvasinių negalavimų. 
Per uždaromąjį banketą ir va
karo pasilinksminimo renginį 
dalyvavo ir Sveikatos ministeri
jos atstovė. Kas norėtų sveikai 
fiziniai ir dvasiniai pailsėti, 
s iū lau praleist i nebrangiai 
atostogas gražiame Palangos 
kurorte. Nesigailėsite. Adresas: 
LIETUVA, 235720 Palanga, 
D a r i a u s ir Girėno Nr . 20 
L ie tuvos Sve ika tos S-ga. Tel. 
53808 ir Vilniuje 652010. 

Kitą dieną pro Klaipėdą, kur 
Lenino aikštėje „GERADARIO 
ir IŠVADUOTOJO" Lenino 
paminklą saugo keturi šarvuoti 
sovietiniai tankai , važiavome į 
Neringą. Sustojome Juodkran
tėje ir apžiūrėjome Raganų 
kalną. Ėjome miškingais ir 
kalnuotais takais , kur pro
peršose ir takų susikryžiavi
muose mažas aikšteles puošia 
liaudies medinės skulptūros. 
Grožėjaus skulptūrų įvairove, jų 
temat ika ir Lietuvos liaudies 
meistrų genialumu. Tokio gro
žio jokiam pasaulio krašte 
nerasite. Pakeliui į Nidą trum
pam sustojom gintaro apdirbimo 
įmonėje ir pakelės miesteliuose. 
Nida — gražiai tvarkomas pa
jūrio žvejų kurortinis miestas. 
Bevaikštinėdamas po Nidą, at
kreipiau dėmesį prie miesto 
Rotušes milžiniškoj vitrinoj 
iškabintas vėtrungių kompozi
cijas. Tai diplominis darbas 
architektės Rolandos Kristo-
pavičiūtės. Miestas pavedė ar
chitektai be kitų ir vėtrungių 
projektą įgyvendinti Nidoje. Tai 
kukli ir gabi jauna architektė. 
Susipažinau ir su jos pagar
sėjusiu broliu architektu Ri
čardu Kristopaičiu. Ignalinos 
bažnyčios (su Vincu Dineika) 
konkursinio projekto laimėtoju. 
Bažnyčia jau pradėta statyti. 

Kristopavičius paruošė saules 
laikrodžio projektą, kuris jau 
pradėtas statyti ant aukščiau 
šios kopos Nidoje. 

E d m u n d a s Arbas 

Lietuviai «amc visi — 
Lietiniu Forde ar esi? 

3 * 1 \VEST 39TH STREET 
t HICAGO. ILLINOIS 60629 

PHONE: (312) 471-3900 
U.S.A. 

Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvi
taškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pa
vardės = įnašų iš viso. 

1990 m. rugsėjo mėn. 

2 x $20 Makutėnas Kunigunda atm. įn., $20; Radzevičiūtė 
E., S20. 

1 x $25 Kviklys Bronius, atm.: įm. Razma dr. Antanas. $250. 
2 x $80 Karaška Narimantas ir Ona, 40 m. vedybų sukakties pro
ga, $280; Šalkauskienė Marija atm. įn.: Aušrotas V. ir V. $25, 
Sodonis M. $25, $966. 

2 x $100 Juškaitienė Ona atm.: Juškaitis Kostas, $300; 
Paužuolis Antanas ir Rozalija atm. įn.: Gudelienė Liucija. $100. 

4 x $200 Barūnas Kazimieras ir Jadvyga, $200; Blažys Am
brose ir Mary: įm. Jonaitis Kazys ir Gaila, $200; Garka Antanas 
atm. įn.: Garkienė Elena, $200; Juknevičienė Elena J., $500. 

1 x $270 Kasperaitis Jonas atm. įn.: įm. Kasperatienė Ona. 
Racine County Human Services tarnautojai ir draugai, $270. 

3 x $500 Lietuvos savanorio Fulgento Janonio ir žmonos 
Marijos stipendijų fondas: Janonienė Marija, $28,000: Šmaižys 
Petras atm.: Palionis G. ir T., Jurjonienė F. ir Jurjonas V. ir P. $100. 
Andrulis P. $30, Artmonas V. ir E. $30, Pamataitis H. ir A. $30. 
Šakinis J. ir L. $30 ir 20 kt. asm.. $600; Žitkus Pranas atm.: 
Žitkuvienė Janina. $1.900. 

1 x $670 Šimkus Stasys. $7,147.05. 
2 x $1,000 Adomaitis Jonas, $3,000: Morkevičius Juozas 

Bronius, Vida ir Marijėlė: įm. Pranskevičius Augustinas ir Marija, 
$1.000. 

1 x $2,000 Padolskis Vyskupas Vincentas atm. įn.: Navic
kas Tadas $2,000. 

1 x $5,000 X fondas, $10.300. 
Iš viso $12,665.00 

1990 m. spalio mėn. 

4 x $10 Gedgaudienė Vincenta atm. įn.. $110; Lukienė 
Viktorija atm. įn.. $10; Stančius Petras, $110; Vaitkevičius Stasys. 
$190. 

1 x $20 Vaičeliūnienė Kazimiera, $470. 
5 x $25 Blažaitis Juozas atm. įn.: Mickevičius B. ir G. $25; 

Daukantas Bladas ir Zuzana. $575; Kižytė Audronė, $125; Kviklys 
Bronius atm.: Jurkūnienė Laima, $275; špakauskas Pranas. $125. 

4 x $40 Navickas Petras. $540; Orentas Jonas atm. įn.: įm. 
3 asm., $40; Petkienė Barbora atm. įn.: įm. 4 asm.; $40; Punkris 
Justas atm.: įm. 3 asm., $265. 

9 x $50 Bikinas Juozas ir Kotrina atm. įn.: Mikalauskienė 
Emilija, $200; Janušauskas Jonas, $170; Krasauskas kun. 
Rapolas, $150; Laukys Eduard ir Danutė. 150; Petravičienė Lidi
ja. $230; Pračkaila Mindaugas ir Nijolė. $250; Skrupskelis dr. Ig
nas atm. įn.: Skrupskelienė Alina, $250; šulaitis Alexandras atm. 
įn.: Mošinskis Angelą. $50: Vizgirda Domicėlė ir Juozas (miręs). 
$650 

1 x $60 Navickienė Ona atm. įn.: Navickas Petras, $160. 
2 x $75 Šlapelienė-Piaseckaitė Marija atm. įn.: Sirutienė 

Gražutė. $200; Šlapelis dr. Jurgis atm. įn.: Sirutienė Gražutė. 
$200. 

59 x $100 A.L.R.K Moterų Sąjungos 20 kuopa: atst. pirm 
Meilus Grasilia, $100; Andrejauskas Pranas ir Monika, $100; 
Augonis Stasys. $650; Bakšys Bronius, $300; Bobinienė Konstan
cija atm. įn.: Bobinas Janina ir Feliksas. $900; Boguta Motiejus 
ir Eugenija. $300; Brazaitienė Konstancija atm. įn.: Brazaičiai Vida 
ir Dainius, vaikaičiai, $100; Bružienė Elena atm. įn.: Bobinas 
Feliksas ir Janina, 900; Černius Rimas. $1,500; čėsna Petras atm. 
įn.: Pumputienė Joana. $100: čiunka Tomas atm. įn.: Vaišvila 
Bronė. $360; Dailidė Bronius atm. įn.: Dailidė Vytautas ir Joana, 
$1750; Draugelis Arūnas ir Irena. $525; Dūda Stasys, $300; 
Gruzdiene Aleksandra atm. jn.. Gruzdys Vincentas ir Genė. $200: 
Janulis Pranas. $600; Janušis Antanas ir Zuzana, $1,300; Jasas 
Adomas ir Zuzana (mirusi), $854; JAV LB Marquette Parko 
apylinkė; $1,200; Karoblis dr. Vytautas ir Antanina (mirusi), $8,100; 

1943 m. perorganizuota So
vietų armija, jau Amerikos 
aprūpinta naujais sunkveži
miais ir pavalgydinta amerikie
tiškų maistu, pradeda kietą 
antpuolį. Veržimasis į rytus ne 
tik sustabdytas, bet visas fron
tas pradeda slinkti į vakarus. 
Karo pradžioje pavergtų tautų 
atstovai siūlė vokiečiams įjungti 
į savo dalinius įvairių tautų 
savanorius. Nacių viršininkai šį 
pasiūlymą atmetė. Jų nuomone 
jiems nereikėjo slavų ir kitų 
„untermenšų" pagalbos. Pagal 
nacių planą dideli Ukrainos 
plotai po karo turėjo būti 
ištuštinti ir jų vietoje atgaben
ti vokiečiai. Panaši ateitis laukė 
ir Pabaltijo gyventojų. Apie 
azijatinių tautų pagalbą nebuvo 
net kalbos. 

Padėtis užfrontėje irgi pablo
gėjo. Sovietų partizanai išmė
tyti rusų ir buvusios Lenkijos 
sr i tyse išvystė nuostolingą 
veiklą. Visi gelžkeliai ir tiltai 
turėjo būti saugomi dieną ir 
naktį. Todėl Lietuvos guberna
torius Roenteln kovo mėn. pa
reikalavo, kad Lietuva parūpin
tų 150,000 jaunuolių. Nežiūrint 

propagandos, pasirodė tik keli 
šimtai savanorių. Mūsų tautos 
vadovai a t s i sakė vykdyti 
vokiečių reikalavimus. Del 
to uždaromos mokymo įn-
stitucijos, o kovo 16 d. suimami 
ir išsiunčiami į Stutthofo kon
centracijos stovyklą nemažas 
skaičius veikėjų. 

Maža to, Vilniaus komisaras 
pradeda derybas su lenkų par
tizanais ir remia juos ginklais, 
o lietuvių vienetams įsako 
vengti susikirtimų su lenkais. 
Mūsų ir lenkų atstovai renkasi 
Vilniuje deryboms. Iš jų nieko 
neišeina, nes lenkai ir lietuviai 
negali susitarti dėl Vilniaus. 
Dėl to prasideda vietiniai 
kivirčai su nemažom aukom 
tarp lenkų partizanų ir lietu
viškų įgulų. 

1944 m. SS generolas Jeckeln 
pakviečia generolą Plechavičių 
ir vėl reikalauja 70,000 vyrų. 
kurie būtų įjungti į SS dalinius, 
30,000 į aviaciją, 80,000 žmonių 
į Vokietiją darbams. Plechavi
čius suranda apie 20,000 jau
nuolių, bet reikalauja, kad 
daliniai būtų vadovaujami lie-

Kašinskienė Birutė, $100; Kasis Jonas ir Ina, $1,300; Kasparas 
Pranas, $1,000; Kindurys Alfonsas (miręs) ir Ona. $4,225; Kliorė 
Bronius atm. 8-tų mirties metinių proga: Kliorienė Antonija, $1.625: 
Klova Vincas, S3.400; Kregždys Juozas, $100; Kriščiūnas Antanas 
ir Veronika, $900; Kulikauskas Edmundas ir Rūta, $200; Ma
jauskas Kazys :r Elena, $600; Maldūnas Romas (miręs) ir Liucija, 
$200; Matulis Antanas, $800; Girvilas Kleopas, $1,100; Plėnys 
Kazimieras atm. įn.: Plenienė Sofija, $1,650; Pupius Andrius: įm. 
seneliai Petras ir Zuzana Pupiai, $200; Ramas Povilas ir Ona. 
$300; Rėderis Emanuelis atm. įn.: Amerikos Lietuvių klubas $25 
ir 6 kt. asm., $100; Remienė Marija. $2,000; Ringus dr. Edmun
das, $2,600; Šamatauskas Viktoras ir Ona, $1,100: Sealey prof. 
Raphael, $400: Šimavičius Mykolas, $200; širvinskas Aleksandras 
atm. įn.: Širvinskaitė Bronė, $200; Širvinskas Kostas atm. įn.: 
Širvinskaitė Bronė, $220; Širvinskas Vladas atm. įn.: Širvinskaitė 
Bronė, $200; Šlajus Juozas ir Bronė, $500; X, $1,200; šuopienė 
Agota, $100; Tarvydas dr. Pranas (miręs) ir Liucija. $600: 
Tiškevičius Stasys, $1.200; Upchurch Motiejūnas Avery, įm. 
senelis Motiejūnas Jonas, $100; Urbonas Vacys ir Stasė. $1,100: 
Valiūtė Aistė; įm. Krikšto tėvas Bagdonas A. P.,$100; Vidžiūnienė 
Rūta-Kleva, $700; Vilutis Edvardas atm. jn.: Vilutienė Marija, $300: 
Vitkus Vincas ir Vladislava atm. įn.: Vitkus Eduardas, $300; 
Zailskas Antanas ir Teodora, $300; Žakas Aleksas, $700; Zelbienė 
Bronė atm įn.: Zelba Pranas, $1.100. 

1 x $127 Bemotavičienė Irena Regina atm. įn.: Bemotavičius 
Petras, $888. 

'Bus daugiau) 

A.tA. 
PETRAS VENCLOVAS 

Gyveno Schaumburg. IL, anksčiau Chicagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1991 m. sausio 6 d.. 3:29 vai. p.p.. sulaukęs 80 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasihko dideliame nuliūdime dukros: Irene Beisiegel, 

žentas Willįam. Donna Wyskiel. žentas Kenneth; anūkai: 
William, Stephen. Lisa Beisiegel: sesuo Marijona Ernstas; 
mirusios dukters Lucy vyras Robert Botica. 

Velionis buvo vyras a.a. Elenos, tėvas a.a. Lucy. 
Priklausė Tauragės, Zarasiškių. Medžiotojų-meškeriotojų 

klubam.- ir kitoms lietuviškoms organizacijoms. 
Kūnas pašarvotas antradienį, sausio 8 d. ir trečiadienį, 

sausio 9 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 10 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos ui 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
lietuviu kapines 

Nuos rdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus d'lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nui:ūdę dukros, anūkai, sesuo ir kiti giminė9. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

Du seni pažįstami George Bush ir Raimundas Kudukis. 

tuvių karininkų, būtų palikti 
Lietuvos teritorijoje ir negali 
būti išsklaidyti. Plechavičius 
areštuojamas, o dalis karininkų 

ir e i l in ių sušaudomi . Ki t i 
savanoriai dingsta miškuose. 
Taip baigėsi „Lietuvos Vietinės 
r inkt inės" istorija. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4805-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
P R A N E Š A 

kad a t i d a r o n a u j u s l a i d o t u v i ų n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e P a r k e 

Ki t i S . C . Lack l a i d o t u v i ų n a m a i : 
11028 S o u t h w e s t H w y . * Pa lo s H i l l s 
9236 S. R o b e r t s Rd . * H i c k o r y H i l l s 

2424 W . 69 St . * C h i c a g o 

Visų telefonas: 708-974-4410 

mirus 
giausi 

JONUI 
A.tA. 

MARKEVIČIUI 

visai MARKEVIČIŲ 
J. užuojautą. 

šeimai reiškiu širdin-

Ema Venckus. 
Kaimynė iš Lietuvos 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\ larquettc Funerai Home 
2533 v • Street 

Chicago. IBmoė 60629 
l-<312>-476-2345 

Hills Funerai Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois NU6-

708-430-4455 

Petkus Funerai Home 
1410 South 30th Avenue 

Cicero, Illinois 6(>SN1 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funerai Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 606^1 
708-652-1003 

Visus l a i d o t u v i ų n a m u s ga l i te pas iekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PFTKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

file:///VEST
file:///larquettc


DRAUGAS, antradienis, 1991 m. sausio mėn. 8 d. 

x Lietuvos Respubl ikos 
Kultūros ir Švietimo minis
terija pakvietė Lietuvių Operą 
iš Chicagos atvykti į Vilnių ir 
čia atlikti kelis „I Lituani" 
operos spektaklius kartu su 
Lietuvos Operos nariais. Lie
tuvoje šios operos premjera 
įvyks rugpjūčio 31 dieną, o kiti 
spektakliai rugsėjo 1 ir 3 die
nomis. Mūsų Operos choras ir 
solistai išvyks rugpjūčio trečiąją 
savaitę. Kartu kviečia vykti ir 
kitus lietuvius. 

x Stasys ir Elena Barai iš
vyko savaitei poilsio j Floridą. 
Stasys Baras sausio 1 d. užbai
gė Lietuvių Fondo tarybos 
pirmininko pareigas ir dabar 
visą laiką ir visus savo suge
bėjimus paskyrė Lietuvių Muzi
kos šventės ruošimui. 

x JAV Lietuvių Bendruo
menės New Yorko apygarda 
ruošia konteinerį įvairių reik
menų siuntimui į Lietuvą. Bus 
siunčiami rūbai, knygos ir pan. 
Melrose Parko LB jau nusiuntė 
dėžių į New Yorką naudodami 
UPS persiuntimą. Siuntiniai 
bus pr i imami ligi sausio 
vidurio. Jeigu kas nors nori 
prisidėti ar sužinoti tolimesnių 
informacijų, galima susisiekti 
su New Yorko LB apygardos 
pirmininku Vytautu Alksniniu. 

x Gražina Kriv ickienė , 
Glenn Dale. Md., buvusi nuola
tinė „Draugo" korespondentė, 
kuri atstovavo lietuvių spaudai 
nuo 1964 iki 1980 metų Baltuo
se rūmuose, Valstybės depar
t amen te . Sena te , Atstovų 
rūmuose ir kitur. „Draugui" 
atsiuntė 100 dol. paremti su 
laiškučiu: „Didžiai Gerbiamas 
, Draugo' redaktoriau, bebė
gančių Kalėdų švenčių ir 
artėjančių Naujųjų 1991 Metų 
proga, sveikinu Jus ir .Draugo' 
bendradarb ius l inkėdama 
sėkmės Jūsų darbuose". Nuošir
dus ir didelis ačiū už mielus 
linkėjimus ir realią paramą sa
vai spaudai. 

x RŪKYTOS MĖSOS GA
MINIAI — aukštos kokybės 
Pristatome į namus Lietuvoje — 
S84.00. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x DRABUŽIAI, avalyne, 
maistas ir kt: VAISTAI - re
ceptiniai ir nereceptiniai. Kie
kiai neribojami. MUITO 
NĖRA! Iš kitų miestų savo 
daiktus siųskite mums paštu ar
ba UPS. Automobilius par 
duodame pigiai. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629 tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Norėdami atšvęsti įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreitis į Baltijos res
toraną, 8100 Roberts Rd„ 
Justice. B. tel. 1-708-458-1400. 

(sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti 
ar pakeisti Aerofloto ar kitų li
nijų skrydžius į Lietuvą, ar gau
ti patarnavimus New Yorko ae
rodromuose, įskaitant bilie
tus į kitus miestus — lėktuvais, 
traukiniais ar autobusais — 
skambinkite į New Yorko ke
lionių agentūrą , ,VYTIS" 
718-769-3300. 

(sk) 

x Prez . A. S t u l g i n s k i o 
moksleivių ateitininkų kuo
pos susirinkimas šį penkta-
dienĮ, sausio 11 d., vyks pas 
Ingridą Martinkutę. 205 Her-
rick Rd.. Riverside. IL. Pradžia 
7:30 v.v. Virginija Majauskienė 
ir Dalia Martinkienė kalbės 
apie kenksmingus polinkius. 
Aras Norvilą papasakos apie 
savo proseneli prez. Aleksandrą 
Stulginskį. Visi gimnazistai 
kviečiami. 

x Daina Tijūnėlytė ir dr. 
Donatas Siliūnai sausio 4 d. 
susilaukė pirmgimio sūnelio 
Alekso Donato. Naujuoju 
šeimos nariu džiaugiasi jaunie
ji tėvai, seneliais tapę Donatas 
ir Indrė Tijūnėliai. Bronius ir 
Vlade Si l iūnai , prosenelis 
Vladas Išganaitis bei visas 
būrys tetų ir dėdžių. Visi 
Tijūnėlių ir Siliūnų šeimų 
na r i a i veikliai re iškias i 
l i e tuv i škų organizacijų 
visuomeninėje ir politinėje veik
loje. 

x Pedagoginį Lituanistikos 
institutą baigusiems diplomų 
Įteikimo vakaras bus šešta
dienį, sausio 19 d„ Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Numatyta 
t rumpa akademinė dalis — 
diplomų įteikimas, instituto 
studentų atliekama programa, 
k a r š t a vakar ienė ir pasi
linksminimas. Visi studentai ir 
jų tėvai, o taip pat dabartiniai 
ir buvę lektoriai bei absolventai, 
rėmėjai ir visuomenė kviečiami. 
Informacijoms kreiptis į ins
t i tu to direktorę Stasę Pe
tersonienę tel. 312-847-1693. 

x Lietuvių operos „I Li
tuani" pastatymui dekoracijos 
daromos ir rūbai s iuvami 
Lietuvoje. Opera statoma Lietu
vių Muzikos šventės metu 
gegužes 19 ir 24 d. Morton mo
kyklos patalpose. 

x Padėkos šv. Mišios ir 
pamaldos už Lietuvą įvyks sau
sio 12 d., šeštadienį, 5:30 v.v. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Židi
nys maloniai kviečia dalvvauti. 

(sk> 

x Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejus širdingai dėkoja 
kunigui dr. Juozui Prunskiui už 
padovanotą nepaprastai ver
t ingą istorinę-dokumentinę 
medžiaga. 

'sk) 

x „ Ž A I B A S " Nr. 10 -
skanios rūkytos dešros ir skilan
džiai bus pristatyta jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje. 4 kg 
lietuviško skilandžio, 2 kg „Žal
girio" dešros. 2 kg „Suvalkie
tiškos"' dešros, 1 kg „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. Pilna 
kaina $100.00 - kreiptis „Žai
bas" 9525 South 79th Ave., 
Hickory Hills, 111.60457. Tele
fonas (708) 430-8090. 

(sk) 

x Pristatome Lietuvoje tik 
naujus automobilius. Visų fir 
mų mašinos pigesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20-30^. Vi
sos su garantija. Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į rub
lius. Parūpiname butus gimi 
naičiams. Skambinkite iki 12 
vai. dienos tel. (312) 434-8618. 

(sk) 

x Romas Pūkštys, TRANS 
PAK firmos savininkas, prane
ša, kad vėl vyksta i Lietuvą va
sario mėn. pradžioje. PINI
GAI pervedami DOLERIAIS 
jūsų giminėms. Pigiai perkami 
nauji automobiliai. Atsiskai
tyti iki vasario 6 d. TRANS
PAK. 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, 60629. tel. 312-436-7772. 

'sk) 

x Norintys prisidėti prie 
J A V LB New Yorko apygardos 
ruošiamo konteinerio Lietuvai 
gali susitarti sujos pirmininku, 
skambinant Vytautui Alksni-
niui 516-671-2393. J a u supa
kuota 13,000 svarų knygų, rū
bų ir muilo. Konteineris turės 
bū t i p a r u o š t a s ik i s aus io 
vidurio. 

x I Lino Kojelio suorgani
zuotą Paba l t i jo fondacijos 
naujienų būrelį VVashingtone, 
D.C, yra priimtas iš Cincinnati 
bankininkas Karlis A. Cerbulis. 
Manoma, kad jo priėmimas bus 
naudingas patariamajai grupei. 

x „Aušra", Lenkijos lietuvių 
leidinys, Nr. 8, pasiekė re
dakciją. Šiame numeryje yra 
keli s traipsniai ir nemažai 
informacijos iš Lenkijos lietuvių 
gyvenimo. Redaguoja kolegija — 
A. Sitarskienė kaip vyr. redak
torė, S. Birgelis ir A. Uzdila. 

x J Lietuvos Raudonąj į 
Kryžių, prašymu nr. 1001 krei
piasi Teresė Savickaitė-Moc-
kienė, ieškanti žinių apie savo 
pusseserę Anne M. Savick. 
Vienu metu Savick buvo Marl-
boro ligoninės vedėja New Jer-
sey. Turintys informacijos gali 
pranešti J. Šapokai, Lietuvos 
Raudonojo kryžiaus draugija, 
Gedimino pr. 3a , V i l n i u s 
232600. Lithuania. 

x Dr. Č. Masaitis, Thomp
son, Conn.. . .Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą su 150 dol. 
čekiu ir laiškučiu: ,,... pridedu 
mažą auką paremti didžiulį 
Jūsų darbą, kuris sujungia mus 
su atgimstančia Tėvyne ir sujos 
sunkia dalia laisvėjimo kelyje. 
Pasaulio įvykių staigioj kaitoj ir 
ateities netikrume atsiranda la
bai įvairių nuomonių apie 
veiklos priemones ir net apie jos 
tikslą. Jūsų laikraščiui priklau
so padėka už sugebėjimą pateik
ti ne tik tikrovės įvykius, bet ir 
šį nuomonių įva i rumą, ne 
tik nedidinant jame atsiran
dantį tarpusavio nepakantumą, 
bet su vienybės ir tarpusavio 
meilės skatinimu. Ačiū Jums už 
tai ir už Jūsų įnašą į lietuvių 
la isvės s i e k i m ą " . Laba i 
dėkojame už gražų laiškutį ir 
auką. 

x Atitaisymas. Sausio 5 d. 
Drauge atspausdintoje Sereikai 
mirus, užuojautoje telšiškių 
draugų tarpe praleista Jurgio ir 
Birutės Klečkauskų pavardė. 
Atsiprašome. 

(sk) 

x Select Wines & Liąuors, 
3018 Hobson Rd., Woodridge, 
IL 60517 pr i s ta to gėr imus 
lietuvių pobūviams urmo kaina. 
Kreiptis: Vytas Miceika, tel. 
708-969-3880. 

(sk) 

x Siuntiniai į Lietuvą! Mari 
ja Noreikienė praneša, kad 
žiniomis iš Vilniaus muitinės, 
leidžiama siųsti ir dėvėtus, 
gerame stovyje, drabužius. Jų 
muitas 50<# kainos, nustatytos 
naujiems drabužiams. Taip pat 
siuntinyje praleidžiami nedideli 
kiekiai aspirino, vi taminų ir 
konservuoto maisto (metalinėse 
dėžutėse). Už vaistus, maistą ir 
naujagimio drabužius muito 
nėra. Siuntiniai priimami: pir-
mad. ir trečd. 10 v.r.—4 v.p.p., 
2543 W. 71 St., Chicago, IL tel. 
708-857-7281. Skambint po 6 
v.v. 

'sk) 

Rašytoja Danutė Bindokiene kalba per Lietuvių fotografų draugijos suruoštą 
fotografijos parodos atidarymą Jono Tamulaičio nuotrauka 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

SUVALKIEČIŲ 
DRAUGIJOS VEIKLA 

Užbaigti 52 sėkmingos veiklos 
metus ir pasiruošti ateinan
t i ems metams . P e r ž i ū r ė t i 
nuveiktus darbus juos įvertinti, 
išsirinkti valdybą, kuri rūpinsis 
visais draugijos reikalais, 1990 
metų gruodžio 28 dieną, nežiū
rint nei blogo oro, nei slidaus 
kelio, susirinko gražus būrelis 
dalyvių. 

Tą dieną 1 vai. p.p. susi
rinkimą atidarė valdybos pirm. 
Alex Navardauskas , l inkė
damas geros darbingos nuo
taikos aptarti ir išspręsti drau
gijos ateities planus. Minutės 
susikaupimu pagerbtas baigęs 
šios žemės kelionę John Faiza. 
Protokolą perskaitė sekretorius 
Victor Utara. Jis buvo primtas 
be pataisų. Ligoniai Kostas Ra
manauskas , praleidęs vieną 
savaitę ligoninėje, dabar taiso 
sveikatą namuose. Paskirdami 
ligonio dovanėlę linkime greitai 
pasveikti . Korespondencijos 
g a u t a s padėkos la i škas iš 
Vii niaus dėkoja už vaistus. 
Valdybos rapor te p i rm. 
pranešė, kad pasiuntė kalė
dinius sveikinimus su pinigine 
dovana: „Draugui", „Lietuvių 
b a l s u i " . ( S a n d a r a i " , „Mar
gučiui", „Lietuvos aidams" ir 
Šluto radijo — iš viso 235 dol. 
Iždininkės Emma Petraitis pini
ginė apyskaita priimta. 

ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KLUBAS 

Užbaigdamas 1990 metus, 
prieš Kalėdų šventes klubas 
turėjo metinį visuotinį narių 
susirinkimą Jaunimo centre. 
Pirmininkas Justinas Šidlaus
k a s a t i d a r ė susir inkimą. 
Minutės tyla bavo pagerbti 
amžinybėn iškeliavę nariai: S. 
Polikauskienė, J. Šiukždinis, A. 
Veraitis, O. Žakienė, S. Sta
siūnas, V. Matulevičius ir J. 
Janulai t is . Posėdžiui pravesti 
pakvietė Juozą Šlajų — pirm. ir 
Jadvygą Lakiene — sekr. 

J . Šidlauskas pranešė, kad 
metų eigoje buvo suruoštas 
pusmetinis susirinkimas, Mo
tinos dienos minėjimas, pavasa
r ine ir rudeninė gegužinė. 
Valdybos darnios talkos dėka 
r e n g i n i a i buvo sėkmingi . 
Pirm. Šidlauskas valdybai iš
reiškė nuoširdžia padėką. Kasi
ninkas Kazys Rožanskas pažy
mėjo, kad paskirta 2,000 dol. 
auka Lietuvos Pagakoe fondui. 
Lietuvos Baž. Kronikos s-gai. 
Tautos Fondui. ( ricagos Lietu
vių Tarybai. Jaunimo centrui. 
Liudui Kairiui ..ruropos lietu
viui", „Draugui . Margučiui", 
„Lietuvos Aidams", Europos-
Anglijos skautams, Balfui, 
, ,Mūsų ž iniom- ' . „Laisvai 
Lietuvai", „Lute-14 balsui". Iš 
viso 800 dol. Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga, dar papil
domai minėtorr> Institucijoms 
(iš 1991 m. biudžeto) 600 dol. 

Steve Rudoki- perskaitė re
vizijos komisij',- ktą, kurį pa
tvirt ino, nes finansai ir kasos 

knyga vedama pavyzdingai. 
J. Šlajus pagal darbotvarkę 

perskai tė naujon valdybon 
renkamų kandidatų sąrašą, 
kuris vienbalsiai susirinkimo 
buvo priimtas. 

Dar susirinkimo nariu bal
savimu buvo pakeista klubo ser
gantiems nariams simbolinė (10 
dol. į 20 dol.) auką. 

Po susirinkimo buvo vaišės. 
1991 metų klubo valdybą 

sudaro: Anatolijus Lakas — 
pirmininkas, Justinas Šidlaus
kas — vicepirmininkas. Jonas 
Jokubka — vicepirmininkas, 
Eva Paulauskienė — sekretorė, 
Kazys Rožanskas — iždininkas, 
Vladas Paliulionis — meno 
kultūrinių renginių vedėjas ir 
informacinio leid. administrato
rius. Albertas Matulis — ren
ginių komisijos vadovas, Jonas 
Aukščiūnas ir Bronė Černienė 
renginių vadovai. Revizijos 
komisija: Steve Rudokas — 
pirmininkas. Jadvyga Aukščiū-
nienė ir Juozas Šlajus — nariai. 

Valdyba jau pirmame posėdy
je nustatė gaires metų veiklos 
planui. Šiais metais yra klubo 
veiklos 30 metų sukaktis, todėl 
jie turi būti ypatingai darbingi. 
Klubo pusmetinis narių susi
rinkimas ir Motinos dienos 
minėjimas balandžio 27 d. 
Jaunimo centre. Motinų garbei 
bus meninė programa. Klubo 
gegužinė birželio 30 d. Šiaulių 
namuose. 30-ties metų sukak
ties minėjimas ir banketas 
spalio 12 d. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Bus paruoštas ir 
išleistas klubo veiklos 30-ties 
metų sukaktuvinis leidinys. 

Anatolijus Lakas 
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Julija Pulikaitė, „Rūtos" ratelio na
rė, stovi Marijos aukšt. mokyklos 
..Open House" šventėje. 

Nuotr B. Sturonaitės 

Pirm. išreiškė pasitenkinimą 
ir džiaugsmą dėl valdybos 
gražaus bendradarbiavimo ir 
visų na r ių s u s i k l a u s y m o . 
Padėka renginių komisijai B. 
Zemgulienei ir Victor Utarai už 
sėkmingai suruoštą gegužinę, 
nariams už dalyvavimą ir fantų 
dovanas, virtuvėje dirbusioms 
Mary Erensas, M. Folius, M. 
Strungienei ir Eva Apana-
vičienei. Įėjimas buvo Vyto 
Abraičio, baras MaryAnn Malas 

x KARGO \ LIETUVĄ! G. 
T. International praneša, kad 
nuo gruodžio 24 d. dėl sunkios 
ekonominės padėties, labdaros 
vardan, visus rūbus ir maistą 
VISIEMS galime siųsti KAR
GO į Lietuvą be MUITO. Siun
čiame oro linija: $1.45 sv. Mi
nimumas 50 kg. arba 110 sv. 
Kreiptis į: G. T. International, 

tel. 708-430-7334.9525 S. 79th 
Ave., Hickory Hills, IL 60457. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos 1 įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda visas infor
macijas mūsų rašt inės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
I N T E R N A T I O N A L , INC., 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL. Tel. (708) 430-7272. 

(sk) Švente Ovelande - susidomeie klauso paskaitos 

ir Gintautas laimėjimai. H. 
Vilkelio, muzika K. Rama
nausko . P a d ė k a renginių 
vadovei Reginai Petrauskienei 
kuri nepaliko nė vieno alkano, 
visus mus pavaišino. 

1990 metų pasaulio įvykiai 
pripildė mūsų širdis džiaugsmo, 
kai kovo 11 dieną Vilniuje 
buvo paskelbta Lietuvos Nepri
klausomybė. Tikros laisvės dar 
nėra, bet viltiškai tikėkime, kad 
tautą, kuri tūkstančius metų 
yra tame pačiame Europos 
kampelyje, bus laisva. Valdybos 
rinkimai — Juozas Skeivys ir 
Kazys Čiurinskas, kurie yra 
eilės organizacijų veikėjai, akty
vūs spaudos rėmėjai, jausmingų 
minčių skleidėjai ir aktyvūs, 
sprendžiant įvairius organiza
cinius reikalus. Jiedu padėkojo 
valdybai už gerai atliktas parei
gas, palinkėjo daug energijos 
sveikatos ir toliau dirbti drau
gijos ir tėvynės gerovei. Šitą 
pasiūlymą visi dalyviai vienbal
siai priėmė. Šių 1991 metų 
valdyba yra Alex Navardauskas 
— pirm., Helen Vilkelis — 
vicepirm. Bernice Zemgulis — 
fin. sekr., Victor Utara — sekr., 
Emma Petraitis — ižd. ir Regina 
Petrauskienė — renginių va
dovė. Knygų revizoriai yra 
Mary Ann Malas, Regina Pet
rauskienė ir Carrie Navar
dauskas. Renginių komisija — 
B. Zemgulis ir V. Utara, Vytas 
Abraitis valdybos narys. 1991 
metų veiklos planas — valdybos 
posėdžiai bus šaukiami, reikalui 
esant bet kuriuo metu. Narių 
susirinkimai keturi — kovo 22 
dieną, gegužės 24 dieną, spalio 
25 dieną ir priešmetinis gruo
džio 27 dieną. 

Renginiai birželio 23 dieną, 
gegužinė Šiaulių namuose. I šį 
renginį iš anksto prašome visus 
narius su svečiais ir visą lie
tuv i šką v isuomenę a te i t i . 
Veikloje glaudžiai bendradar
biauti remti kitas organizacijas, 
l a n k y t i s jų ruoš iamuose 
renginiuose tuo užtikrinsim ir 
mūsų draugijos pasisekimą. 

Narių ir visuomenės informa
cija apie dr-jos veiklą korespon-
denc inėms ž inioms rašy t i 
spaudoje skelbti per radiją. Šis 
veiklos planas, reikalui esant, 
gali būt i p ak e i s t a s arba 
pap i ldy tas . Kad draugijos 
veikla būtų sėkminga, kviečia
me visus narius į talką, daugiau 
padarysime visi kartu. Sklan
džiai ir nuoširdžiai išsprendus 
visus dienotvarkėje klausimus, 
pirm. pakvietė visus daly
vaujančius prie rūpestingai 
Reginos Petraitienės paruoštų 
vaišių. Visiems nariams jų 
šeimoms linkime sveikų ir tur
tingų Naujų Metų ir vėl susi
r i nk ime kovo 22 dieną 
pasimatymui. 

PRIE MIRUSIOS MOTINOS 

Išlaužusi duris policija Chi
cagos Waveland gatvėje rado 
nušautą motiną Sandrą Steel ir 
prie jos vaikščiojančią 1 metų 
mergaitę. 

CHICAGOS CHORELIS 
WASHINGTONE 

Chicagos juodų vaikų choras 
buvo nuvykęs į VVashingtoną 
giedoti ka lėd in ių giesmių 
prezidentūroje. 

SUŠALO MIRTINAI 

Sonia Galumbiewski, 80 m., 
gyvenan t i Li t t le Vil lage, 
negalėdama savo bute įkurti 
šildymo ir neįstengdama prisi
šaukti pagalbos, rasta mirtinai 
sušalusi, begulinti virtuvėje ant 
stalo su menku pasiklojimu. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-8700 
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