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Tarybinio kalinio 
memuarai 
VLADAS LAPIENIS 

įžanga 

„Nebijok būsimųjų kentėjimų! 
Štai velnias įmes kai kuriuos 
jūsiškius į kalėjimą, kad būtu
mėte išbandyti. (...) Būk ištikimas 
iki mirties, ir aš tau duosiu gyve
nimo vainiką!" 

Apr. 2, 10 

Kai tyli — aušra nežėruoja, 
Prabyli — griaustiniai trenkia... 
Ir varguos lai broliai dainuoja — 
Kančia nemažės nuo verkimo. 

Rašant šiuos memuarus pa
s i t a i k ė klaidų. D a u g mano 
parašytų lapelių (dienoraščių be 
datų, o datų nerašydavau todėl, 
kad atėmę lapelius, nežinotų 
kurią dieną jie parašyti) nadzira-
teliai (kalinių prižiūrėtojai), da
rydami kratas iš manęs atėmė ir 
sunaikino. Sunkiomis nelaisvės 
sąlygomis teko vėl juos atkurti iš 
naujo. Jeigu tų lapelių nebūtų 
atėmę, šie memuarai būtų au
tentiškesni. Dėl jų nieko daugiau 
negaliu pasakyti, nebent tai, kad 
ieškojau ir siekiau tiesos, norėjau 
visus įvykius ir faktus užrašyti 
teisingai; klaidos pasipynė ne dėl 
geros valios stokos. Galbūt ir 
skaudesn i s žodis ne vienas 
išsprūdo, gal kitas kai kam ir per 
skaudus ar neteisingas pasirodė. 
Bet čia jau amžina tragedija — 
kovoji su blogybėmis, o pataikai 
neretai j žmogų. Tokiais atvejais 
belieka tik atsiprašyti. 

Pasakysiu sąžiningai visa, ką 
žinau, nieko neslėpdamas ir 
nieko neprasimanydamas. 

Čekistai K. J. Matulionį ir VI. 

Lapienį areštavo, pasodino j ka
lėjimą ir nuteisė vien už tai, kad, 
darydami kratą 1976.X.20, jie 
rado Matulionio bute ,,LKB 
Kroniką" Nr. 24 — rašomąja 
mašinėle parašyta dvylika eg
zempliorių, t.y., dvylika mašin
raščio kopijų. Kitaip tariant, už 
tai, kad mylėjau tiesą ir ne
kenčiau neteisybės, netekau 
laisvės penkiems metams. 

Pabuvojęs Vilniaus, Pskovo, 
Jaroslavlio, Gorkio, Ruzajevkos, 
Potmos (Mordavija), Sverdlovsko, 
Krasnojarsko kalėjimuose ir Mor
dovijos priverčiamojo darbo 
stovyklose, trečiame konclageryje 
(Baraševo gyvenvietėje Tengu-
ševo rajone) ir devynioliktame 
konclageryje (Lesnoj gyvenvie
tėje, Zubo-Poliansko raj j , kurios 
vadinamos pataisos darbų kolo
nijomis ir nutrėmime — Kras
nojarsko krašte, Severo-Jani-
seisko rajone, Tėjos gyvenvietėje, 
p a t y r i a u , kaip ki t i gyvena 
bausmių atlikimo vietose... Pra
dėjau daugiau branginti savo ir 
kitų žmonių laisvę, teisingiau 
vertinti brutalią prievartą, ge
riau atjausti kitų žmonių vargus 
ir nela imes. Pamačiau, kas 
slepiasi už garbės lentų, gražių 
pažadų ir statistikų, už blizgan
čių stendų. Geriau supratau tos 
begėdiškos, melagingos agitacijos 
ir propagandos esmę. Todėl vis
kas išėjo į naudą, ir šių pamokų 
už jokius pinigus neatiduočiau. 
Kitaip tar iant , išėjau komu
nistinių kalėjimų, gyvenimo ir 
kovų akademiją. 

(Bus daugiau) 

Suomijoj pasirodė 
radiacijos banga 

Helsinkis. — Suomijos pareigū
nai paskelbė, jog pirmadienio 
n a k t į pietryčių ter i tor i joje 
netikėtai pasirodė didelis radio
aktyvių teršalų kamuolys. Kotka 
vietovės radiacijos matavimo 
a p a r a t a i už reg i s t r avo daug 
stipresnę radiacijos bangą, negu 
buvo užregistruota Černobylio 
elektrinės nelaimės metu. Suo
miai specialistai bando išaiškinti, 
iš kur ta radiacija pasirodė. 
Neaišku, ar tai kilo iš bran
duolinio ginklo bandymo atmo
sferoje, ar iš branduolinės jė
gainės staigaus prasiveržimo ar, 
gal sugedo radiacijos matavimo 
instrumentai. Vėliau Suomijos 
vidaus reikalų saugumo reikalų 
įstaiga per Esko Koskinen pa
skelbė, kad visi apara ta i ir 
į rengimai veikia normal ia i . 
Radiacijos pakilimas tęsės šešias 
valandas. Šio pakilimo metu ra
diacija buvo keturis kartus aukš

t e s n ė , negu Černobylio avarijos 
metu. 

Švedijos televizijos pranešimas 
antradienį spėliojo, kad radiacija 
galėjo ateiti iš Ignalinos, Lie
tuvoje elektrinės. Tai galėjęs būti 
staigus, bet kontroliuojamas ra
diacijos prasiveržimas. 

Suomijos Kotka miesto radiaci
jos matavimo įrengimai yra 120 
mylių į vakarus nuo Leningrado 
ir 60 mylių į šiaurę nuo Estijos 
krantų. Iki antradienio popiečio 
radiacija vėl grįžo į normalią 
padėtį. Ir kitos Suomijos ra
diacijos s totys už reg i s t r avo 
aukštesnius kiekius, tačiau ne 
tokius aukštus, ka ip Kotka. 
Stotys pasiuntė į orą specialų 
lėktuvą matuoti radiacijos lygio. 
Švedijoje irgi už reg i s t ruo t i 
aukštesni laipsniai radiacijos. 
Leif Moberg, švedų instituto 

direktorius, pasakė, jog jis nežino, 
iš kur tas debesis atėjo, kur jis 
nuėjo ir kaip jis kilo. 

Kovos P. Afrikoje 
C a p e Town. — Pietų Afrikos 

respublikoje vis aršiau kovoja dvi 
juodųjų grupuotės. Vieni vadi
nami „kameradais", kiti „nosi-
nininiais", nes šie ant rankovių 
užsirišę ba l tas nosines, kad 
draugai kovose juos atpažintų. 

„Kameradai" yra radikalių 
kairiųjų grupių atstovai, paveikti 
komunis t inės agitacijos. Tai 
dažnai jaunesnio amžiaus baltųjų 
aparteido sistemos priešai. „No-
sininiai" būna vyresnio amžiaus, 
nuosaikesni. Sakoma, kad juos 
ginklais ir pinigais palaiko 
baltųjų vyriausybė. Šią savaitę 
j au žuvo 14 žmonių, buvo 
sudeginta daug lūšnų, benamių 
Crossroads vietovėje yra 77,000. 
Antradienio kovose sužeisti trys 
žurnalistai, vienas jų prancūzas. 

Meksikos skolos 

Washingtonas. — Tarptau
tiniai bankai baigia svarstyti 
Meksikos skolų problemą. 
Manoma, kad Meksika gaus dar 
apie 6 bil. dol. paskolą, kuri padės 
išeiti iš krizės. Ji kilo dėl naftos 
kainų nukritimo. Meksika ne
teko daug pajamų. Pezo vertė šią 
savaitę nukrito 30 nuoš. 

Meksika užsieniams skolinga 
97 bil. dol., iš tos sumos 74 bil. 
dol. yra gauti iš komercinių 
bankų, trečdalis — iš JAV bankų. 
Vyriausybė daro, ką gali, bandy
dama skolas mokėti, tačiau 50 
nuoš. naftos kainų kritimas tas 
pastangas dar daugiau apsun
kino. Spėjama, kad bankų at
stovai palengvins Meksikos skolų 
mokėjimo sąlygas. 

Prezidentas Reaganas priėmė iš Rogers komisijos raportą apie erdvėlaivio „Challenger" 
nelaimės priežastis. Nuotraukoje: komisijos pirmininkas William P. Rogers, narys gen. Donald' 
J. Kutyna ir vicepirmininkas Neil A. Armstrong, buvęs astronautas. Prezidentas pagyrė komi- ' 
sijos darbą ir pažadėjo laikytis jos patarimų. 

Prancūzija varžo 
iraniečių veiklą 

Paryž ius . — Prancūzi jos 
vyriausybė nutarė pagerinti san
tykius su Iranu. Viena priežastis 
ta , kad Prancūzija bando 
išvaduoti Libane įkaitais paimtus 
prancūzus, kur iuos pagrobė 
„šventojo karo" šijitų grupė, kuri 
klauso Irano ajatolos Khomeinio 
įsakymų. 

Irano pyktis prieš Prancūzijos 
vyriausybę kilo iš to, kad Pran
cūzijoje prieglaudą rado įvairios 
Irano išeivių grupės. Čia veikia 
rojalistai , kur ie p lanuoja 
sugrąžinti Irane monarchiją, 
buvusio šacho įpėdinį. Paryžiuje 
veikia buvusio prezidento Bani 
Sadr šalininkai. Stipriausia orga
nizacija Paryžiuje buvo vadinami 
liaudies Mujahedeenai , va
dovaujami Massaoud Rajavi. J is 
praėjusią savaitę staiga išvažiavo 
j Iraką, kur anksčiau išvyko 
daugiau 1,000 jo organizacijos 
narių. Ske lb iama, kad ši 
iraniečių grupė apsigyvens Irano 
pasienyje, iš kur tęs savo veiklą 
prieš revoliucinio islamo valdžia 
Teherane. 

Ta veikla Iranui buvo labai 
nemaloni. Nuo 1981 m. mujahe
deenai savinosi įvairius aten
tatus ir sabotažo veiksmus. J ie 
įvykdė ir Islamo Respublikos par
tijos štabo susprogdinmą 1981 m. 
Ten žuvo 72 svarbiausi tos islamo 
partijos veikėjai. Irane buvo 
sušaudyta tūkstančiai liaudies 
kovotojų narių. Paskutiniu metu 
partijos veikla kiek aprimo. 

Paryžiuje Rajavi partija turėjo 
stropiai saugomus rūmus, iš 
kurių radijo bokšto sklido prieš 
Iraną nukreiptos transliacijos. 
Rajavi leido žurnalą , k u r i s 
pasiekdavo visus užsienio iranie
čius. Rajavi mokėdavo maloniai 
priimti užsienio korespondentus 
Paryžiuje. 

Mujahedeenų partijos filosofija 
buvo griežtas islamo fundamen
talizmas sujungtas su marksiz
mu. Partijos nariai laikėsi griežtų 
drausmės taisyklių. Jos priešai, 
ypač pati Irano vyriausybė, skel
bė, kad Rajavi partijos veiklą fi
nansuoja Irano priešas Irakas. 
Dabar, kada partijos vadovybė 
persikėlė į Bagdadą, tie kalti
nimai atrodys daug patikimesni. 
Teherano radijas skelbia, kad Ra
javi yra susidėjęs su Irano priešu 
Husseinu. Vienas vaidina didelį 
islamo išpažinėją, o jo draugas 
Husseinas (Irako prezidentas) yra 
tikras bedievis. Rajavis esąs iš
davikas, išėjęs su arabais prieš 
persus. 

Rajavio vyriausia „rezistencijos 
taryba" paskelbė Londone, kad 
prasidėjo naujas kovos etapas. 
Rajavi prisijungs prie tūkstančiu 

iraniečių, kurie jau veikia ant 
Irano-Irako sienos. 

Prancūzijos vyr iausybė pa
neigė, kad ji „išprašė" Rajavį 
lauk. Privačiai prancūzai valdi
ninkai pripažįsta, kad spaudimas 
buvo. Rajaviui pasakyta, kad 
Prancūzija būtų dėkinga, jei jis 
išsikraustytų. Prancūzų vidaus 
reikalų ministeris mandagiai 
įspėjo Prancūzijoje gyvenančius 
iraniečius, kad jie susilaikytų 
nuo politinės veiklos. Tas sukėlė 
gandus, kad ir Irano rojalistų šta
bą t e k s Paryžiuje uždaryt i . 
Vyriausybė skelbė, kad Rajavi iš
važ iavo savo n o r u , tač iau 
iraniečiai Paryžiuje tvirtina, kad 
j is stengėsi pasilikti ir ilgai 
derėjosi su vyriausybe. 

Iranas sutiko užmegzti su Pran
cūzija normalius santykius, ta
čiau reikalavo išeivių organi
zacijų veiklos apribojimo, Rajavio 
ištrėmimo. Be to, I ranas reika
lauja, kad Prancūzija grąžintų 1 
bil. dol., kuriuos Prancūzijai 
paskolino buvęs Irano šachas 
Riza Pahlevi 1979 m. Tarp 
re ika lav imų yra — paramos 
Irakui sustabdymas. Pirmadienį 
į Pa ryž ių a t skubė jo I rako 
užsienio reikalų ministeris Tariu 
Aziz. Prancūzų ministeris Jean 
Bernard Raimond užtikrino Irako 
ministerį, kad Prancūzija savo 
kurso Irako atžvilgiu nekeis. 

Sovietų jaunimas 
metėsi į narkotikus 

Maskva. — „Komsomolskaja 
Pravda" sekmadienį paskelbė 
Sovietų Sąjungoje nematytą 
prisipažinimą, kad „narkotikų 
vartojimas yra mums nauja pro
blema". Autorius A. Mostovoi 
rašo, kad su alkoholio uždraudi
mu daugely sovietų miestų 
pras idė jo k i tu medžiagų 
p ik tnaudž iav imas . Laukuose 
renkamos aguon< s. Balta pudra 
slapstoma dantų pastos tūbelėse. 
I plaučius įtraukiami klijų garai, 
k i tok ios medžiagos j a u n i m o 
uostomos, geriamos ir valgomos. 
Nors ir ne tiek gausiai, kaip 
Vakaruose, sovietu visuomenėje 
pasirodė įvairiu kenksmingų 
medž iagų naudo j imas . Pr ie 
Kuibiševo, kur auginamos aguo
nos, „ tur is tai" specialiai sustoja 
prie aguonų laukų, atvykę iš 
tokių tolimų vietovių, kaip Balti
jos respublikos, rašo autorius. 
V i e n a s 23 rv.i-tų a m ž i a u s 
sunkvežimio vairuotojas už aguo
nų maišą uždirb- » po *40 rublių. 
J is pardavė šeši:- maišus aguonų, 
tačiau dabar 6 metus sėdės dar
bo stovykloje. 

Kauno seminarijos 
rektorius Romoje 

St ra ipsn i s nemini , t a č i au 
užsienio stebėtojai kalba, kad ši 
sovietų jaunimo yda neatėjo iš 
Vakarų, bet — iš Afganistano, 
kur jauni sovietų kareiviai susi
pažįsta su hašišu, kanapėmis bei 
opiumu. Blogiausia, kad nei mili
cija, nei sovietų daktarai dar 
nežino, kaip su narkotikų var
totojais elgtis, kaip juos gydyti. 

Autorius baigia straipsnį poli
tiniais argumentais. Amerikoje ir 
kitose Vakarų šalyse jaunimas 
pasuka į narkotikus, nes ten 
baisus gyvenimas, nėra darbų, 
todėl jaunuoliai bėga nuo sunkios 
realybės. Nesuprantama, kaip tai 
gali atsitikti Sovietų Sąjungoje, 
kur nėra tokių „socialinių prie
žasčių", rašo Mostovoi. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Airis, kuris susprogdino 
bombą 1984 m. Brightono pajūrio 
viešbutyje, kuriame gyveno daug 
konservatorių partijos delegatų, 
teismo pripažintas kaltu. Spro
gime žuvo vienas parlamento 
narys, vienas partijos veikėjas ir 
trys delegatų žmonos. 

— Amerikos ir Pietų Korėjos 
prekybos pareigūnams nepavyko 
susitarti dėl tekstilės kvotų nu
statymo. Amerika reikalavo, kad 
per ateinančius trejus metus 
Korėja eksportuotų tiek tekstilės, 
kiek eksportavo 1985 m. Tais me
tais korėjiečių tekstilės gaminiai 
kainavo Amerikai 2.6 bil. dol. Ko
rėja nesutiko priimti suvaržymų. 

— Irano valdžia paskelbė, kad 
' ji negali padėti išvaduoti 7 pran

cūzų, kurie pagrobti Libane, nes 
Iranas nedalyvavo jų pagrobime. 

— Rytų Vokietija paskelbė, 
kad ji daugiau nereikalaus pasų 
iš sieną pereinančių Vakarų 
diplomatų. 

— Nikaragvos va ldž ia pa
reiškė, kad Amerikos nauji kalti
nimai dėl sovietų ginklų vežimo 
į Nikaragvą, nėra nauji. Nika
ragvos liaudis turi teisę gink
luotis ir ginti savo revoliuciją, 
sakoma pareiškime. 

— Britanijos vyriausybė palei
do Šiaurės Airijos parlamentą, 
nes nepavyko suvesti į vieną 
vietą protestantų ir katal ikų 
a ts tovų, kur ie vieni k i t u s 
boikotuoja. 

— Filipinų valdžios atstovas 
lankėsi pas buv. prezidentą Mar-
cos. Ieškoma kelių, kurie leistų 
Filipinams atgauti nors dalį Mar-
cos išsivežtų turtų ir leistų Mar-
cos šeimai grįžti į Filipinus. Mar-
cos pažadėjęs perleisti valdžiai 
apie 2 bil. dol. 

— Liberijos diktatorius Doe pa
skelbė amnestiją ir paleido iš 
kalėjimo 14 politinių kalinių, 
kurie lapkričio mėn. bandė jį 
nuversti. 

Roma. — Susitikdamas su 
dvidešimčia tūkstančių maldi
ninkų iš viso pasaulio kraštų, po
piežius Jonas Paulius II birželio 
1 d. audiencijoje toliau kalbėjo 
apie Dievo Apvaizdą. Je igu 
Dievas yra geras ir gailestingas, 
tai savaime kiekvienam žmogui 
kyla klausimas: kodėl Dievas 
leidžia žmogaus gyvenime tiek 
daug skausmo? Kodėl neapsau
goja žmogaus nuo ligų, nuo 
nelaimių, nuo stichinių kata
strofų? Šalia šio fizinio blogio 
kiek daug gyvenime ir moralinio 
blogio, moralinio skausmo, dėl 
kurio yra kal tas pats žmogus, 
žmogaus širdies kietumas! Ar 
gali Dievas visa tai leisti, jeigu jis 
yra begaliniai teisingas ir gailes
tingas, jeigu Dievas yra meilė? 
Kaip krikščionys, mes gerai 
žinome, k a d mūsų t ikėjimo 
šal t iniai — Šv. Raš tas — 
neužmerkia akių skausmo 
akivaizdoje — priminė Šv. Tėvas. 
— Priešingai, mūsų tikėjimo šal
tiniai nebijo visu rimtumu pa
žvelgti į pačias skausmo gelmes. 
Užtenka prisiminti Jobo knygą. 
Ir iš kitos pusės, kai Šv. Raštas 
mum ske lb ia gerąją Dievo 
naujieną Jėzuje Kristuje, galime 
būti tikri, kad joje surasime 
atsakymą į klausimą, kokia yra 
kančios prasmė. 

Baigdamas Jonas Paulius II ra-
gino t ik inčiųjų minią savo 
tikėjimo jėga ir krikščioniška 
vilt imi s t i p r i n t i kenčiančią 
žmoniją ir apsaugoti ją nuo nusi
minimo bei netikėjimo. Atskleis
kite prieš žmonijos akis gerąjį 
Dieviškosios Apvaizdos veidą. 

Prašo išvaduoti 
aštuonis vokiečius 
Bona. — Vakarų Vokietijos 

parlamento vadai prašė JAV 
Kongreso padaryti įtaką, kad 
Nikaragvos „kontrų" vadovybė 
paleistų a š tuon i s vokiečius, 
kuriuos laiko jau 25 dienas. Sis 
klausimas svarbus valdančiai 
krikščionių demokratų partijai, 
nes opozicija kaltina kanclerį 
Kohl, kad j i s nieko nedaro 
vokiečiams išvaduoti. 

Tie aštuoni Vokietijos jaunuo
liai: keturios merginos ir keturi 
vaikinai, atvyko į Nikaragvą, 
kaip t a r p t a u t i n ė s br igados 
nariai. Ta brigada turi glaudžius 
ryšius su komunistų partija. Va
dinami internacionalistai padėjo 
Nikaragvai statyt i kaimuose 
barakus pabėgėliams nuo karo 
veiksmų. S ta ig iu puol imu 
demokra t inės jėgos užėmė 
statybos v ie tovę ir paėmė 
užsieniečius į nelaisvę. Nikarag
va atsisako derėtis su „banditais" 
dėl vokiečių paleidimo. 

Valstybės departamentas pa
skelbė, kad vokiečiai jų nelaisvėn 
paėmimo metu nešiojo sandinistų 
kariuomenės uniformas ir turėjo 
ginklus. Internacionalistų bri
gadoje di rba ir amerikiečiai 
savanoriai. 

Kr ikšč ionys demokra ta i 
susirūpinę, kad šis klausimas 
gali paveikti sekmadienio bal
savimus Žemutinėje Saksonijoje, 
kur opozicija kaltina kanclerio 
partiją, kad ji nesirūpina idea
listais jaunuoliais. 

Bendrojoje audiencijoje dalyvavo 
svečias iš Lietuvos: tarpdiece-
zinės Kauno Kunigų Seminarijos 
rektorius teologijos daktaras kun. 
prof. Viktoras Butkus. Kun. 
Butkus lankėsi Romoje, grįž
damas iš Leriano, 40 km nuo 
Romos, kur dalyvavo Italijos dar
bininkų sąjūdžio surengtose 
studijų dienose tema „Il-asis 
Vatikano susirinkimas ir 20 
metų po jo..." Susitikdamas su 
Šv. Tėvu, prof. Butkus prašė lai
minti Kunigų Seminariją, jos 
vadovybę ir auklėt inius; po
piežiui padovanojo keletą 
Seminarijos nuotraukų. Čia pat 
apžiūrėdamas nuotraukas, Jonas 
Paulius II jose atpažino Lietuvos 
vyskupus, p r i s imindamas jų 
apsilankymą su oficialiu „ad li-
mina" vizitu. Pasidžiaugė gražiu 
būriu Seminarijos auklėtinių ir 
linkėjo, kad tas būrys nuolat 
augtų, nes Lietuvai labai reikia 
jaunų kunigų. Užtikrino, kad 
savo maldoje kasdien yra su 
Seminarija ir visais Lietuvos 
tikinčiaisiais. Aplankęs Lietuvių 
Šv. Kazimiero kolegiją, Bažnyčios 
viešųjų reikalų tarybos pasek-
retorį prel. Audrį Bačkį ir kitus 
bičiul ius, kun. dr. Bu tkus 
penktadienį išvyko a tga l į 
Lietuvą. 

Seminarijos rektorius kun. 
prof. Viktoras Butkus, būdamas 
Italijoje, gavo liūdną žinią, kad 
Vilniuje mirė jo motina. Norė
damas suspėti į laidotuves, turėjo 
pagreitinti grįžimą. 

Šia proga norime priminti skai
tytojams popiežiaus Jono 
Pauliaus II žodžius apie Kauno 
Kunigų Seminariją, pasakytus 83 
metų balandžio mėn. Lietuvos 
vyskupams: 

„Tarpdiecezinė Kunigų semi
narija Kaune Lietuvos Bažnyčiai 
yra tarytum širdis, kurią išlai
kyti dosniai padeda visi, tiek 
kunigai tiek pasauliečiai ti
kintieji. Reikia nesigailėti jokių 
pastangų, kad padidėtų kandi
datų į kunigus skaičius. Reikia 
t a ip pat , kad seminar i jos 
auklėtiniai būtų tinkamai pa
rengiami kunigiškajai tarnybai 
tiek dvasiniu, tiek teologiniu, 
t iek pas torac in iu a tžvi lgiu . 
Reikia rūp in t i s , kad būtų 
parenkami tinkami auklėtojai ir 
dėstytojai, reikia budėti, kad 
būtų priimami tiktai tie kandi
datai, kurie turi tikro pašaukimo 
žymes.Seminarijon priimtieji turi 
pajusti, kad vyskupai juos myli 
kaip akies vyzdį ir yra pasiryžę 
drąsiai ginti nuo pavojų, kurie 
gresia jų pašaukimui. Labai 
gaila, kad ne visi, kurie nuo
širdžiai trokšta tapti kunigais, 
gali būti priimami į Kunigų 
seminariją. Reikės dėt i 
pastangas, kad seminarijos durys 
būtų atvertos visiem, kurie yra 
pašaukti Viešpaties tarnybai. 
Tiem, kurie yra priversti pasilikti 
šalia seminarijos, reiškiu savo 
tėvišką meilę ir solidarumą. 

Dvasinius pašaukimus ugdy
kite su ypatingu rūpestingumu. 
Kiekvienoje parapijoje tebūna 
meldžiamasi, kad Dievas siųstų 
daug ir gerų darbininkų į savo 
pjūtį". 

— Filipinų komisija Marcos 
turtams a t g a u t i paskelbė.kad ji 
Filipinuose perėmė apie 750 mil. 
dol. vertės turtų: bankų indėlių, 
automobilių, lėktuvų, brangeny
bių, jachtų ir akcijų biznio 
bendrovėse. 

— Britanija paskelbė, kad ji 
paskolins Lenkijai 30 mil. dol. ir 
prisidės pr ie kitų lengvatų, 
kurios padės Lenkijai grąžinti 
nemažas skolas. 

KALENDORIUS 

Birželio 12 d.: Anupras, Ka-
nura, Ramas, Dova. 

Birželio 13 d.: Antanas Padu
vietis . Akvi l ina, Suva idas , 
Mikantė. 

ORAS 
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:25. 

Debesuota, su pragiedruliais, 
temperatūra dieną 75 1., naktį 
60 1. 
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Aleksandras Pakalniškis ,Jr. 
3948 S. Artesian 
Chicago. IL 60632 

Apolonija Žiaušienė 
4 Bartlett St. 
Amsterdam, NY 12010 

112-TOS VYČIŲ KUOPOS 
VEIKLOS ŽINIOS 

Daugelis Chicagos 112-tos 
kuopos narių sausio 19 d. 
popietę praleidome Lietuvių 
Operos choro koncerte, gėrėda
miesi talentingais choristų bei 
solistų, (kurių tarpe ir mūsų 
apygardos pirmininko Algir
do Brazio), balsais. Sveiki
name vytį Robertą Mockų, 
išskirtinai akompanavusį 
visam pastatymui. Programa 
bei jos atlikimas buvo tikrai 
įspūdingas. 

Sausio mėnesio susirinki
mui einant prie pabaigos, 
mūsų lietuviškųjų reikalų 
komiteto pirmininkė Rita 
Zakarkaitė pravedė laiškų 
rašymo sesiją. Rita ištyrinėjo 
bei pristatė duomenis bei 
temas, liečiančias lietuviškus 
reikalus, o mes, nariai, atli
kome savo dalį — parašėme po 
kelis laiškus. 

Kultūrinių reikalų komi
teto pirmininkė Zuzana Bin
kienė pateikė ateinančiųjų 
mėnesių susirinkimų prelegen
tų sąrašą. 

Šiame Marquette Parko 
parapijos salėje vykusiame 
susirinkime pranešta ir apie 
jaunučių veiklą. Jie renkasi 
pagal iš anksto nustatytą 
tvarką, o kiniečių naujųjų 
metų proga padarė iškylą į 
, , C h i n a t o w n " . S ė k m ė s 
jauniesiems vyčiams! 

50/50 loterijos laimingasis 
šį vakarą buvo Albertas 
Zakarka. Neseniai šią loteri
ją, kurios pusę laimikio laimė
tojas paaukoja Laisvės sta
tulos restauravimo fondui, 
pradėjome vykdyti . Per 
ateinančius šešis mėnesius 
kas mėnesį trauksime laimin
gą bilietą, ir tuo būdu tikimės 
sukaupti nemažą sumą pinigų 
šiam fondui. 

Užuojautos Karoliui Macke. 
mirus a.a. jo motinai Frances. 

ARDEE 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

CLEVELANDO 25-TOJI 
KUOPA 

Pirmininkas Vincas Gray, 
vicepirmininkė Alvina Luiza. 
protokolų sekretorė Marijona 
Gray ir iždininkas Dic Marks 
sudaro naująją kuopos valdy
bą. Jiems ir įvairių komitetų 
nariams linkime sėkmės ir 
bendradarbiavimo šių metų 
veikloje. 

Jau įvyko du kėgli avimo 
suėjimai, kuriuose kuopos 
nariams buvo nustatyti vidur
kiniai santykiai, besiruošiant 
Vidurio apygardos kėglia-
vimo turnyrui. įvyksiančiam 
gegužės mėnsį DuBois mieste. 
Gene ir Ursula Kunsitis prav
edė sausio mėnesio suėjimą, o 
Alvina Luiza buvo vasario 
mėnesio suėjimo šeimininkė. 

Ed Pranckus, lietuviškų 
reikalų komiteto pirmininkas, 
pateikė išsamų ir gan įdomų 
pranešimą apie Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdy
bos veiklą. Jo entuziazmu 
pasidžiaugė visi paskaitos 
dalyviai. Buvo parodyta ir 
paaiškinta pogrindinė Lietu
vos spauda — maldos ir laiš
kai labai reikalingi Lietuvoje 
kenčiantiems broliams ir 
sesėms. 

Vasario mėnesio susirin
kime kalbėjo Ingrida Bub
lienė ir dr. Viktoras Stankus 
apie Lietuvių Bendruomenės 
darbus bei rūpesčius. Juodu 
išdalino pamfletus apie Lietu
vą, jos žmones, istoriją, nepri
klausomybės atsiradimą ir 
praradimą, ir dabar t inės 
okupacijos sunkumus. 

LIETUVOS VYČIŲ 
KALENDORIUS 

Birželio 14 d. — Lietuvos 
Vyčių Vidurio Amerikos apy
gardos suvažiavimas Šv. An
tano parapijos salėje (49th 
Court ir 15th Street, Cicero) 2 
v. p.p. 

Birželio 21 d. Festival 
International: A Celebration 
of History and Heritage. 18-ka 
etninių grupių dalyvaus šiame 
festivalyje, įvyksiančiame 
Bonner Springs, Kansas Agri-
cutural Hali of Fame patal
pose. Lietuvių parodą rengia 
Kansas City 150-tos kuopos 
Lietuvos Vyčių nariai. 

Liepos 4 d. — Lietuvos 
Vyčių gegužinė Pocių sody
boje. Beverly Shores, India
noje. 

Rugpjūčio 7-10 d. — 73-
čiasis Visuotinis Lietuvos 
Vyčių suvažiavimas Allen-
tovvn Hilton viešbutyje, Allen-
town, Pennsylvania. 

Spalio 19 d. — 112-tos 
kuopos šampano pusryčiai 
Marąuette Parko parapijos 
salėje. 

IŠVYKSTA 
REDAKTORIUS 

Aleksandras Pakalniškis, 
Jr., „Iš Vyčių veiklos" redak
torius, išvyksta gyventi į Bos
toną. Naujasis jo adresas: 11 
Sycamore Lane, Westford, 
Massachusetts 01886. Tel 1— 
617—692-4625. Aleksandras ir 
toliau redaguos šį skyrių. 
Bendradarbiai prašomi savo 
straipsnius siųsti redaktoriui 
jau naujuoju adresu. 

VEIKLA AMSTERDAME 
(NEW YORKE) 

Daug mūsų 100-sios kuopos 
narių anksti atvyko balan
džio mėnesio susirinkiman, 
kad galėtų dalyvauti lietuviš
kose Šv. Mišiose, kurias atna
šavo mūsų dvasios vadas kun. 
Robertas E. Baltch. Skaity
mus atliko Apolonija Ziau-
šienė ir aukojimo metu dova
nas prie altoriaus nešė „Vy
ties" redaktorė Bernice Aviža 
ir kuopos lietuviškų reikalų 
komiteto p i rmin inkas Ed 
Baranauskas. 

Po Mišių parapijos salėje 
į v y k u s i a m e s u s i r i n k i m e 
p i r m i n i n k a v o k u o p o s 
pirmininkas A n t a n a s J. 
Radzevich. Kunigas Antanas 
Grigaitis sukalbėjo atidaro
mąsias maldas. Po to sekė 
Vyč ių h i m n a s . Vi
cepirmininkė Genė Gobis 
perskaitė Stipendijų komiteto 
pirmininko V. Piacentini ir 
kongresmano Samuel S. Strat-
ton laiškus. Kuopos sekretorė 
Eleonora Olechovvski ir 
iždininkė Sofija Olbie pateikė 
savo pranešimus. 

Ritualo komiteto pirmininkė 
Betty Kuzmich pranešė apie 
Komunijos pusryčius, kurių 
metu Harold Tice ir Vincent 
Rossi buvo įvesdinti į Lietuvos 
Vyčių pirmąjį laipsnį. 

Kultūrinių reikalų komiteto 
pirmininkai Adelina ir Stepas 
Railos perskaitė straipsnį apie 
Joną Chevrogką, kuris buvo 
atspausdintas kovo 10-tos 
„Newsweek" žurnale. Komi
teto pirmininkai taip pat 
pranešė apie dalyvavimą San-
dor Balogho radijo prog
ramoje „Conservative Forum" 
(WWCN 1460 AM laidoje) 
vasario 16-tą dieną, kurioje 
buvo kalbama apie Lietuvos 
reikalus. Tipiškesni prog
ramos klausytojų klausimai 
bei jiems suteikti atsakymai 
buvo pateikti Šiame praneši
me, įsidėmėtina, jog ir Linas 

Vidurio Amerikos apygardos žiemos suvažiavime Chicagoje j pirmą 
vyčių laipsnį buvo pakelti: Romualdas Maldūnas, J. Žadeikis ir 
Teresė Vaitkus. Tarp jų, antras iš kairės — apeigas pravedęs kun. F. 
Kireilis ir dešinėje — ritualų komiteto pirmininkė Anne Marie 
Kassel. 

suvažiavime. 
Apie šį suvažiavimą dau

giau žinių bus suteikta vėliau 
šiose „Vyčių veiklos" skil
tyse. Paminėtina, . kad Vic 
Mathieu tarpininkavo tarp 
Providence 103-čio6 kuopos ir 
Naujosios Anglijos apygardos 
valdybos rengimo darbo 
klausimais, o jam talkino kun. 
Gedvilą, kuopos dvasios 
vadas. 

Sveikiname Petrą ir Eleną 
Danisevvich! Jų duktė Diana 
Maria Holden buvo parinkta 
atstovauti Georgia valstijai 
„The Ten Outstanding Young 
Women of America" konkur
se. Šis konkursas pirmiausia 
išrenka vieną kandidatę iš 

MŪSŲ ABITURIENTAI 

Detroito lietuvių skautų ir 
skaučių tuntų tėvų komitetas 
jau daug metų rengia „Kartą 
pavasarį" pokylį, kuriame 
visuomenei pristatomi ir 
pagerbiami : etroito ir apy
linkių lietu ai abiturientai. 
Šįmet „Kartą pavasarį" poky
lis įvyks birželio 21 d.; jame 
bus pagerbti arti 10 abiturien
tų, kurių tarpe yra šie 
asmenys: 

Kojelis kitos programos metu 
Sandor Baloghui suteikė 
telefoninį interviu. 

Lietuviškų reikalų komiteto 
pirmininkas Ed Baranauskas 
pranešė , kad Schenctady 
muziejuje įvyks ianč iame 
Tautų festivalyje bus ir lietu
vių parodėlė. J is prašė narius, 
ypač jaunesniuosius, padėti 
šios parodos paruošime. 

Kun. Baltch kalbėjo apie 
gegužės 24-tą įvyksiantį deka
no Roberto DiMartini šventi
mą į kunigus bei jo pirmąsias 
šv. Mišias Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje. 

Dvasios vadas paminėjo, 
kad balandžio 19 d. New Yor-
ko mieste įvyko dviejų iš 
Lietuvos atvykusių operos 
solistų Nijolės Ambrozaitytės 
ir Virgilijaus Noreikos reči
talis. J i s taip pat pristatė 
knygą apie lietuviškas pavar
des. Joje, pavyzdžiui, pami
nėta jog Grigaičio pavarde 
Lietuvoje r andamos 273 
šeimos 75-iose vietovėse. 

Susirinkimo metu buvo 
suteikta proga nariams paau
koti stipendijų fondui, Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kro
nikų leidimo fondui bei 
Vidurio Atlanto 70-ties metų 
jubiliejaus programai. 

Apolonija Žiaušienė Genei 
Gobis įteikė antros vietos 
žymenį už tai, kad ji kovo 
mėnesį Vidurio Atlanto apy
gardoje kooptavo išskirtinai 
daug narių. 

Vakare, po susirinkimo, įvy
ko vaišės, kurias parengė 
Irena ir Harold Tice, Olga ir 
Vladas Wilkevitch, Elena 
Zytkovvski ir Vincent Rossi. 
Tai buvo tikra šventė. 

Smile ir Sparkle 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

PVASARIS HAZLETONE 

Pirmininkė Doris Shana-
han pradėjo mūsų 118-tos kuo
pos pavasarinį susirinkimą 
padėkodama Valerijai ir 
Juozui Dancho už jų darbą 
paruošiant visą maistą pirma
jam mūsų Mardi Gras, įvyku
siam vasario mėnesį. Ir kiti 
nariai prisidėjo prie šio ren
ginio pasisekimo. 

Šv. Kazimiero minėjimą 
atšventėme šv. Miškomis. o po 
to pusryčius kartu pavalgėme 
Gus Genetti's restorane Hazle-
tone. Šventės paruošimu rūpi
nosi Alma Launikonis. 

Joanas Lapinsky rūpinosi 
reikalais, susijusiais su mūsų 
kelione į Washingtoną aplan
kyti Šiluvos Motinos koply
čią. Važiuosime autobusais, 
ten būdami išklausysime šv. 
Mišias, ir, žinoma, aplanky
sime kai kurias įžymesnes 
vietoves. Tikimės sudaryti 
nemažą keliauninkų grupę. 

Ką tik vykusiai praėjo mūsų 
kuopos „kinietiška mugė", o 
birželio mėnesį švęsime savo 
parapijos bažnyčios įkūrimo 
šimtmečio jubiliejų. 

Alma Launikonis 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

PROVIDENCE VYČIU 
VEIKLOS N U O T R U P O S 

Entuziazmas yra žodis, ku
ris tinkamai apibūdina tai, ką 
mūsų pirmininkas William 
Piacentini įskiepijo nariams, 
kurių užduotis buvo šeiminin
kauti balandžio 26 d. įvyku- • »„ i r - , i 

T ~* \T x- XT tes ir l/Pono Sabaliūnų dukra, šiame Ijetuvos Vyčių Naujo- K „ ; ~ U U- U C L I J "• ' baigia Huron High School, 
š ios Anglijos apygardos Ann Arbor. Michigan. Už gerą 

kiekvienos valstijos ir District 
of Coiumbia (į šią grupę 
pateko Diana Maria), o iš jų 
parenka laimėtojas. J i pasižy
mėjo savo savanorišku visuo
menišku darbu. Jos vyras 
šiuomet yra prokuratorius 
JAV kariuomenėje, ir netru
kus juodu išvyksta į Vokietiją 
darbo sumetimais. 

Un Ami de L i t h u a n i e 

152-OJI KUOPA 
RIVERHEADE RUOŠIA 

FESTIVALĮ 

Tikimės, jog esate kalen
doriuje pasižymėję šeštadienį, 
rugsėjo 20-tą dieną, ir niekur 
kitur tą dieną neįsiparei
gosite. Tą dieną juk įvyks 
antrasis metinis Lietuvių festi
valis Riverhead mieste, New 
Yorke, Riverhead Armory 
pastate prie Route 58. 

Šalia skanaus lietuviško 
maisto bus i r šokių muzikos. Ir 
jauni ir jauni širdyse galės 
pasidžiaugti grupėmis „Long 
Island Dominos" ir „Brass 
Release". Taip pat ir kiti pasi
rodymai planuojami, kaip an
tai — pasižymėjusio jaunų 
daininkų ansamblio „Har
monijos" iš Brooklyno ir 
„Vėtros" šokėjų grupės iš 
Bridgeporto. Ši paskutinioji 
grupė gražiai atliko programą 
praeitais metais New Havene 
įvykusiame Lietuvos Vyčių 
visuotiniame suvažiavime. 

mokymąsi kasmet buvo apdo
vanojama pažymėjimais. Pri
klausė „Taikos" grupei, o 1985 
metų vasarą praleido Europoj, 
kaip kultūrinės istorijos kelio
nės dalyvė. Dešimtį metų ėmė 
pianino pamokas pas C ar oi 
Flovver, aštuonis kartus daly
vaudama National Auditions. 
Imsrė mokėsi ir „Žiburio" 
lituanistinėje mokykloje, 1984 
metais baigdama dešimt jos 
skyrių. Kaip vietinės atei
t in inkų kuopos na r ė , ji 
Dainavoj dalyvaudavo Padė
kos dienos ir žiemos kursuose. 
Nuo šio rudens nauja pradžia 
— The University of Michigan, 
Ann Arbor. Krypsta socia
linių bei humanitarinių moks
lų pusėn. 

R imas P . Gilvydis, Dalios 
ir Jaunio Gilvydžių sūnus, bai
gia Birmingham Groves aukš
tesniąją mokyklą. Priklausė 
National Honor Society, žaidė 
mokyklos lauko teniso koman
doje, yra baigęs „Žiburio" 
aukštesniąją l i tuanis t inę 
mokyklą. Priklauso sporto klu
bui „Kovas", žaidžia krepšinį. 
Yra skautas vytis. Mėgsta tau
tinius šokius ir priklauso taut. 
šokių šokėjų , ,Audinys" 
grupei. Skambina pianinu. 
Rimas iš dviejų universitetų 
yra gavęs keturių metų stipen
dijas. Rimas Gilvydis planuo
ja studijuoti mediciną Michi
gan universitete. 

Imsrė Sabal iūnai tė , Onu 

Linas U d r y s , Janinos ir 
Narimanto Udrių sūnus, bai
gia Groves gimnaziją. Linas 
veiklus ateitininkas, pasku
t inius dvejus me tus ėjo 
pirmininko pareigas Detroito 
Karaliaus Mindaugo kuopoje. 
Linas baigė „Žiburio" lituanis
tinę mokyklą. Priklauso spor
to klubui „Kovas" ir tautinių 
šokių šokėjų grupei „Audi
nys". Būdamas gimnazijoje 
priklausė National Honor 
Society. Young Republicans, 
simfoniniam orkestrui ir lošė 

futbolą — „soceer". Baig
damas gimmaziją „magna 
eum laude", Linas buvo apdo
vanotas Presidential Aca-
demic F i tne s s Avvard ir 
University of Michigan, Dear-
born, Chancellor's stipendija 
4-iems metams. Žada studi
juoti teisę. 

Ateinančią savaitę pristaty
sime ir kitus šių metų abitu
rientus. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 
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d i e n i a i s nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija d irba kasd ien nuo 
.->:•'{()—4:(XJ; š e š t a d i e n i a i s nedir
ba. 

• Redakcija straipsniui! taiso s a v o 
nuožiūra. N e s u n a o d o t ų straipsnių 
nesaugo. J u o s grąžina tik iš a n k s 
to sus i tarus . Redakcija už skel 
b imų turini neatsako. Skelbimų 
kainos pr i s iunč iamos gavus prašy
mą. 

Taigi tai, ką esame Čia patei
kę, ir daug, daug kitų pramogų 
turėtų jus pradžiuginti atsi
lankius į šį festivalį. Svar
biausia, kad galėsite susitikti 
su senais draugais, gal ir nau
jas draugystės užmegzti, ir, 
žinoma, aplankyti gražiąją 
Long Island vietovę. Ar norite 
sužinoti savo ateitį? Ar norite 
parsinešti į namus namie 

gamintą maistą, rankdar
bius? Galėsite viską įsigyti 
šiame festivalyje! 

BL 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - V IDAUS LIGOS 
IR O D O S CHIRURGIJA 
'Augliai nuimami ofise! 

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

Vai., pirm . antr , ketv., penkt 
-••o 12 'ki 6 v v 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E, CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 1-7 
antr ir penkt. 10-4; šešt 10-2 va! 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOK S A 
V A I K Ų L I G O S 

6 4 4 1 S . P u l a s k i R d . 
Valandos pagal susitarimą. 

6132 S. Kedzie A ve., Chicago 
WA 5-2670 arba 48«-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

D R . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tai . 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LICOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 IV. 81st Street 
Of i so tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LA L 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7 Antr ir 
ketv 9-12. Penkt. 11-2 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. 436-7700 " 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
F.A.C.C. 

KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagal susitanmą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So. 79th Avenue. Hickory Hills 

(Ant 95th St 1 btokas i lytus nuo Roberts Rd 
Tol. 598-8101 Vai. pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. ALCIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIIA 
6132 S. Kedzie, Chicago. III. 

Tel. 925-2&70 
1185 Dundee Ave., Flgin, III. 6OI20 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eve Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
D.ANTU GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

I mvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai* 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

„C ontact Irnses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą U/darvta treč 

Dr Tumasonio ofisą peromė 

T. RAMA. M.D. 
Speoalvbė - Chirurgui 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-088" 
Vai : pirm . antr . ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

L 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydvtoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai : pirm . a n t r , ketv ir penkt 

nuo 12-3 vai popiet ir 5-7 vai vak 
Treč ir šešt uidarvta 

Tel. ofiso ir buto: OLvmpic 2-415* 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avė.. Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

išskyrus treč SeSt 12 iki4 vai p(>piot 

DANTŲ GYDYTOJOS 

DR. IRENA KYRAS 
PROSTHODONTICS - karūnėlės 

tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika 
DR. LAURA KYRAS 
2659 W. 50 St. Chicago 

Tol. 476-2112 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybe Vidaus ir plaučiu ligos 

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

10522 S. Cicero St.. Oak Lavvn, III. 
Tel.: 636-2092 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
?e i t pagal susitarimą 

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

Edmundas Vižinas. M.Ū.. S.C. 
Spetialvbe — Vidaus ligų gvdvtoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. !pne Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 5 8 5 - 7 7 5 5 

Ofs. te! 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr , ketv ir penkt ^-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 

( 



Prieš 45 metus prasidėję 

TRĖMIMAI 
NESIBAIGIA 

Istorija negali užmiršt i tau
tų kilnojimosi. Vieni bėgo 
n u o ž i n o m o a r n e ž i n o m o 
priešo, kiti norėjo užimti sve
t imus kraš tus . J i e savuos ius 
gyventojus varėsi ka r tu su 
kariuomene. Taip y p a č žino
mi germanų genčių kėl imaisi 
iš vienos vietos į kitą, iš vieno 
krašto j kitą. J i e pasiekė net 
Ispanijos pusiasal i ir Afrikos 
šiaurę. Ta i praei t ies istorija, 
bet baisi ir baugi, kai pamąs 
ta i apie tuos neka l tus žmones, 
kurie buvo išžudyti , kur ie 
pakeliui mirė ir kurie, įs ikūrę 
svetimose žemėse, sus imaišė 
su vietos gyventojais . Iš t o 
kilo naujos tautos, o vėliau ir 
naujos vals tybės . 

Tai istorija, kurią ž inome tik 
iš knygų puslapių apie t au tų 
kraus tymąsi . Prieš 45-rius 
metus d a r daugel is y r a išgy
venę t a s košmar i škas nuotai
kas , tą nak t ies slogutį, kurio 
nepa tyrus iems net i ša išk in t i 
negal ima. Pr iešas ir savieji, 
kuriuos užaugino ir i šmai t ino 
Lietuvos žemė, ka r tu gaudė , 
sunkvežimiais be jokio pasi
gailėjimo, krovė į gyvul in ius 
vagonus , ir vežė į tolimąjį 
Sibirą. Ten daugel is i šgyveno 
sunkias kanč ias ir nuklojo 
savo kau l a i s t a igas , bent 
šykščiai d a r p a m a i t i n d a m i 
savo išdžiūvusiais k ū n a i s lau
kinius žvėris. Vienas a n t r a s , 
da r prisimintuos, kurie buvo 
vežami į Sibirą ca ro la ika is , 
per šimtą metų susidarė tūks
tančiai . D a b a r iš ka r to buvo 
vežami tūks tanč ia i ir dešim
tys tūkstančių, kurių tik m a ž a 
dalis teturėjo laimės grįžti prie 
savo šeimų. 

Po 45-rių metų ir tie t au tos 
įvykiai daugeliui t ė r a t ik isto
rija, tik praeities nelemtis . I š 
tikrųjų n ė r a lietuvių šeimos, 
kurios artimųjų a r giminių 
nebūtų palietęs t a s didysis 
košmaras . kuris prasidėjo 
pi rmais ia is t rėmimais . J ie iki 
šiol nesibaigia nei pavergtoje 
tėvynėje, nei svetimuose kraš
tuose. Daugelio tų perskirtų 
šeimų, kurių tėvai ar mot inos 
badu ir šalčiu buvo i šmar in t i , 
vaikai j a u suaugę ir net 
pasenę. Ir niekas, kas dar turi 
žmogišką a t jaut imą ir žmogiš
ką širdį, negali užmiršti tos 
istorijos ir įvykių. Tai nuolat 
komunistų kar to jamos žmo
gaus na ik in imo pas t angos . 

trėmimai iš Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų šiandien 
daugeliui j a u yra nesupran
tami. Jie y r a virtę lyg legen
domis, lyg istoriniais įvy
kiais, į kuriuos ga l ima šaltai ir 
nesuinteresuotai žvelgti, juos 
permąstyti, juose net t a m tikro 
įdomumo ras t i , ka ip nuotykių 
romane. Net tie, kurių tėvai ar 
artimieji paklojo savo kaulus 
Sibiro taigose, š iandien jau 
kitaip įsivaizduoja tą savo 
artimųjų mirtį ir išsiskyrimą 
iš še imų J i e m s j a u neatrodo, 
kad iš tikrųjų išgyveno arti
mieji arba tie, kurie turėjo ryšį 
su ja is gyvais ar mirusiais. 
Tenka net nustebt i , kaip gali
ma šaltai kalbėti apie savo 
tautos pavergėją, net jį teisi
n a n t , o n e p r i s i m i n t i tų, 
ku r i ems p r i k l a u s o meilė, 
pagarba ir dėk ingumas . 

Po daugelio metų pasikeičia 
vertinimas blogo darbo. Bet jis 
lieka visuomet tik blogas, jei 
jis istorijoje ir te is inamas . Ir 
okupanto bei lietuvių tautos 
priešo — komunizmo sistema 
nė kiek nepasikeitė, nepai
sant, kad j ą remia šio laiko 
didžiosios v a l s t y b ė s , žiū
rėdamos tik savo politinių ar 
ekonominių interesų. 

Apie t rėmimus, apie vergi
ją, įvestą Sovietų užimtuose 
kraštuose ir pačioje Rusijoje, 
daug knygų yra p r i rašy ta ir 
įspūdžių bei pergyvenimų per
duota. J ie y ra panašūs , bet 
kar tu ir skirt ingi, nes kiek
vienas žmogus ki ta ip pergy
vena tą košmarinį įvykį, kiek
vienas skir t ingai pergyvena 
kančias, paniekinimą ir mirtį. 
Apie t rėmimus prieš 45-rius 
metus v i same Pabalti jy, apie 
sunkiu* i šgyvenimus Sibiro 
katorgoje, apie grįžimus a r 
naują kūr imąsi y ra d a u g 
prirašyta ir papasakota . Bet 
jau po tų įvykių ki ta ip viskas 
atrodo — žmogui pr i t rūks ta 
žodžių viską parodyti tikro
vėje. Tiek tautos , tiek pasau
lio istorija net negalės pavaiz
d u o t i t o l a i k o t a r p i o i š 
gyvenimus. J a u d a u g u m a s iš
t remtų jų y r a p a l a i d o t i ir 
negali net smulkmenų per
duoti savo a iniams. Istorija 
žiūrės, apie tai skaitantiej i po 
daugelio metų stebėsis tuo 
buvusiu laukiniškumu, nesu
prasdama, ka ip iš tikrųjų tas 
vyko ir kokios nuotaikos buvo 
persekiojamų ir persekiotojų, 
kenčiančiųjų ir kankintojų. 

Trumpam la ikotarpy tie 
praeities įvykiai — didieji 

Bloga sistema, nepaisant , ar 
tai būtų politinė ar ideologinė 
sistema, ne tampa gera, jei ją 
praktikuoja i r kraštai be masi
nių trėmimų. Kai sužinome, 
kad yra nuteisti ir ištremti 
nesutinką su blogio s is tema — 
komunizmu tokie, kurie ge
riau kenčia persekiojimus, 
kalėjimus ir mirtį, negu išduo
da savo įs i t ik inimus, mes 
tokius žmones laikome didvy
riais. J ie yra tautos didvyriai, 
nes kovoja, kad jų tautiečiai 
nepasimestų ir nepaskęstų 
komun izmo m a t e r i a l i z m e . 
Laikome tikėjimo didvyriais 
tuos, kurie neišduoda savo 
giliausių įsitikinimų, Dievo, 
Bažnyčios i r neleidžia žaloti 
jaunimo sielų. Tokiais tremti
niais m i s š iandien didžiuo
j a m ė s — k a i p k u n i g a i s 
Svarinsi u a r Tamkevičium, 
tokiais žmonėmis, ka ip Pet
kun. Skuodžiu ar J e šman tu ir 
daugeliu kitų. Mes jų negalime 
užmiršti ir negal ime neprimin
ti svetur užaugusiems jaunie
siems, kurie turės vyresniuo
sius pavaduoti . 

Kartu ir po 45-rių metų mes 
viešai smerkiame bet kokį pa
sikėsinimą prieš žmogaus lais
vę, ta rnaujant komunizmui ar 
jo propagandai , nekritiškai 
pasitikint jų kal t inimais ir 
prisidedant pr ie jų kovos. Čia 
jau negalima teisinti tik nai
vumu, regima bloga valia, kai 
t remiami į Sovietų Sąjungą, 
tremiami į komunist inius kraš-
t u s k o v o j a n t i e j i p r i e š 
komunizmą i r komunizmo blo
gi liudininkai. Tai yra jau 
savos tautos, žmoniškumo, 
doros i šdavimas ir tarnavi
mas svetimiesiems. Dar dau
giau — tai t a r n a v i m a s valsty
bės ir tautos priešui, koks yra 
Amerikai ir visam laisvajam 
pasauliui komunizmas . Jis 
nori svetimomis rankomis pra
tęsti trėmimus ir tautų genoci-
dą. 

Po 45-rių metų didžiųjų ir 
pirmųjų trėmimų l ie tuvoje ir 
visame Pabaltijy negalima 
nematyti KGB rankos , vei
kiančios svetimuose kraš
tuose. Komunizmui tarnau
jantieji t rėmimais komunizmo 
pr iešus a t i d u o d a mi rč i a i . 
Trėmimas mirčiai y ra gėda 
žmoni j a i . k u r i š i a n d i e n 
gyvena žmoniškumo vyk
dymo idealais. 

P S. 

POP. JONO PAULIAUS II 
ENCIKLIKA APIE ŠV. DVASIĄ 

J a u anksč iau iš V a t i k a n o 
sluoksnių buvo žinoma, kad pop. 
Jonas Paulius II ruošia penktąją 
savo encikliką. Sekminių dieną 
miniai tikinčiųjų, susirinkusių 
Šv. Petro aikštėje, pats popiežius 
pranešė, kad gegužės 30 d. bus 
paskelbta jo paruoštoji enciklika, 
kuri prasidėsianti žodžiais, paim
tais iš Mišiose kalbamo Nikėjos ir 
Konstinopolio susir inkimuose 
formuluoto Credo — Dominum et 
Vivificantem (Viešpats ir Gaivin
tojas, tiksliau, Viepats ir gyvybės 
Davėjas). 

Popiežiaus paaiškinimu, ši en
ciklika sudarysianti trilogiją su 
enciklikomis Dives in Misericor-
dia ir Redemptor Hominis apie 
Dievą Tėvą ir Dievą Sūnų. 
Pastaroji encikl ika bus apie 
Dievą Šventąją Dvasią. J i , 
paruošta su gilia meile Dievui ir 
Bažnyčiai, turėsianti sužadinti 
tikinčiuosiuose gyvą pamaldumą 
į trečiąjį Švč. Trejybės asmenį. 

Enc ik l ika , ,Dominum et 
Vivificantem" yra jau penktoji 
šio popiežiaus enciklika, savo 
ap imt imi d a u g i lgesnė už 
a n k s t e n i ą s i a s : „ R e d e m p t o r 
hominis" (1979.111.15) kalbėjo 
apie įsikūnijusi Dievo Žodį ir 
žmogaus Atpirkėją, „Dives in 
misericordia" (1980.XII.2) — apie 
Dievo gailestingumą, „Laborem 
exe rcens" (1981.IX.14) apie 
žmogaus darbą , ,Re rum 
Novarum" 90 metų sukakties 
proga, „S lavorum Apos to l i " 
(1985.VII.2) apie slavų tautų 
apaštalus Kirilą ir Metodijų. 

Visos čia paminėtos enciklikos 
yra labai svarbūs šio popiežiaus 
dokumentai doktrinos požiūriu. 
Paskut inės enciklikos dviem 
pirmaisiais žodžiais „Viešpats ir 

Gaivintojas" popiežius Bažnyčiai 
pr imena Šv. Dvasios dieviškumą. 
Šia enciklika Bažnyčios vadovas 
nori suaktual int i tikėjimą į Šv. 
Dvasią , pagyvinti Bažnyčios 
misijiue veiklą, turint prieš akis 
ateinančią antrojo krikščionybės 
t ū k s t a n č i o metų pabaigą ir 
įžengimą į trečiąjį tūkstantmetį. 

Pranešdamas apie naujos en
ciklikos paskelbimą, popiežius 
paragino tikinčiuosius taip mels
tis: „Šventoji Dvasia, leisk mums 
k a l b ė t i visomis š io la ik in io 
pasaulio kalbomis apie kultūrą, 
evoliuciją, socialinį, ekonominį ir 
po l i t i n į a tgimimą, apie 
t e i s ingumą ir išsilaisvinimą, 
panaudojant informaciją socia
linio bendravimo priemonėmis". 

Enciklikos apie Šv. Dvasią ypač 
laukė grupės, kurios vadinasi 
„Atsinaujinimas Šv. Dvasioje" 
(charizmatikai, sekminininkai), 
k u r i e m s pr ik lauso v i same 
p a s a u l y j e apie mi l i jonas 
kata l ikų. Jie nori ir laukia, kad 
Bažnyčia Šv. Dvasiai pripažintų 
išimtinai centrinę vietą ir ir drau
ge bū tų pabrėžtos Šv. Dvasios 
ypat ingos dovanos (charizmos), 
k a i p p r a n a š a v i m a s , l igonių 
gydymas, kalbų dovana ir kita, 
kurios buvo labai ryškios pir
m a i s i a i s Bažnyčios amžia i s , 
kurias minimos grupės tiki dabar 
turinčios. Bet naujoji enciklika 
apie ta i nekalba. Joje yra išdės
t y t a s t r a d i c i n i s Bažnyčios 
mokslas apie Šv. Dvasią ir jos 
veikimą (Gaivintoja) Bažnyčioje. 

Šv. D v a s i a veikia Bažnyčioje 
i r žmonijoje 

T ikras dalykas, kad kiekviena 
encikl ika yra popiežiaus dvasinė 

autobiografija. Tai ypač ryšku 
paskutinėje pop. Jono Pauliaus II 
„Dominum et Vivificantem" 
enciklikoje. Jos stilius ir forma 
atskleidžia, kad encikl ikos 
autorius ją paruošė savo dvasinių 
reflekcijų įtakoje, pasirinkdamas 
temą. kuri yra jam brangi ir sava. 

Dėl to šis dokumentas nėra 
naujos doktrinos statinys, nėra 
teologinis traktatas apie Šv. Dva
sią. Jis yra daugiau refleksijos šv. 
Jono Evangelijos (16, 7) žodžių: 
„Jums geriau, kad aš iškeliauju... 
O nukeliavęs aš jums atsiųsiu 
Globėją. Jis nuteis ir parodys 
pasauliui klaidą dėl nuodėmės, 
dėl teisybės, dėl teismo". Net ir 
kieti popiežiaus žodžiai apie 
dialektinį ir istorinį materia
lizmą, taigi ir marksizmą, kaip 
didžiausią pasipriešinimą Šv. 
Dvasiai, yra daugiau filosofi-
niai-teologiniai teiginiai, paimti 
iš popiežiaus patirties, išgyventos 
komunistiniame režime. Tai ro
do, kad ir toks sakinys apie ateiz
mą: „Jis kovoja su religija 
pasirinktais būdais ir metodais, 
pagal vietą ir i s tor ines 
aplinkybes, kad išrautų religiją iš 
visuomenės ir kiekvieno žmogaus 
širdies" Juk tai yra pavaiz
davimas to, kas vyksta kai 
kuriuose Rytų Europos 
kraštuose... 

Suprantama, kodėl pop. Jonas 
Paulius II neliečia ekumeninių 
temų (ginčo tarp Vakarų ir Rytų 
Bažnyčių dėl „Filioųue"), kaip 
lygiai gausios Rytų Bažnyčios 
patristinės teologijos apie Šv. 
Dvasią. Ne toks yra popiežiaus 
uždavinys. 

Dabar paaiškėjo, kad enciklikos 
„Dominum et Vivificantem" ap
matus pop. Jonas Paulius II jau 

Linas Kojelis dėkoja už jam įteiktą Pabaltierių komiteto ..Baltic Freedom Avvard". Iš kairės: 
apdovanotieji sen. D. Riegle. kongr. W. Carney, dr. J. Valaitis — Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovas, ir Linas Kojelis, Baltųjų Rūmų pareigūnas. 

turėjo 1983 Šventais iais at
pirkimo metais. Pusė enciklikos 
lenkų kalba jau buvo parašyta 
1985 m. Taigi dabartinė en
ciklika nuo Atpirkimo metų 
pratęsiama į „Didįjį 2000 metų 
jubiliejų" — nuo Šv. Dvasios at
siuntimo, kuris yra atpirkimo 
atbaigimas. 

Štai dėl ko paskutinė pop. Jono 
Pauliaus II enciklika nėra sausas 
platus ir gilus t raktatas apie Šv. 
Dvasią, nors jis parašytas ir po
piežiaus. Tai yra tik pradžia, 
paskatinimas paruošti ateities 
metus ir ypač įs igi l int i į 
gaivinančią gyvybę teikiančią Šv. 
Dvasią, jos veikimą istorijos eigo
je. Kaip Dievui Tėvui pri
skiriama kūrimas, Dievui Sūnui 
— atpirkimas, taip Dievui Šv. 
Dvasiai — gyvybės teikimas. 

Pop. Jono Pauliaus II naujoji 
enciklika y r a laba i svarbi 
katalikų Bažnyčios gyvenime. Ji 
turi sužadinti naujų jėgų ir su
teikti Šv. Dvasiai jau priklau
sančią centrinę vietą Bažnyčioje. 

Neseniai vienas italų plačiai 
skaitomas laikraštis padarė savo 
skaitytojų apklausimą ir rado, 
kad iš 100 asmenų 12 teisin
gai atsakė į klausimą: „Kas yra 
Šventoji Dvasia?" Tad ir ne tik 
Italijoje Šv. Dvasia yra lyg tas 
Atėnų Aeropage „Nežinomas 
Dievas". Ir tai ne tik liaudyje, bet 
ir teologijoje, liturgijoje, sakra
mentų teikime, krikščioniškoje 
antropologijoje, istorijos 
supratime, katekizacijoje. O iš 
tikrųjų tik Šv. Dvasia atskleidžia 
Kristų tiek visoje Bažnyčioje, tiek 
konkrečiame krikščionių 
gyvenime. 

Bažnyčios t reč ias is 
t ūks t anme t i s 

Skelbdamas pasau l iu i en
ciklika apie Šv. Dvasią, popiežius 
Jonas Paul ius II , jo paties 
žodžiais, tariant, nenorėjęs pilnai 
ir išsamiai išdėstyti gausią teolo
ginę doktriną apie Sv. Dvasią, o 
tik išmąstyi. pateikti savo reflek
sijas. Tai daro tarsi ratais, kurie 
sukasi apie centrinę ašį — Šv. 
Dvasią. 

Pop. Jonas Paulius II tarsi stovi 
šio amžiaus pabaigos balkone, iš 
kur stebi horizonte šių dienų 
civilizacija, ypač tą, kuri turi 
moksliškai technišką pobūdį, o 
drauge ir mirties ženklus bei 
pažymius, kurie šiandien taip 
labai ryškūs. Tie mirties pažy
miai yra neribotas ginklavimasis, 
tiesiog lenktynės, o jose pavojus 
susinaikinimui. Taip pat abortai, 
eutanazija, badas, nuolatiniai 
karai, pasikėsinmas į žmogaus 
gyvybę organizuotu ir net tarp
tautiniu terorizmu. 

„Tamsios materialistinės ci
vilizacijos spalvos, o ypač tie mir
ties ženklai, kurie didėja Sociolo-
giškai istoriniame paveiksle, — 
klausia popiežius, — ar visame 
tame nesigirdi šauksmas Švento
sios Dvasios, kuri duoda gyvybę 
ir gyvenimą?". Virš vilties ir 
žmogiškosios nevilties, virš iliuzi

jų ir apgaulės, kurią gimdo mate
rialistinės minties ir gyvenimo 
su temos , popiežius pa te ik ia 
krikščionišką tikrumą, kurį Šv. 
Dvasia „dvelkia, kur tik nori", o 
mes esame Šv. Dvasios pirmonys. 
Tai reiškia, kad krikščionis su 
visu a smen i šku pesimizmu, 
gyvena nepalaužiama viltimi, 
nes Šv. Dvasia parodo klaidą dėl 
nuodėmės. Nepaisant baisios 
realybės, dvasinio nuosmukio, 
popiežiaus enciklika yra vilties 
geroji naujiena šiame pasaulio 
istorijos laikotarpyje. Tiktai 
tikėjimas, kad istorijoje veikia 
Dievo Dvasia, kuri yra trečiasis 
Švč. Trejybės asmuo, pasiųsta 
pasauliui Kristaus po jo mirties, 
prisikėlimo ir įžengimo į dangų, 
yra tos vilties pagrindas. Šią viltį 
ypač pabrėžia šv. Jono Evangeli
ja. Apie tai popiežius plačiai 
kalba pirmoje enciklikos dalyje. 
Ta Dvasia, kuri yra Viešpats, 
duoda gyvybę savuoju „dvelki
mu", jėga. Ji įvykdė Kristaus 
įsikūnijimą, pagimdė Bažnyčią. 
Ji turi dominuoti visame krikš
čionies tikėjime ir gyvenime. 

Enciklikos aktualumas yra tas, 
kad ji kelia krikščionių dėmesiui 
ir pamaldumui tą, kurį pop. 
Benediktas XV pavadino „Di
džiuoju Nepažįstamuoju". Pop. 
Jonas Paulius II 2000 metų jubi
liejaus akivaizdoje pabrėžia, kad 
„Bažnyčia tam jubiliejui turi 
pasiruošti ne kitaip, kaip tik 
Šventojoje Dvasioje" . Bus 
švenčiama du tūkstančiai metų 
nuo užgimimo Kristaus, „pradėto 
iš Šventosios Dvasios" . Tas 
jubiliejus apims tikėjimo akimis 
du tūks tanč ius Šv. Dvasios 
veikimo metų. Tas veikimas dėl 
to, kad yra dieviškas, negali ribo
tis tik Bažnyčia. Dėlto popiežius 
to „Didžiojo Jubiliejaus" akivaiz
doje kviečia tikinčiuosius žvelgti 
plačiau ir giliau, žinant, kad 
„Dvasia dvelkia, kur tik nori". 
Cituodamas Vatikano II susi
rinkimo žodžius, pop. Jonas Pau
lius II tvirtina, kad Šv. Dvasios 
veikimas siekia ir už regimojo 
Bažnyčios kūno, t.y. visus geros 
valios žmones. 

J . V. 

M E Š K E R I O J I M O 
P A R O D A 

Chicagos Shedd akvariume 
vyksta meškeriojimo paroda. 
Paroda atvežta iš Muselėmis 
m e š k e r i o j i m o m u z i e j a u s , 
Manchester , Vermont . Joje 
y r a g a r s i ų meške r io to jų 
meškerės ir blizgės, k . t . 
Ernest Hemingvvay, Žane 
Grey, Bing Crosby ir Herbert 
Hoover, o taip pa t ir spalvin
gos senos lašišoms gaudyti 
muselės. Paroda, ap imant i 500 
metų meškeriojimo, tęsiasi iki 
rugsėjo 7 d. Muziejus veikia 
kasdien nuo 9 iki 5. Įėjimas 2 
dol. suaugusiems, 1 dol. vai
kams ir 50 centų pensinin
kams. Ketvirtadieniais įėji
mas nemokamas. 

KAIMIEČIO UŽRAŠAI 
Vienos šeimos gyvenimo iškarpa 

J . Ž A R A 

Antms vedybos tai naujas 
vilties t r iumfas prieš patyri
me. 

S. Jonson 

Moterystė yra uostas audro
je; bet dar dažniau — audra 
uoste. 

P. Sonn 
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— Tai visoje apylinkėje ž inomos darb in inkės , — 
aiškino toliau Elzė. — J o s ir s eną tėvą pavaduoja , 
nes pačios ar ia ir akėja. O audėjos — visoj plačioj 
apylinkėj kitų tokių neras i . Žiūrėkit , d a b a r padeda 
dubenį prie ežios, į n a m u s gr įždamos pas i ims . T a i p 
jos daro, pažįstu j as ne pirmi me ta i . 

P r a n a s iš tolo tyrinėjo a t e i n a n č i a s ir pats s au 
galvojo: kol j is su seser imis ežią pas ieks , merginos 
jau bus atėjusios iki t ako , ir jie sus i t iks . 

Toje saulės spindulių gausybėje s k e n d o laukai ir 
žmonės, o merginos , ka ip i šmanė , gynės i nuo karš 
čio. Skarelės buvo nusl inkusios a n t pečių, ir jos ėjo 
nuleistomis kasomis , nieko n e b o d a m o s , kad k a s 
pama tys , laukuose tebebuvo, neturėjo ko varžytis . 
Rugių laukas b a n g a v o vėjelio p u č i a m a s , o l inai , 
rodos, klojosi e inančiom po kojų, ir jos s l inko pama
žu ežia, iš tolo atrodė, jog dvi u n d i n e s p laukė mėly
noje linų jūroje. 

P r a n a s šią va landė lę nebesuvokė, a r tas dai lus 
laukų peisažas jį t a ip sužavėjo a r tos gel tonkases 
undinės jo žvilgsnį prie tos vietos pr i rakino, tik 
viena sumojo, j og jam pat iko sekt i tą ežią, kuria jos 
ėjo, ir tuos laukus , prieš akis m i r g a n č i u s . Šnaran
čius, viliojančius, nes jie s ava ip šnekėjo ir sekė tą 
gražią vasaros pasaką, kurią t ik s a v o akimis išvy
dęs galėjai supras t i . 

Prie tos laukų idilijos labai der inos i visi garsa i , 
kuriuos tik keleivių ausys įs tengė p a g a u t i . 

Kažkur aukštai čireno vieversys, bet jo balsas 
skambėjo dusliai, iyg ateitų iš toli. iš a n a p u s debesų, 
nes čia pat , po keleivių kojomis, visi tie vabzdžiai, 
kurių daugybė knibždėjo kiekvienoje pievos pėdoje, 
rėkė saviškai ir duslino gražiausią paukščių muziką. 

Tik sodyboje, gale pūdimui skirto rėžio, kurio 
s ta igus paki l imas į viršų paslėpė dalį trobesių. 
a iškiai girdėjosi vištų kudakavimas, o ganykloje, 
kurią keleiviai jau buvo praėję, užtęstu, ilgesingu 
baubimu garsinosi karvė. Kūtėje buvo likęs jos trijų 
dienų veršelis, ir jos pritvinkęs tešmuo jai priminė, 
jog būtų la ikas jį vėl pamaitinti. 

Kai Pleškio jaunimas pasiekė ežią. merginos 
suko į taką. Pranas nukėlė kepurę pasisveikin
d a m a s , sulėtino žingsnius ir praleido merginas 
p i rma. J i s tuoj pastebėjo, kad jaunesnioji, kurią Elzė 
pavad ino Marcele, buvo labai daili gel tonkasė ir. kai 
ji į jo pasveikinimą kažką tarė ir nusišypsojo, jos 
didelės akys juokėsi. 

Tokių akių ir tokios šypsenos vaikinas da r nebu
vo matęs , pasijuto kaip pagautas ir niūrino iš paskos 
tylus , galvą panarinęs, vis galvodamas: 

— Gerai, kad aš tave, mergele, sut ikau. Kad tu 
ežiomis eini ir kaldūnus valgai, man nė kiek nesvar
bu, o darbininkės į kelmynę man reikės. Taip ir 
žinok, jog šis susitikimas nors ir p i rmas , bet ne 
paskut in is . 

Pasidžiaugęs tokiomis saldžiomis mint imis , stai
ga surimtėjo, kaktoje išsiveržė gili raukšlė, nes jam 
parūpo , ar kas iš pašalinių tokią netvarką jo galvoje 
nebus pastebėjęs. 

—Kas čia su juo šiandien darosi? Virš ^alvis 
retėja — Plėškių šeimoj visi anksti nupl ikdavo. — o 
čia tokios kvailos mintys jo galvoj pradėjo rikiuotis. 
Negi ta mergė savo dailiomis akutėmis bus jį 
apkerėjusi? 

Tiek buvo gerai, kad ta ip viskas susidėjo, jog jis 
neturėjo laiko tomis kvailomis svajonėmis save 
migdyti. Buvo išėjęs į kelią, kuriuo t raukė dargiš-
kiai, o jų buvo apsčiai, jaunų ir senų. g a n a laisvai 
besijaučiančių, grupelėmis pasidalinusių, gars ia i 
bešnekančių. 

Pakliuvęs į minią, v isada užsikreti jos nuotaika. 
Taip atsitiko ir Pranui, o ir Šakyna buvo čia pa t . iš 
miestelio pakraščių, pakluonėmis vis pris i jungdavo 
betraukia grytelninkai. 

Pasiekę šventorių, keliauninkai išsiskyrė. Mergi
nos nuėjo ieškoti maršalkos, turėjo įsijungti į procesi
ją, P r a n a s pasuko po medžiais, kur jau stoviniavo 
jaunimo būreliai. 

Sekmadieniais šventoriuje, dešinėje bažnyčios 
pusėje, rikiuodavosi visi tie. kurie nebeti lpdavo 
bažnyčioje arba kurie nenorėjo baksnot is alkūnėmis 
ar būti baksnojami. Šilimos užteko ir šventoriuje, 
buvo gerokai įsidienojusi. tik didieji kaš t ana i dar 
prilaikė vėsumos likučius, o jų lapai ramia i pleveno 
virš žmonių galvų, nes kartais vėjelis kiek 
padvelkdavo, nors šiltas pietrytys. 

Vyresnio amžiaus kaimietį retai pamaldų metu 
galėjai pamatyt i šventoriuje, nes buvo įsivyravus 
tokia nuomonė, jog šventorius — vieta ne maldai . Jei 
nori t inkamai Dievą pagarbint i , atėjęs pasimelsti , 
drošk tiesiai į bažnyčią, kuo arčiau prie al toriaus. 
Vyresnieji taip ir darydavo. 

Pamūryje. prie Kryžiaus Kelių trečiosios 
koplytėlės, kur P ranas sustojo, vietos buvo apsčiai 
gal dėl to, kad pro retas medžių šakas saulė kaišiojo 
ragus ir daugiau šildė, negu ten. kur stora lapija 
teikė g a n a malonų pavėsį. 

(Bus daugiau) 
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Dr. Rimvydas Sidrys su savo anūke Vija Sidryte. 

PAGARBA MANO 
TĖVUI 

Neseniai man krito j akis šis 
Tėvų dienos paaiškinimas: „kaip 
Motinos dienai, tik neišleidi tiek 
daug dovanoms". Nežiūrint, kad 
ta yra gana nesudėtinga mintis, 
j i pagauna esmę to prieš
taraujančio požiūrio, ka ip 
visuomenė žiūri į tėvus. Tas pa
aiškinimas pripažįsta tėvų svar
bumą mūsų gyvenimuose, kai tuo 
pačiu laiku ištremia jj j antrinę 
poziciją. Kadangi visuomenė 
skiria atskiras roles tėvams, mes 
žiūrim į tėvą ir mamą kaip j du 
skirtingus aktorius vaiko pasau
lio scenoj, su mama paprastai 
būnant pirmoj rolėj. Bet mes 
nega l im vis iškai kal t in t i 
visuomenės dėl rolių, kurios turi 
biologinius ir aplinkybinius pa
grindus. Ir laimė, kad tos stereo
tipinės rolės pamažu keičiasi. Su 
dramatiškai kylančiais skaičiais 
dirbančių mamų. šiandien vyrai 
yra priversti būti daugiau veiklūs 
ir įsitraukti į savo vaiku gyveni
mus. Iš tikrųjų šių dienų „moder
naus tėvo*' veikla net pasidarė 
madinga. 

Ką mes dabar laikom nauja ir 
modernia sąvoka, tikrai tėra tik 
išsipildymas sveikų ir išmintingų 
principų. Mūsų Tėvelis visada 
buvo „modernus tėvas'* ir kartu 
su Mamyte sėkmingai užaugino 
devynis vaikus. Kai mes buvom 
jauni, jis pakeitė šimtus vystyklų, 
linksmino mūsų vonias žaidimais 
ir burbulais, maitino mus ir žaidė 
su mumis. Bet tėvo pareigos 
jam reiškė daug daugiau, negu 
t ik paga lba Mamytei su 
nesibaigiančiais darbais didelėj 
šeimoj. Jo tėviška meilė apima 
daug ypa t ingų bruožų. Šie 
bruožai yra geriausios dovanos, 
kurias tėvas galėtų perduoti savo 
vaikams, padaro jį labai nepa
prastą tėvą, verta pagarbos šią 
Tėvų dieną. 

Vienas iš Tėvelio bruožų yra 
drausmė. Nuo pat trejų ar ket
verių metų mes kartu atsi
sėsdavom su juo ir mokėmės 
ska i ty t i l ie tuviškai iš , , E " 
knygos. Jis ne tik išmokė mus 
skaityti lietuviškai, bet griežtai 
laikė l ietuvių kalbą šeimos 
tarpusavio santykiuose. Kai 
gavom televiziją. Tėvelis apribojo 
mūsų žiūrėjimą į savaitgalius — 
ir tik tada, jei buvom paskaitę 
lietuviškai. Ir baisiausia, mūsų 
nuomone, buvo, kad mūsų kas 
antras šeštadienis buvo pavogtas 
lietuviškai mokyklai, kuri buvo 
80 mylių nuo namų. Taigi mes 
pripildėm savo laisvas valandas 
baleto ir meno pamokomis, namų 
darbais, mokantis pianino, skai
tant ir žaidžiant. Mūsų protai, 
kūnai ir vaizduotė buvo priversti 
tokiu laipsniu aktyvumo, kurio 
niekad nebūtumėm pasiekę, jei 
būtumėm praleidę tas valandas 
prieš televiziją. O nežiūrint, kad 
mes baisiai nemėgom važiuoti i 
lietuvišką mokykla, ji idiegė j 

mus gilesnį pažinimą, supratimą 
ir artimumą mūsų paveldo, kuris 
padeda apibrėžti mus kaip 
asmenybes šiandien. 

Dar vienas iš Tėvelio bruožų 
yra pavyzdys. Tėveliai davė va
dovavimą ir struktūrą mūsų 
gyvenimui be daug nemalonių 
paskaitų ar priekabingumo. 
Dauguma Tėvelio mokymo buvo 
duodant pavyzdį savo gyvenimu. 
Jis išmokė mus tikėjimo svar
bumo savo paties stipriu tikėjimu 
ir kas sekmadieninį lankymu 
Mišių. Mes išmokom laiko 
svarbumą, matant, kaip jis pats 
niekad negaišo savo laiko. 
Tėvelis vis turi keturias a r 
penkias knygas, kurias skaito 
vienu laiku, ir prenumeratas 
kokio dvidešimt ar trisdešimt 
laikraščių ir žurnalų. Jis rašo 
straipsnius, skambina pianinu, 
sodininkauja ir yra virėjas, 
smarkus šachmat in inkas ir 
puikus fotografas. Kai mes kas
dien matydavom jį mankšti
nantis ar sportuojant ir vengiant 
rūkyti ir gerti, mes išmokom 
pagerbti savo kūnus. Gal j is 
galvojo, kad vien tik jo pavyzdys 
nebuvo pakankamas paskutiniu 
atžvilgiu, nes jis susitarė su mu
mis negerti ar nerūkyti nuo gim
nazijos iki dvidešimt metų 
amžiaus. Visi devyni iš mūsų 
išlaikėm tą susitarimą - ir 
išmokom daug santūrumo taip 
pat! Jis išmokė mus suprasti savo 
vertę, kaip individų, būdamas 
pats stiprus individualistas. Kitų 
nuomonės, madingos mintys ar 
kas popul iaru niekad jam 
neturėjo įtakos. Kai visi nešiojo 
kaklaraiščius, Tėvelis nešiojo 
šlipsą. 

Ir pagaliau Tėvelio didelė 
dovana mums buvo jo begalinis 
dosnumas. J is vis duoda — lab-
darybėms, organizacioms, 
žmonėms, bet daugiausiai savo 
vaikams. Tėvelis yra apmokėjęs 
maždaug penkiasdešimt aštuo
nerius metus universitetinio 
mokslo, kurio rezultatas buvo 
devyni baka l au ra i , t r y s 
magistrai, trys daktaro laipsniai 
ir vienas doktorantas. 

Jis dovanojo mums ne t ik 
formalų švietimą, bet taip pat ir 
padėjo mums įsigyti pasau
lėžiūrą. Nors Tėvelis dirba smar
kiai savo profesijoj, jis niekad 
neleido darbui viršyti jo šeimy
ninio ar asmeninio gyvenimo. 
J is dirbo šeimos labui, ne 
kad pasiektų turtu Užuot turėjęs 
prabangu namą ar brangias 
mašinas, mes turėjom puikias 
atostogas visoj Siaurės Amerikoj 
ir Europoj. J is davė mums proga 
matyti aguonų raudonus laukus, 
istorijoj paskendusius miestus, 
lietuviškus kaimus ir supa
žindino su žaviom kultūrom ir pa
traukliais svetimšaliais. Net kai 
tėvai keliaudavo be mūsų. mes 
vis vien pergyvenom jų keliones 

ALT SĄJUNGOS 
SEIME 

Suglaudinti gretas pagrindiniams 
darbams 

JURGIS JANUŠAITIS 

/ 

JAV LB VEIKIA ČERNOBYLIO 
KATASTROFOS REIKALUI 

Iškilmingame seimo posėdyje 
pirmoji paskaita turėjo būti Vy
tauto Meškausko „Tarptautinė 
politika ir Lietuvos byla". Deja, 
prelegentas į seimą negalėjo at
vykti. Kaip buvo pranešta, jis 
sunegalavo širdimi ir kelionė 
buvo atidėta. Todėl jo vietoje pa
skaitą skaitė antrasis paskai
tininkas inž. Jonas Jurkūnas, 
turėjęs kalbėti darbo posėdyje po 
pietų. 

Paskaitos tema: „ALT s-ga šių 
dienų lietuviškuose politiniuose 
v ingiuose" . Iš paska i tos 
pavadinimo buvo numanu, kad 
prelegentas giliau pažvelgs į 
sąjungos įnašą bei užsian
gažavimus vadinamoje lietuviš
koje politikoje išeivijoje, dirbant 
politinės veiklos baruose. 

Inž. Jonas Jurkūnas puikus 
kalbėtojas. Kalbėtojas mūsų 
politinės veiklos ėjimus aptarė, 
cituodamas kitų pasisakymus 
Drauge , Dirvoje, Tėviškės 
žiburiuose, Akiračiuose, Pasaulio 
lietuvyje ir kit. Ilgiau stabtelėjo 
prie praėjusią vasarą ruošto 
laisvės žygio. Šis žygis, kalbėjo 
prelegentas, atkreipė ypač Euro
pos valstybių didelį dėmesį. Apie 
jį rašė Europos spauda, kalbėjo 
radijo ir televizijos komenta
toriai. Iš viso spauda parašė apie 
500 gerų, Lietuvos problemas 
nagrinėjančių straipsnių. Dėl to 
siuto okupantai. 

Kaip ver t ino žygį mūsų 
spauda? Pacitavo neigiamus at
siliepimus iš PL ir Akiračių. 
Tokie atsiliepimai garbės lietu
viams nedarę . P r e l e g e n t a s 
palietė Lietuvos krikšto 600 me
tų sukakties minėjimo reikalus ir 
pasiruošimo tam minėjimui eigą. 
Paryškino JAV LB krašto val
dybos pirmininko Algimanto 
Gečio ir vysk. Pauliaus Baltakio 
pasisakymus tuo reikalu, o taip 
pat ir Vi ln iaus vyskupijos 
reikalu. Atrodo, kad mūsų aukš
toji dvasiškija daugiau linkusi tų 
klausimų nekelti, nieko nepra
šyti. Jeigu nieko nedarysime, 
neprašysim, tai mums niekas 
nieko ir neduos. Nuolaidumas 
dar niekada naudos neatnešė. 
Aptarė šv. Kazimiero minėjimą 
Kanadoje, tuo reikalu ten priimtą 
rezoliuciją, ku r i nep i lna i 
i š re išk iant i l ie tuvių t au tos 
siekimus. Iškėlė didelį rūpestį dėl 
OSI veiklos ir sužymėjo gaires, 
kaip tuo reikalu turėtų rūpintis 
mūsų veiksniai. 

Susumuodams paskaitos min
t i s , p re legen tas nuoši rdžia i 

Tėvelio nuo t r aukose ir jų 
atvežtose dovanose. Mūsų fan
tazijas sukeldavo Kinijos kultūra, 
gaunan t raudonus š i lkus ir 
dailias vėduokles. Mes pavirtom 
Bora-Bora vietiniais, apsirengę jų 
„ba t ik" medžiagom. Afrikos 
aukso kasyklos atsirado prieš 
akis , mums gavus žėrinčias 
apyrankes. Brazilijos džiunglių 
gyvenimas augo pas mus tėvų 
atvežtose iguanose. Mūsų namas 
buvo eklektinė, įdomi aplinka. 
Mes gyvenom vaiko muziejuje, 
pripildytu filipinietiškais baldais, 
morokietiškais stalais, afrikietiš-
kom ir lietuviškom skulptūrom, 
lėlėm iš visų kraštų, Venecijos 
stiklais ir itališkom statulom. 

Jei mūsų jaunystė atrodo lyg 
buvo ideali, galbūt taip yra, nes 
ji beveik tokia ir buvo. Kai aš 
sutinku ir matau, kiek vaikų 
kenčia ir vėliau turi sumišusius 
gyvenimus dėl savanaudiškų ar 
pasišalinusių tėvų, aš jaučiuosi 
labai laiminga, kad turėjau 
tokius puikius tėvus. Bet aš 
pažįstu daug gerų, patenkintų 
šeimų, taip pat su meiliais, besi
dominčiais tėvais. Nežiūrint, kad 
jiems nėra dažnai sakoma, jie yra 
labai vaikų vertinami. Tai yra tie 
tėvai, kurie paaukojo dalį savęs, 
kad duotų savo vaikams geresnį 
gyvenimą, už ką mes juos pa
gerbiame šią Tėvų dieną. 

Daina Sidrytė-Urbai t ienė 

padėkojo ALT s-gos ryžtingajam 
pirmininkui dr. Leonui Kriau-
čeliūnui, kuris sąjungą veda 
našaus ir prasmingo darbo keliu. 
Padėkojo už sėkmingą Dirvos va
jaus pravedimą ir už surengtus 
Dirvos 70 metų sukakties minėji
mus Chicagoje ir skyriuose. 
Ragino sąjungos narius aktyviai 
dalyvauti kultūrinėje ir politinėje 
veikloje. Veikti vieningai, su tole
rancija k i ta ip galvojantiems. 
Dabar t inės lietuvių parti jos 
esančios reikalingos bendriems 
t iks lams siekt i . Rūp in t i s 
jaunimu. Jaunimą esame praradę 
vien dėl to, kad jį atskyrėme, 
steigdami jaunimui a t sk i ras 
sąjungas, nedirbome su juo bend
rai. Turėtume drauge su jaunimu 
ruošti bendrus minėjimus, pave
dant jaunimui atlikti darbus įvai
riose gyvenimo srityse. Glau
džiau bendradarbiauti ir vykdyti 
pas i t a r imus su informacijos 
žmonėmis. Nepulti į paniką, o di
dinti fondus spaudai, ją visokerio
pai remti, nes tai yra mūsų 
gyvastingumo ir kultūros tikra
sis laidas. Siekti kuo geriausių ir 
nuoširdžiausių santykių su mūsų 
bendriniais veiksniais. Turėtų 
būti nutrauktos visos teismuose 
bylos. Siekti pagrindinio tikslo — 
laisvės Lietuvai. Suglauskime 
didies iems darbams g re t a s , 
būkime ar t i vienas kito. 

Paskaitininkas gana jautriai 
reagavo į visas šiandienines 
lietuviškojo gyvenimo problemas, 
davė ir patarimų, kaip turėtume 
jas įveikti. Paskaita paruošta, 
kad ir la ikraščių c i ta tomis 
paremta, gerai. Truko 45 minu
tes. Paskaitą seimo dalyviai 
išklausė su dideliu atidumu. Pre
legentui už naudingas mintis 
padėkojo dr. Leonas Kriaučeliū
nas, kviesdamas Tautinės sąjun
gos narius tų tikslų siekti ir 
stengtis juos įgyvendinti. 

Paskaitos pabaigoje vyko trum
pos diskusijos. Buvo pageidauta, 
kad ir Tautinė sąjunga daugiau 
atkreiptų dėmesį į jaunimą, j am 
duodant konkrečių darbų, pa
vedant organizuoti kultūrinius 
renginius ir t.t. 

Iškilmingam posėdžiui iki pie
tų pertraukos sumaniai vadovavo 
ALT s-gos p i rmin inkas dr . 
Leonas Kriaučeliūnas, padėko
damas sveikintojams, prelegentui 
i r papi ldydamas ka i k u r i ų 
nagrinėjamų klausimų mintis. 

Iškilmingasis posėdis baigėsi 
12 vai. Seimo globėjai — ALT 
sąjungos Los Angeles skyrius 
rūpinosi seimo dalyvių vaišini
mu. Ypač čia daug sielos įdėjo pir
mininkė R. Šakienė, o visur 
sukosi J . Pet ronis . P ie tus 
valgėme mažoje Lietuvių Tauti
nių namų, kur vyko seimas, 
apatinėje salėje. Puikiai šeimi
ninkės paruošė valgius, ir seimo 
nariai buvo šeimininkų svetingai 
priimti. Po pietų sugrįžtame į 
seimo darbo posėdį. 

Tiems, kurie turi tikėjimą, 
mirtis tėra tik žingsnis kelyje į 
Dievą. G.J. Francescki 

Ukrainoje Černobylio jėgainėje 
įvykus branduolinio reaktoriaus 
katastrofai, JAV LB atstovai Wa-
shingtone dėjo pastangas iš JA V-
ių valdinių įstaigų .'gauti žinių 
apie radiacijos kiekj Lietuvoje ir 
jos galimą neigiamą poveikį į 
Lietuvos gyventojus ir krašto 
ekologiją. Buvo susisiekta su 
Valstybės departamento, Gyny
bos depar tamento , Energi jos 
departamento atitinkamų skyrių 
pareigūnais ir JAV Gamtos ap
saugos a g e n t ū r a . P i rmąją 
katastrofos savaitę Pabaltijį lie
čiančių žinių neturėta, tad visos 
įdėtos pastangos buvo veltui. 
Kiek vėliau, specialiam preziden
t iniam talkos sambūriui (task 
force) visus įstaigų duomenis 
suvedus , JAV LB a t s t o v u i 
pavyko gauti oficialią radiacijos 
stovio Lietuvoje interpretaciją. 

JAV-ių valdžios pareigūnų pri
eitoji nuomonė dėl tuometinio ra
diacijos stovio Lietuvoje rėmėsi 
duomenimis gautais iš demokra
tinių, Sovietų Sąjungos kaimy
nystėje esančių , va l s tyb ių , 
duomenimis gau ta i s per oro 
satelitus ir tų duomenų interpo-
liaciniais apskaičiavimais. Kaip 
žinoma, Sovietų Sąjungos gamtos 
apsaugos institucijos jokių duo
menų neteikė ir netgi bandė nuo 
krašto gyventojų įvykusią eko
loginę ka tas t ro fą n u s l ė p t i . 
Amerikiečių mokslininkų nuo
mone, atsižvelgiant į Lietuvos 
geografinę padėtį ir Lietuvą 
palietusias radioaktyvaus oro 
sroves, radiacijos lygio Lietuvoje 
būta 200 kartų virš normalaus. 
Padėtį pagerino faktas , kad 
pirmosiomis ka t a s t ro fos sa
vaitėmis lietaus Lietuvoje kaip ir 
nebūta . Išvadoje, d a b a r t i n i u 
metu gyvybinio pavojaus Lietu
vos gyventojams nėra. Kiek ta i 
liečia ateitį, spėjama, kad 20-30 
metų eigoj Lietuvą pal ietusi 
radiacija pakels jos gyventojų 
susirgimą įvairiomis vėžio rūšies 
ligomis dviem ar trim procentais. 
Kaip minėtas radioaktyvumo 
lygis palies gimimus ir vaikų 
vystmąsi LB atstovui atsakymo 
nepavyko gauti. 

Spaudos konferencija 
Chicagoje 

Š.m. gegužės 6 d. JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos pirm. 
Danguolės Valentinaitės ir infor
macijos di rektor iaus Mykolo 
Drungos iniciatyva, a r t i m a i 
bendradarbiaujant su Amerikos 
Baltų Laisvės Lyga, naujai įruoš
tos būstinės patalpose sušaukė 
spaudos konferenciją. Konfe
rencijos tikslas — amerikiečių pa-
informavimas apie Černobylio 
nelaimės pasekmes Lie tuvai . 
Konferencijos metu pranešimus 
pateikė buvęs Lietuvos Atominės 
energijos komisijos narys dr. 
Kazys Eringis ir JAV-ių Gamtos 
Apsaugos a g e n t ū r o s (EPA) 
vidurio v a k a r ų ra jono 
adminis t ra tor ius inž. Va ldas 
Adamkus. Spaudos konferencijoje 
dalyvavo apie 50 asmenų, jų 
tarpe dviejų Chicagos televizijos 
stočių, kelių a m e r i k i e č i ų 
laikraščių, JAV senatoriaus A. 
Dixon atstovai. Spaudos kon
ferencija rado atgarsį televizijos 
perduotų žinių metu ir spaudoje. 

I š s k i r t i n a i i š s amų straipsnį 
išspausdino „Southwest News 
Hera ld" gegužės 8 d. laidoje. 

Informacija Lietuvai 

JAV LB Krašto valdybos pirm. 
inž. Alg. Gečiui š.m. gegužės 7 d. 
lankant is VVashingtone Specialių 
Kvotų įstaigos (OSI) reikalais, 
buvo ap lanky ta ir Amerikos 
Balso lietuviškoji tarnyba. Po
kalbio metu su naujuoju skyriaus 
v i r š i n i n k u J u r g i u BlekaiČiu 
patir ta, jog Amerikos Balsas apie 
Černoby l io n e l a i m ę Lietuvą 
plačiai informavo. Visa eilė 
pokalbių su išeivijoje gyvenan
čiais lietuviais gydytojais, jėgai
nių specialistais, fizikais buvo 
perduota į Lietuvą. Perduota 
Chicagoje vykus io s spaudos 
konferencijos pareiškimų tekstai. 
Sovietams užsienio transliacijas 
tuo metu smarkiai t rukdant , jos 
buvo kartojamos, norint Lietuvos 
gyventojus apsaugoti nuo gresia-
mo radiacijos pavojaus. 

Bandyma i ryšį su Lietuva 
užmegzti pirmųjų kelių savaičių 
eigoj nebuvo sėkmingi. Kiek 
vėliau gauta žinių, jog Lietuvos 
gyventojai radiacijos apsisaugo
j imo reikalu daug informacijos 
gavo iš Lenkijos radijo bei 
televizijos stočių, o estai — iš 
Suomijos. 

LB atstovai palaikė artimus 
r y š i u s su "VVashingtone vei
kiančia Ukrainiečių Kongreso 
k o m i t e t o ryš ių į s t a i g a , o 
Philadelphijoje su Ukrainiečių 
Žmogaus teisių organizacijos 
vadovybe. Krašto valdybos pirm. 
A. Gečys gegužės 10 d. LB-nei 
atstovavo Philadelphijoje suruoš
toje protesto demonstracijoje. 
J A V LB Visuomeninių reikalų 
t a rybos n a r ė Daiva Kezienė 
d a l y v a v o New Yorke prie 
J u n g t i n i ų Tau tų ukrainiečių 

suruoštoje demonstracijoje ir ten 
pasakė kalbą. Š.m. gegužės 9 d. 
Va l s tybės d e p a r t a m e n t u i 
sukvietus visuomenės atstovus 
painformavirnui dėl Černobylio, 
JAV LB ir Amerikos Baltų Lais
vės Lygai atstovavo Virginija 
Gureckienė. 

Atei t ies veiklos p lana i 

Žinant, kad Ignalinoje statoma 
branduolinė jėgainė savo statybi
ne konstrukcija prilygsta kata
strofą pergyvenusiai Černobylio 
jėgainei, JAV LB Visuomeninių 
reikalų taryba yra savo veiklai 
pramačiusi tokį planą: 

1. Prašyti Lietuvai kaimyninių 
valstybių ir tarptautinių atominę 
energiją prižiūrėti institucijų, 
tarpininkauti Maskvoje Ignalinos 
jėgainės statybą sustabdyti. 

2. Sovietams to reikalavimo 
nepatenkinus, daryti viską, kad 
Ignalinos jėgainė būtų apsaugota 
moderniosios technikos nau
jaus iomis priemonėmis, pvz. 
įrengiant betonines apsaugos sie
nas (containment chamber), ir 
pan. 

3. Veikti į tarptautines mokslo 
organizacijas, kad ateityje visame 
pasaulyje būtų leidžiama vykdyti 
atominių jėgainių inspekciją ir 
viešai būtų skelbiami prasižengi
mai jėgainių apsaugoje. 

4. Nekeliant nepagrįstos bai
mės ar visuomeninės panikos, 
p r a šy t i J A V Komunikacijos 
agentūrą, per Amerikos Balsą ir 
La isvos Europos Radiją 
siunčiamose transliacijose nuolat 
judinti atominių jėgainių ap
saugos problemą. Taip pat iš 
Sovietų reikalauti sąžiningo pra
neš imo jėgainių apsaugos 
k l aus imu , kad tuo pasaul io 
viešoji opinija būtų teigiamai 
nuteikta. 

Sag. 

BAISUSIS BIRŽELIS 
Nuo maro, bado, ugnies i r ka

ro. Gelbėk mus Viešpatie taip 
giedodavome Lietuvoje. 

Rašyt . Česlovas Grincevičius 
„Drauge" gegužės 24 rašo: „Mes 
vyresnioji generacija buvom aki
vaizdūs l iudininkai, kai Lietuvą 
ištiko pati šiurpiausioji tragedija, 
ka i staiga atsivėrė lyg pragaro 
vartai . . . Argi ne mūsų pareiga 
k i e k v i e n a m p a g a l savo pa
šaukimą apie tai kalbėti tiems, 
kur ie po mūsų gyveno? 

Jaunieji , kur ie nėra patys to 
patyrę an t savo kailio, nėra 
pergyvenę, ką pergyveno jų tėvai, 
n i ekad negalės supras t i ano 
košmaro. Tai ir bandžiau kaip 
sugebėdamas vieną kitą epizodėlį 
iš anų ir vėlesnių laikų įvykių 
perkelti į knygą". 

Tą žodį košmaras pasakė ir a.a. 
dr. Viktoras Sniečkus (šiemet 
mirė Kanadoje) 1944 vasarą, kai 
mudu su šeimomis arkliniais 
vežimėliais per kl iūt is slinkome 
į vakarus . Jo užklausiau, ko tu 
bėgi kaip Juozapas su Marija ir 
vaikeliu į Egiptą nuo savo bro
l io . J i s a t s a k ė : bėgu nuo 
košmaro. Knygų apie raudonąjį ir 
rudąjį košmarą t u r i m e . Jas 
p e r s k a i t y t i i r jų pergyventi 

nelengva — reikia fantazijos. 
Mums reikia audio-video filmo, 
apie Lietuvos žmonių naikinimą 
1940-1950 laikotarpy. Nebūtinai 
vienu ka r tu viską, bet epizodais. 
Šiandien fotografijos technika 
aukšta, vaidintojų atsiras. Išlai
dos nebūtinai didelės. Chicagos 
operos nuostolingos, nes vien
kartinės ir tik vietiniai gali pasi
džiaugti. Toks istorinis audio-
video filmas kokios 1 valandos 
bus suprantamas mūsų jaunimui. 
Bėgome nuo istorijoje negirdėto 
košmaro. Tai įvyko 20 amžiuje. 
Tai įvykdė ne kokie karaliai, bet 
proletarų kilmės Stalinas — 
Hitleris. 

S. S. 

Lietuvių Bendruomenės Floridos apygardos suvažiavimas St. Petershurfre. Fla.. h.-il.-inH/u. '<; 
17 dienomis. Prezidiumas is apylinkių atstovų. Fs kairės: D. Arlauskienė — Snnnv Hill* P 
Griškelis — Miami, L Bajorūnas — Auksinio Kranto. R. Česonis — Atlantos. J. Janulaiti-; 
Daytona Beach. prie mikrofono A. Kamiene, pačioje dešnėje A Armalis, vadovavę* «n«ir'n 
kimui (Nėra nuotraukoje J. Oarlos — Juno Beach apylinkės). 

N A M U A P S A U G A , 
I Š V Y K U S ATOSTOGOMS 

Chicagos policijos skyrius 
siūlo septynias priemones 
aps isaugot i nuo apiplėšimų 
i š v y k u s i lgesnėms a t o s 
togoms. 

1. Paprašyt i kaimyno, kad 
paimtų paš tą ir nupjautų žolę 
bent ka r t ą į savaitę. 

2. Paduot i raktą pat ik imam 
ka imynui , prašant kad pro
tarp ia is namus peržiūrėtų, 

3. Patikrinti , kad visi langai 
i r durys būtų užrakinti. 

4 Įjungti specialius laikro
džius, keliuose kambariuose, 
kurie šviesas įjunginėtų ir 
išjunginėtų skirt ingais lai
kais . Paprašyt i kaimyno, kad 
nus ta ty tus laikus pora kartų 
pakeistų. 

5. Savo vaikams pasakyt i , 
kad kit iems vaikams apie 
atostogų planus nekalbėtų, kol 
nebūsite grį^C 

6. N e n a u d o t i t e l e fono 
a t s akymo aparato, išvykus 
i lgesnėms atostogoms,' nes 
dažniau paskambinus, nesun
ku supras t i , kad esate išvykę. 

7. Kaimynui palikti infor
maciją, kaip, reikalui esant , 
jus pasiekti. 

i 



OPEN APPEAL TO PRESIDENT RONALD REAGAN 
Dear Mr. Presidenfc 
The Soviet Union has forcibly extended its power and domain over vast areas of the globė, imposing harsh restrictions on the populations it 

holds captive, distorting the rule of law into institutionalized statė terror, unabatedlv committing human rights abuses for 60 years. Bolshevik and 
Soviet rulers have tortured, maimed. enslaved and murdered more people than anyone in history — exceeding even Hitler's Third Reich. 

You, Mr. President, are among the few world leaders who recognize the true nature of the U.S.S.R. During your presidency, as you yourself 
remind us, not "one square indi" of free world soil has been conquered by communist forces. That is a record of which you can be proud. 

But, M r. President, are you aware that within your own Administration there are people bent on accommodating Soviet goals. legitimizing its 
oppressive legal system, working with the notorious Soviet secret police, the KGB, and collaborating with Soviet oppressors? Only you, M r. Presi
dent, can change the course of open collaboration with the Soviets which has been taken by the Office of Special Investigations, vvithin your own 
Department of Justice. 

We respectfully submit the following for your consideration: 

* The tragedy of Hitler's perpetrated Holocaust cannot be under-
estimated or forgotten. History mušt record Hitler's atrocities, both 
for the sake of the victims and for future generations. 

* For those šame reasons, the genocide committed by the commu-
nists, beginning with the first days of the Bolshevik coup and continu-
ing to this present day in the Gulag, mušt not be disregarded. History 
cannot ignore the millions of victims of the Ukrainian famine nor the 
massive deportations and executions of Balts and others. 

* Ali war criminals — both Nazi and communist— should be pun-
ished. There can be no haven for any war criminals in the free world. 

* The captive nations of Eastern Europe, if they were free, would 
punish the aut nors and collaborators of the communist and Nazi geno-
cides. which occurred on their soil. However, these countries are op-
pressed and held captive by Stalin's heirs. 

* As they did in Nuremburg 40 years ago, the United States and 
other VVestern nations should again establish tribūnais, whose pūr
uose would be to try and punish war criminals. This time, honever. 
Hitler's partners, the Soviets, should be among the accused rather 
than the adjudicators. 

* The free nations should afford those accused of war crimes all the 
due process protections guaranteed by our democratic constitutions. 

* No individual should be deported to any communist country for 
trial or punishment. If the individual is found guilty of committing war 
crimes, he should be tried and punished where he is found. 

* Deportation of an individual to the Soviet Union, regardless of 
the circumstances or motivation for that deportation, compounds the 
tragedy of Hitler's and Stalin's crimes against humanity and makes a 
mockerv of our democratic traditions. 

Mr. President, an American of Baltic heritage who has been denaturalized and faces deportation to the U.S.S.R. is in prison today. The guards 
have informed his family that he is not entitled to even the minimai amenities of prison life, because he is a politicalprisoner. While the US.S.R. 
continually charges that the United States has political prisoners, your Administration has repeatedly denied that allegation. The Office of 
Special Investigations has targeted other Baltic and Ukrainian individuals for deportation to the Soviet Union. 

These targeted deportees are not standing trial for alleged participation in war crimes. They are being tried in civil, not criminal proceedings 
for violating retroactively passed immigration laws. They are not being afforded the most basic constitutional protections guaranteed to all 
Americans. As naturalized Americans, they are being denied due process of law. 

These naturalized Americans are going to be delivered to the U.S.S.R. by the U.S. for political show trials and executions. Amnesty Interna
tional has protested against these deportations. Nonetheless, some overly zealous officials. in totai disregard of traditional American policy, are 
eager to accommodate the Soviets by repeating the mistakes committed by the United States in the infamous Operation Keelhaul, when after 
World War II, the American military participated in the forced deportation of Ukrainians, Byelorussians, Russians, Poles and other's to Stalin's 
concentration camps. Mr. President, Americans of Eastern European heritage and millions of their neighbors who ovenvhelmingly supported 
you in 1980 and again in 1984 look to you to review and end this action by the Office of Special Investigations. 

Franklin D. Roosevelt, who was in many respects a great president, committed a grievous error in conceding to Soviet demands at Yalta. As 
a result his record of achievements was greatly diminished in the eyes of millions of people who value freedom. Perhaps in recognizing Soviet 
influence over Eastern Europe, President Roosevelt had been blinded by the United States' past alliance with the Soviets. A similar concession 
on your part, Mr. President, could not be so excused, particularly in light of your long time anti-communist stance. History will record your 
great achievements in strongly resisting communist tyrannies around the globė, but if Americans are deported to the U.S.S.R. by your Admin
istration, it will blacken your record and leave a permanent blemish on the American soul. 

We beseech you, Mr. President, to listen to the pleas of your fellow Americans: 

* Do not compound the injustices of VVorld VVar II by allowing 
your Administration to collaborate with the Soviets. 

* D o not permit deportation or extradition of any individual to 
communist controlled countries. 

*Review the record of OSI's collaboration and submission to the 
interests of the Soviet Union and especiallv their secret police, the 
KGB. 

We trust in you, Mr. President, to correct this terribly unjust process. 

DĖMESIO!!!!! DĖMESIO!!!!! DĖMESIO!!!!! DĖMESIO!!!!!! DĖMESIO!!!!! 

PRAŠOM NUKIRPTI AUKŠČIAU ATSPAUSDINTĄ KREIPIMĄSI I PREZIDENTĄ REAGANĄ IR JJ PASIŲSTI JAM SEKANČIU ADRESU: 

President Ronald Reagan 
The VVhite House 
VVashington, D.C. 20500 

PREZIDENTAS YRA VIENINTELIS ASMUO, KURIS GALI SUSTABDYTI DEPORTACIJAS J SOVIETŲ SĄJUNGĄ! 
Jūsų aukos yra nepaprastai reikalingos šiuo kritišku momentu. Americans for Due Process planuoja dėti skelbimus amerikietiškoje spaudoje, 

kad mūsų draugai, kaimynai ir kolegos plačioje amerikiečių visuomenėje sužinotų kaip grubiai ir neteisingai elgiasi OSI. 
Šiam projektui įgyvendinti yra reikalingos Jūsų aukos dabar. Apeliacijom terminas baigiasi. Kazimierui Palčiauskui, Liudui Kairiui, Jurgiui Juodžiui, 

Antanui Virkučiui ir kitiems Pabaltiečiams laukia mirtis Sovietų Sąjungoje. Turime prabilti dabar! 

N a m e 

Address 

šiam tikslui siunčiu auką: 
( ) $25.00 
( ) $50.00 
( ) $100.00 
( ) Daugiau negu $100 
( ) Noriu, kad auka būtų anoniminė 

Čekius rašyti Americans for Due Process vardu ir siųsti: 

AMERICANS FOR DUE PROCESS 
PO BOX 85 
VVOODHAVEN, NEW YORK 11421 

Pavardė, Vardas 

Adresas 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. birželio mėn. 12 d 

Lisa Duva ift Chicagos Good Counsel High School prie savo parodėlės „Lietuviai: Rašant sky
rių Chicagos istorijoje 1870-1930", kurią galima pamatyti Nevvberry Library patalpose nuo bir
želio 9 iki rugjūčio 1 d. Su šia parodėle ji buvo viena iš 375 finalisčių. laimėjusių 500 dol. sti
pendiją iš Citicorp Savings. Chicago Metro History Fair konkurse, kuriame dalyvao 4,000 
mokinių iš Cook, DuPage, Kane ir Lake apylinkių. 

PASALINIAI VISKĄ 
GERIAU TVARKO! 

J U O Z A S ZYGAS 

Mūsų spaudos puslapiai dažnai 
mirga įvairiais patarimais ir pa
siūlymais. Ką tik paimsime, 
visuomet yra geriau žinančių ir 
išmanančių: dažniausiai tai vis 
tie, kurie nieko nedirba. Pagal 
lietuvišką posakį: „Kas nedirba, 
tas neklysta". Tad neklystantieji 
turi teisę ir kitus pamokyti. Ne 
tik te isę turi , bet ir j a 
pasinaudoja. 

Tokiu atveju ir gaunasi para
doksas, kai viengungiai aiškina 
ir kitus moko lietuviško vaikų 
auklėjimo klausimu. 

Yra tokių, kurie yra labai 
susirūpinę Chicagos Jaunimo 
centro likimu. Vieni norėtų jį iš
kelti į tolimus priemiesčius — pa
statų, žinoma, iškelti negalima, 
bet jo lietuviškus lobius ir in
stitucijas — kiti jį saugo nuo 
bolševikų ir jų tarnų. Tačiau tų 
„besirūpinančių" vardų nėra 
nariu ar aukotojų sąrašuose. Taip 
pat jie retai tėra matomi Jaunimo 
centro renginiuose. Jie labai 
susirūpinę, tačiau niekuo nepri
sideda prie jo išlaikymo. Tokių 
„besirūpinančių" nuoširdumu 
galime rimtai suabejoti. 

Panašių ..mylinčių iš tolo" yra 
ir daugiau. Neseniai spaudoje 
buvo pasisakymų „Dainavos" 
ansamblio reikalu. Rašančiųjų 
nuoširdumu negalime abejoti, 
tačiau atitrūkę nuo gyvenimo. 
Kalbama apie pr iemones ir 
metodus , naudotus pr ieš 
keturiasdešimt metų. Tačiau 
niekas vietoje nestovi. Viskas 
keičiasi! Nebėra „dirbančiųjų 
davin ių" ir „cigarečių kor
telių", tad nebėra ir paskatos. 
Tie. kurie buvo jauni, jau paseno, 
o jaunoji karta nesidomi, tad ir 
seni metodai netinka. Tokie „pa
skatinantieji" rašinai dažnai iš
šaukia priešingus rezultatus, nes 
iš dirbančiųjų atima paskutinį 
norą dirbti. Jeigu dairysimės tik 
į praeiti, nematysime ateities. 
Praeit is niekuomet negrįžta. 
Nežiūrint to. kiek ji buvo graži ir 
garb inga . jos sugrąž in t i 
negalime. Visas mūsų kultūrinis 
gyvenmas dešimtmečiu eigoje 
neišaugo nei j ploti, nei į aukštį. 
Įvai rūs dejavimai veiklos 
nepaskatina. 

Tai buvo tik prabėgantieji įspū
džiai iš spaudos puslapiuose 
matytų pasisakymų. Tik atgar
siai to, kas liko užregistruota 
pasąmonėje. 

Kiek ski r t ingas ir žymiai 
rimtesnis klausimas yra rodomas 
rūpestis Lietuvių Fondu. Fondo 
kapitalui didėjant, didėja ir juo 
besirūpinančiųjų skaičius. Vieni 
tiktai patarimus duoda, o kiti ir 
nagus kiša. Ir čia galioja bendra 
taisvklė: kas mažiausiai duoda, 
tas daugiausia kalba. Ne tik 
kalba, bet ir reikalavimus stato. 
Kurie yra rimtai susirūpinę, kad 
Fondas kiek gal ima ger iau 

aptarnautų, tu r i rūpintis, kad 
Fondas dar sparčiau augtų. 
Prašančiųjų norai neproporcingai 
didėja, pa lyginant su Fondo 
augimu. Šįmet prašymų buvo 
įteikta 600,000 dolerių sumai. 
Nežiūrint, kaip tie pinigai bus 
sk i r s tomi , visuomet bus 
nepatenkintų. Nepatenkintųjų 
skunda i ir a imanos plačiai 
pasklinda ir į jų chorą įsijungia 
ir tie, kurie nei prašo, nei Fondo 
darbus remia . Dažnai tokių 
veiklos pagrinde tėra kalbėjimas 
ir savo nuomonės reiškimas. 
Tokie kalbėtojai tik kitų darbus 
kritikuoja, tačiau jokių konkrečių 
pasiūlymų neduoda. Savaime 
aišku, kas žmonių daroma, nėra 
tobula, neužtenka tik silpnąsias 
vietas minėti , bet reikia geres
nius planus nurodyti, tai ir tie, 
kurie „geriau išmano", jų neturi. 

Paskutiniu laiku spaudoje vyko 
visai bereikalingos diskusijos 
apie Lietuvių Fondo skirstomą 
pelną. „Dirvoje" 1986.IV.17 d. 
tilpo rašinys „Rimtiem dalykam 
būtini ir rimti planai". Jame 
buvo keliamos tariamos pelno 
skirstymo negerovės. Rašinio au
torius (nepasirašęs) į visą reikalą 
žiūri iš k u l t ū r i n ė s veiklos 
rėmimo taško. Deja, kultūrinė 
veikla tėra tk viena iš daugelio 
Fondo remtinų sričių. To rašinio 
autorius visai nekreipia dėmesio 
į tai , kad dar yra švietimas, jau
nimas ir kitos veiklos sritys. 
Dalyvaujant Fondo suvažiavi
muose, tenka išgirsti dalyvių 
nuotaikas. O tos nuotaikos nėra 
palankios per dideliam kultūros 
rėmimui. Dar blogiau yra su 
menu. Daugelis Fondo narių la
bai skeptiškai žiūri į pinigu sky
rimą paveiks lų pirkimui a r 
panašiem reikalams. 

Tad minėto straipsnio auto
riaus pažiūros nesutampa su 
pažiūromis tų. kurie sudarė Fon
do kap i t a l ą . Fondo narių 
nuotaikos tur i įtakos vedamos 
linijos nustatymui. Tam yra 
šaukiami suvažiavimai, kad Fon
do nariai būtų painformuoti apie 
veiklą ir kad nariai galėtų per
duoti savo nuotaikas. Yra tokių, 
kurie visai nenorėtų kreipti 
dėmesio į aukotojų pagei
davimus, bet tvarkyti Fondo pini
gus sava nuožiūra, pasiremiant 
vien tuo, kad jų nuomonė neklai
dinga. Fondo narių nuomonės 
labai skirtingos: vieni norėtų 
stipriau paremti Vasario 16 gim 
naziją, kiti politinių knygų 
leidimą, treti dar kažką kitą 
išsigalvoja. 

Ne tik Fondo paskirtis, bet ir 
ribotos lėšos neleidžia visų pra
šančiųjų patenkinti. Nežiūrint, 
kokios komisijos tą pelną skirs
tys, visuomet bus nepatenkintų. 
Minėto rašinio autorius siūlo 
sudaryti „super" komisiją, ant 
esamų komisijų uždėti dar vieną 

komisiją. Tuomet būtų kažkas 
panašaus į trijų sluoksnių tortą. 
Nuo sluoksnių skaičiaus torto 
skonis visai nesikeičia. Su esamu 
Fondu negalima pasiekti kultū
rinių vertybių parnaso, kai neuž
t e n k a pinigų e l emen to r ių 
leidimui. Be elementorių, be pra
džios mokyklos ska i t in ių ir 
kultūrinės vertybės neatliks savo 
paskirties, nes jos bus mums jau 
nebereikalingos. 

Galvojant apie k u l t ū r i n e s 
vertybes, reikia žymiai didesnio 
Fondo. Čia jau ne mentaliteto, 
bet pinigų klausimas. Paskutiniu 
laiku atsiranda tokių, kurie pra
deda abejoti ne t ik mūsų 
sugebėjimu išdalinti Fondo pelną, 
bet ir mūsų mentalitetu. Nepasi
t ikėdami mūsų men ta l i t e tu , 
norėtų perimti ir visą fondą. „... 
tą ,ragaišį' (t.y., Fondą — J.Ž.) 
t inkamai išdalinti arba jį per-
minkę perkelti k i tur ir dar 
geresnį, šviežesnį i š s ikep t i " 
(Draugas, 1986.V. 16 d.). O toliau 
jau pasako, kodėl norėtų jį per-
minky t i ir k i t u r i šs ike l t i . 
„Jaunimui , deja, ubagavimas 
nepakeliui. Jų akiračiai yra pla
tesni ir Marąuette Parko men
talitetas bei sienos jiem per ankš
tos". Ačiū už tokį atvirą žodį! 
Žinoma, kam reikia ubagauti, 
jeigu ragaišis jau iškeptas, telie
ka jį pasiimti ir į savas kišenes 
susidėti. Netinka jiems Marąutte 
Parko siauras mentalitetas, bet 
tinka jo plačios piniginės. 

Ne tik Marąuette Parko, bet 
visų pokario ateivių mentalitetas 
buvo siauras... buvo siauras jų 
vaikų ir vaikaičių akimis žiūrint. 
Būdami siauro men ta l i t e to , 
nežinojome, kur yra Martiniąue, 
Puerto Rico ar Bahamas. Taip pat 
nežinojome, kad šeimai reikalin
gos dvi mašinos. Nieko geres
nio ne i šmanydami , s t a t ė m e 
Jaunimo centrą Chicagoje, Kul
tūros židinį N.Y., Lietuvių namus 
Clevelande, Toronte ir dar dau
gelyje vietovių. S u k ū r ė m e 
Lietuvių Fondą, kuris visiems 
kvepia ir į kurį ir plataus men
taliteto rankos krypsta. Išleidome 
„Lietuvių enciklopedijos" trisde
šimt septynis tomus, priedo „pla
taus mentaliteto" vaikams ir 
vaikaičiams ir angliškus šešis 
tomus, Br. Kvilio „Mūsų Lietu
vos" keturtomį, Br. Kviklio 
„Lietuvos Bažnyčių" penkis 
tomus. Chicagos Lietuvių opera 
mini savo veiklos 30-ties metų 
jubiliejų, su didinga „Vilius Tell" 
pa s t a tymu . Tai vis monu
mentalūs darbai , didžiumoje 
atlikti ir finansuoti tų „siauro 
mentaliteto" tautiečių. 

Jaunesnė kar ta , geriau iš
mokslinta ir patogiau įsikūrusi, 
nebepajėgia jau sukurtų vertybių 
išlaikyti, tad ir vėl žvilgsniai 
krypsta į tėvų ir senelių pinigi
nes. Tėvų ir senelių eilėms retė-
jant, nustojame daugelio lietuviš
kų institucijų. Vyresnioji karta 
atidaro pinigines ir jaunimui 
paremti, ir dėl to garsių aimanų 
negirdėti, tačiau į „siauro men
taliteto epitetus negali nerea
guodami praeiti. „Siauro men
taliteto" yra palaikomi ir spaudos 
puslapiai! 

VIEŠAS KLAUSIMAS 
VYR. JUBILIEJAUS 

KOMITETUI 
CLASSIFIED GUIDE 

Tik ką pradėjus ruošti Lietuvos 
katalikybės įvedimo 600 metų 
jubiliejų, norėdamas prisidėti 
prie jo sėkmingo suruošimo, pa
rašiau straipsnį „Lietuvos krikš
to sukakties klausimas" (Drau
gas, 1984.XII.1). Vėliau tuo pačiu 
klausimu susirašinėjau su vyk
domojo komiteto p i rmin inku 
Jonu Kavaliūnu. Neatrodė priim
tina minėti t r is krikštus vienu 
tarpu, todėl jam įrodinėjau, kad 
mano istorinė p a t i r t i s i r 
g i l iaus ias į s i t ik inmas mane 
verčia pasakyti, kad valstybės ap-
sikrikštijimas visada siejamas su 
valdovo apsikrikštijimu. Vėliau 
nepaisoma, kiek kartų to krikšto 
sąjūdis a tkar to jamas . Taigi 
Lietuvos krikštas įvyko 1251 m. 
su Mindaugo ir jo dvariškių ap
sikrikštijimu. 2001 m. bus gražus 
750 metų jubiliejus. 

Trijų sukakčių minė t i ne
galima, nes nei Mindaugo krikšto 
nėra sukakties, nei žemaičių. 
Tėra tik Jogailos (1387 m.) at
nauj in to Lietuvos k r i k š t o 
sukaktis. Pagaliau istorijos pa
vyzdžiai rodo, kad dėl atskirų 
valstybės rajonų krikšto jubiliejų 
neruošiama. J e i i š s k i r t u m e 
žemaičius, ta i kuo blogesni 
dzūkai, zanavykai ir kt.? 

Kelių istorinių faktų minėjimas 
yra nepriimtinas, nes pasidaro 
tam tikras chaosas. Tad kam juos 
dirbtinu būdu įtempti ir visą 
reikalą apsunkinti. Tačiau esmi
nis reikalavimas — neprasilenkti 
su tiesa. Jogailos laikais Lietuvos 
krikštas buvo atkartotas. Įdėjus 
paaiškinamąjį žodį: „kr ikš to 
atnaujinimas", arba „antrasis 
Lietuvos krikštas", a rba „Jo
gailos krikštas", yra aišku, kad 
buvo i r anksčiau k r i k š t a s . 
Nutylėjimas siūlomų žodžių (at
naujintas, antrasis, Jogailos) daro 
skriaudą Lietuvai, prasilenkiama 
su istorine tiesa, tarnaujama 
Lenkijos propagandai. Prof. dr. 
Zenonui Ivinskiui 1387 m. krikš
tas buvo arba atnaujintas, arba 
susigrąžintas. 

Nors ir buvo skelbiama, kad 
minėsime tris krikštus, tačiau iš 
spaudos lieka įspūdis, kad mini
me tik 1387 m. krikštą, nes, pra
dedant jubiliejaus pavadinimu 
laikraščiuose ir net sekmadienio 
maldynuose, tė ra tik 600 m. jubi
liejus, lyg Lietuva nebūtų anks
čiau apsikrikštijus. 

Sunku yra suruošti šios sukak
ties minėjimą be tautos įžeidimo. 
O vis dėlto reikia atšvęsti taip, 
kad tautos garbė nenukentėtų ir 
neprasi lenktume su istorine 
tiesa. Tad atšvęskime 1387 m. 
sukaktį, kaip Lietuvos krikšto at
naujinimo. Meskime visas sukak
tis, kurios nėra sukaktys. Kai tik 
baigsime šio jubiliejaus iškilmes, 
tuoj pradėkime ruoštis minėti 
750 metų sukaktį nuo Lietuvos 
apsikrikštijimo. Jokiu būdu neat
sižadėkime 136 metų, mūsų 
tautos istorijai priklausomų. Ne
palikime ateinančioms kartoms 
įspūdžio, kad mes dar nemokėjo
me atsiplėšti nuo lenkų įtakos. 

Mūsų iškilusis istorikas prof. 
dr. Zenonas Ivinskis sako, kad 

„... Lietuvoje to pirmojo karaliaus 
įžiebtoji krikščionybės liepsna jau 
visai n e b e u ž s l o p o " (LKMA Met
raštis 1.93). O kitoje vietoje t a s 
pats istorikas teigia: „Mindaugo 
įvestoji krikščionybė nežlugo (...) 
vienuoliai varė tylų savo misijų 
darbą" (Laiš. Liet. 1958, 167). 
Pažinti vienuolių darbą Lietuvoje 
IX-XV ami . vertėtų perskaityti 
Viktoro Gidžiūno studiją, tilpusią 
LKMA Suvažiavimo darbai VI, 
Roma. Pagal iau kam gi buvo pa
statytos Gedimino laikais t rys 
bažnyčios Lietuvoje, jei katal ikų 
nebūtų buvę? 

Taigi Lietuva ir lietuviai turėtų 
švęsti 600 metų jubiliejų atnau
jinto Lietuvos krikšto, kata l ikų 
tikybos padarymo vals tybine 
religija. Kadangi vykdomasis 
komitetas tu r i vykdyti, bet ne 
projektuoti, todėl su juo susiraši
nėjimas buvo baigtas. Projektus 
sudaro vyriausias komitetas. Nuo 
jo ir vardo jubiliejui parinkimas 
p a r e i n a . A p l i n k u i u rzg ia . 
Nepalankias rezoliucijas skelbia 
spaudoje ir straipsnius rašo. Kad 
paaiškėtų visiems (ir man kartu), 
viešai klausiu: „Kodėl iki šiol 
nebuvo a tkre ip tas dėmesys į pa
t a r i m u s pavad in t i ruoš iamą 
jubiliejų tuo vardu, kuriuo j is 
turėtų būti pavadintas?" 

Dar viena žinutė, lyg priedas 
prie šio straipsnelio. Teko pa
stebėti ske lb ian t ir Vi lniaus 
vyskupijos įsteigimo 600 metų ju
biliejų. Su tuo reikėtų neskubėti, 
nes Vilnius Lietuvos vyskupijos 
centru j au galėjo būti Mindaugo 
laikais. Štai ką tuo re ikalu 
parašė prof. dr. Jonas Puzinas: 
„1965 vasarą Gedimino kalno 
vakarinėje pašlaitėje užtikta XIII 
a. mūrinio pastato dalis. Jos 
didelės plytos surištos XIII a. 
ba l t i škuo ju b ū d u , s t a m b ū s 
keturkampiai kontraforsai. J i s 
buvo gana aukš t a s , puošnių 
skliautų, bet sudegęs ir nugriau
tas. Pas ta tas primena bažnyčią, 
ir A. Tautavičius prileidžia, kad 
tai galėjo būti po 1251 Mindaugo 
pastatyta ka tedra (LE, XXXIV, 
225). Pagal šią žinią galima 
da ry t i p r i e l a i d ą v y s k u p ą 
rezidavus Vilniuje jau Mindaugo 
laikais. Bet dabar prel. Paulius 
J a t u l i s s a k o : ,,Iš vė l e sn ių 
kryžiuočių pranešimų sužinome, 
kad pirmajam vyskupui katedrą 
Mindaugas pas ta tė Vilniuje. (Su
važiavimo darbai , X, 1984, 172). 
Pagal a te inančias iš okup. Lietu
vos ž i n i a s , pasku t in i e j i 
kasinėjimai Vilniuje gali atnešti 
mums d a r ne t nesvajo tų 
staigmenų. 

V i n c e n t a s Liulevičius 

D A R B A I J A U N U O L I A M S 

Šiaur inės Illinois dalies 
vienuolikoje apskričių sudary
ta 700 v a s a r o s t a rnybų jauni
mui. G a u s a p i e 1200 dol. per 
vasarą . I^ėŠos toms ta rny
boms organ izuo t i g a u n a m o s iš 
Illinois iždo, kur i s t a m skir ia 
300,000 dol. 

HELP VVANTED 

Reikalinga moteris ligonę 
prižiūrėti Marquette Parko 
apylinkėje. 

Tel. 434-4378 

FOR RENT 

UNION PIER, MICHIGAN 

Išnuom. 4 kandi, vasarnamis ant 
2-jų akrų žemės — visam sezonui ar
ba dviem savaitėm ar ilgiau. Kreiptis 
į Marių ar Reginą Chicagoje tel. 

434-6908. 

M I S C E L L A N E O U S 

DĖMESIO! 
Paruošiu maistą vestuvėms, krikš

tynoms ir kitiems parengimams. Kepu 
visokiausių rūšių tortus. 

Tai.: 460-3824 
Julla Liutikas 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
,Orį — 2©9į — 30% pigiau mokėsil 
ii npdrauda nuo uųjnies Ir automo
bilio pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
32081/2 West 95th Street 

TsL .— GA 4-8654 

«oooooooooooooooooooooo<xx 

MASTER PLUMBING 
Liecmed, Bondcd, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos- ply
telės. KarSto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavarde* ir tele
foną — lietuviškai. 

SERAPINAS — TeJ. 636-2960 

Šeima su mažais vaikučiais 
nori pirkti 3-jų miegamų pa
prastą nebrangų namelį netoli pra
džios mokyklos. Pageidaujama 
Brighton Parke. 

Skambint 523-5882 

REAL ESTATE 

BELL-BACE R.E. 
J . B A C E V I Č I U S 

Namų pardavimai — 

valdymai— nuomavimai 
Income Tax — draudimai 

6529 S. Kedzie 778-2233 

Qrty2£ ^fer 

Siulome Įsigyti 
Česlovo Grincevičiaus 

VIDUDIENIO VARPAI 
pasakojimų ir pasakų knygą 
Apie šiv knygą daugelio romanų 

ir novelių laureatas Jurgis Gliaudą 
"Laiškuose lietuviams" tarp kitko ra
šo: "Dešimt rinktines pasakojimų ro
do įvairias epochas, turi buities sko
lų pasakos žanre... Autorius yra in-
tensyvėjančio įspūdžio mediumas — 
toks gi tai gero beletristo darbo me
todas!... Plonoji (120 puslapių) 'Vi
dudienio varpų' rinktinė yra drūta ir 
aptekusi pasakojimo menu". 

Knygą išleido Lietuviškos knygos 
klubas. Kaina su persiuntimu 7 dol. 

Rašyti: 
DRAUGAS, m5 W. 6Srd St., 

Chicago, Iū. 60629 
P.S Illinois gyventojai dar prideda 

48 et. valstijos taksų. 

21, 
KMttCIK REJU.TGRS' 
7922 S PuttsfcfiO 
RIMAS L. S T A N K U S 

REALTOR ASSOCIATE 
284-190(5 

Norintieji pirkti ar parduoti 
n a m u s per šių įstaigų, praftome pa-! 

minėti, kad esate arba norite būti 
•Rimo Stankaus klijentais. Nuosavy
bes įkainavimas nemokamai . 

MAROUETTE PARKE 
Ar t i 67-os ir Fair f ie ld 

parduodamas 2-jų butų namas 
geram stovy. 

Skambint 422-5385 

9.6% nuošimčiai i r žemi 
įmokėjimai t i e m s kur i e pirmą 
k a r t ą perka namą. Pas inau
dok i t e proga ir p i rk i t e dabar . 
Skubiai! 

No. 613 — 53-čia ir Austin — Bilevel. 
8 kamb. bilevel. Tik 3 metų senumo. 4 
dideli miegami. 2 pilnos vonios. Nepapras
tai puikus šeimos kamb. su patio durimis. 
Naujas 2 maš. garažas su autom, atidary
mu. Labai švarus. 1 blokas iki Archer. 
Skubėkite, skambinkite dabar. 

No. 541 — 2 butų namas „Fitra 
Deluxe" 65 ir Homan. 6 kamb., 3 
didžiuliai miegamieji kiekvienam bute, 
dvigubas sklypas puikiam nuošalumui, 
atskiros krosnys ir centriniai šaldymai,. 
moderni virtuvė, 1 xk prausyklos kiek
vienam bute, 2 maš. mūr. garai. — įva
žiavimas iš gatvės. Nauja krosnis, stogas 
ir elektra. Jaučiamas savininko 
pasididžiavimas šiuo namu. Skambinkite 
dabar. 

No. 568 — Pelningas 7 butų mūr. 
namas, gražiai atrodantis. 7 butai. 6 butai 
su dviem miegamaisiais, 50 p. sklypas. 4 
maš. mūr. garažas, „alum. sided 
staircase'*, 100 „amps" elektros, apynaujis 
„boiler". Geram stovyje, mažos išlaidos. 
Pelningas pirkinys. 63 ir Kedzie. Skam
binkite dabar. 

A R NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu. Mūsų parda
vėjai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums jralime padėti, nes daugiaur sten
giamės. Namo įvertinimui skam
binkite skubiai — dabar. 

O'BRIEN FAMILY RKALTY 
Tel. — 434-7100 

PLOKŠTELES Į 
ZUIKIS PUHŪS. Autoriai — Vytė nemunėlis, Stasys Džiugas. 
Janina Narūne, Jurgis Gliaudą ir kiti. {grojimas: Šarūno 
Peckaua. Atlidca Grigaitytės, Tijūnėliai, Venclovai. Kaina $6. 
DU GAIDELIAI. Dainos vaikams. Atlieka Paulius Vytas, 
Andrius Čerškus. Irena JakubaitytėCerskienė, Rūta čersku-
tė-Valaitienė, Vaidotas Vaičiūnas. Kaina $1?.00 

P A S T A B A : Užsakant plokšteles per paštą, pinigų nesiųsti už
simokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus n- persiuntimo išlaidos 
niinois gyventojai dar prideda 89c valstijos mokesčio. Užsakant per 
paštą, pridedame pašto ir pakavimo išlaidas. 

"DRAUGAS", tftf W. 6Srd St.t Chicago, IL 60629 

Ann -lillian - Jūratė Nausėdaitė su Rūta Arbaite, Vilhelminos 
Genienės, gyv. Chicagoje. anūke, dirbusia filmo „Žudikas veid
rodyje" dekoracijas. Vaidino Ann Jillian. 

the OBSERVER 
Anūkams.... vaikams draugams 
ar patiems..Užsakykite The Observer. Vieniems 
metams $10.00. 

THE OBSERVER 
4545 W. 63rd St. 
Chicago,IL 60629 
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ISTORIKO POMIRTINĖ 
DOVANA 

Viena iš geriausių Lietuvos 
istorijos knygų, kurios pasirodė 
p a s k u t i n i u l a iko t a rp iu , y r a 
Prano Čepėno „Naujųjų laikų 
Lietuvos istorija", II tomas (840 
psl.), pras idedant is pirmuoju 
pasauliniu karu ir užsibaigiantis 
Lietuvos nepriklausomybės pri
pažinimo laikotarpiu — 1924 
metais, su plačiu priedu apie 
Mažąją Lietuvą. 

Knygos a u t o r i u s P r a n a s 
Čepėnas Lietuvoje ir išeivijoje y ra 
buvęs Lietuvių enciklopedijos 
redaktorius, gili*-, susipažinęs su 
Lietuvos praeitimi ir įgudęs per
t e ik t i medžiagą s u g l a u s t a i , 
da lyk i ška i , p a t e i k d a m a s 
duomenis, faktus, įglausdamas 
t a ik l ius savus k o m e n t a r u s , 
i š ry šk indamas s v a r b e s n i u s 
da lykus , pr ie jų p l a č i a u 
sustodamas. Lietuvoje jis j a u 
buvo Vilniaus universiteto visuo
t inės istorijos ka tedros vyr . 
asistentas, o išeivijoje Hambur-
go-Pinnebergo Pabaltijo universi
teto dėstytojas, taigi įgudęs studi
jiniame darbe, kas gyvai atsi
spindi ir šiame leidinyje. Gaila, 
jis mirė 1980 m., nebegalėdamas 
jau išspausdintu šiuo savo darbu 
pasidžiaugti. Gerai, kad velionio 
artimieji, žmona ir duktė, Albina 
Sirutytė-Čepėnienė ir dr. Ina 
Čepėnaitė-Užgirienė šį tomą 
baigė techniškai pašuošti, o dr. 
Kazio Griniaus fondas jį išleido. 

Autorius, mokėdamas lenkų, 
rusų, vokiečių kalbas, į šį savo 
veikalą į traukė daug įdomių ir 
smulkių duomenų iš pokario 
laikotarpiu išleistų dokumentų, 
memurarų ir kitos, pasidariusios 
prienamesne, medžiagos. Gausiai 
panaudojo ir įva i r ių t a u t ų 
istorinius leidinius, pateikiančius 
ankstybesniems mūsų istorikams 
nežinomus duomenis. Autorius 
koncentruojasi ne tik pasirinkto 
laikotarpio Lietuvos istorija, bet 
plačiau aptaria ir visą to laiko
tarpio pasaulio įvykių foną. J i s 
pa te ik ia įdomių s t a t i s t i k o s 
duomenų. Pirmojo pasaulio karo 
metu vokiečių Ober O s t 
administracija iš Lietuvos išga
beno gėrybių už 338,606,000 mar
kių, iš gyventojų bauginimais 
išgavo daug svetimos valiutos, 
aukso — 1,091,975 markių sumai 
ir dar 111,351 vokišką aukso 
markę . P a t e i k i a m i įdomūs 
duomenys, kaip vokiečiai finan
savo revoliuciją Rusijoje, sužlug
dyti savo priešininką. Pažymima, 
kaip Stalinas likvidavo daugelį 
Lietuvos komunistų vadų. Ati
taiso k a i k u r i a s sov ie t in ių 
istorikų paskelbtas klaidas apie 

Lietuvą, išryškina klastojimą 
faktų iš Lietuvos laisvės kovų lai
kotarpio. Surinkęs daug įdomių 
duomenų apie taikos konferenciją 
ir lietuvių pastangas joje ginti 
Lietuvos teises. Iškelia mums 
brangius faktus, kad Šv. Jono 
bažnyčioje Vilniuje pamokslai 
buvo sakomi tik lietuviškai ir tik 
nuo 1521 m. greta lietuviškų 
pamokslų buvo sakomi ir 
lenkiškiej i . Ve ika lo ver tė 
padidėja dar ir dėl to, kad 
autorius ne t ik dėsto, ir tai smul
kiai, įvairius Lietuvą liečiančius 
istorinius faktus, bet ir stengiasi 
iškelti jų priežastis, išryškinti jų 
reikšmę, tačiau nenuklysdamas į 
plačius savus komentarus, o 
l a ikydamas i s užsibrėžto 
uždavinio — dėstyti Lietuvos 
istorijos duomenis. 

Pranas Čepėnas žinomas kaip 
pr iklausęs ka i resne i , social
demokratų srovei, tačiau jis savo 
šioje studijoje stengiasi būti 
objektyvus, t o l e r a n t i š k a s . 
Žinoma, jis čia daugiau, negu 
anks tyvesn ie j i k i t i mūsų 
istorikai, iškelia socialdemokratų 
vaidmenį, bet nevengia suminėti 
ir kitų nuopelnų. Gal vienoj, kitoj 
vietoj jam tai ne taip gerai 
pavyksta, bet tokių vietų mažai. 
438-439 psl., rašydamas apie 
Amerikos lietuvių fondus padėti 
atsikuriančiai Lietuvai, pažymi, 
kad tautinės srovės suorganizuo
tas Autonomijos fondas surinko 
85,201 dol., lietuvių socialistų 
įsteigtas Šalpos fondas surinko 
37,661 dol., Lietuvių tautos fon
das, surinkęs 590,000 dol., buvo 
vadovaujamas katalikų, bet tas 
nepažymima. Panašiai ir apra
šant Petrapi l io seimą, kada 
svarstant Lietuvos nepriklau
somybės k laus imą kairiosios 
grupės išėjo su raudona vėliava, 
jų tas protestas gana švelniai 
užglostytas. 

Taip pat ir kalba dar galėjo būti 
daugiau išlyginta. Dabar daug 
kur po neiginio nevartojamas kil
mininkas, kaip to reikalauja 
lietuvių kalbos dvasia, pavarto
jami nevartotini žodžiai, kaip 
„skaitlingas" ir pan. Bet tai vis 
antraeiliai dalykai, jų net nėra 
taip gausu ir apskritai veikalas 
labai vertingas, įdomus, tur
tingas informacija, duos daug 
naujų duomenų net ir tiems, 
kurie Lietuvos praeitį neblogai 
pažįsta. Gaila, kad autoriaus mir
t i s nebedavė j am galimybės 
paruošti jo suplanuotą trečią 
naujųjų laikų Lietuvos istorijos 
tomą. 

J u o z a s P r u n s k i s 

SVETIMŠALIŲ 
PROBLEMOS 

K. B A R O N A S 
Ekonominio žydėjimo laiko

tarpiu Vakarų Vokietija į savo 
kraštą buvo pasikvietusi milijo
nus įvairių tautybių darbininkų. 
Jie gaudavo vienodą atlyginimą 
kaip ir vokiečiai, kartu turėdami 
visas vokiečio darbininko teises. 
Svetimšaliai buvo vad inami 
„gastarbei ter iais" — svečiais 
darbininkais. J ie buvo visur 
mielai matomi, laukiami prie 
darbo, kadangi tuo metu (1960-72 
m.) Vokietijoje buvo labai didelis 
darbininkų trūkumas. 

1971 m. žiemos metu teko 
lankytis Vokietijoje ir apžiūrėti 
Miuncheno olimpinio stadijono 
statybą. Negirdėjau kitos kalbos 
kaip tik serbų, italų, ispanų, o 
Miuncheno pagrindinė geležin
kelio stotis buvo tikru Babelio 
bokštu. Tiesa, ir dabar svetim
šaliai susirenka šioje milžiniškoje 
stotyje. Tai turkai , jugoslavai, 
graikai ir kt. tautybės. Susispie
tę į būrius, jie gyvai diskutuoja 
savo problemas, kadangi ir j iems 
su Vokietijos ekonominio gyve
nimo sunkumais bei didele be
darbe užėjo sunkūs laikai. Vokie
čiai „kratosi" svetimšalių darbi
ninkų tvirtindami, kad jie at ima 
jiems darbą, arba eina dirbti už 
mažesnį atlyginimą. Manding, 
vokiečiai per daug jaudinasi , 
rodydami nepasitenkinimą, o gal 

net ir neapykantą svetimšaliams, 
užmiršdami, kad pvz., turkai, 
italai ar graikai atl ieka tokius 
darbus, kur ių vokiečiai nie
kuomet nepaimtų į savo ran
kas, „kratosi" jų iš tolo, geriau 
imdami bedarbio pašalpą. Prie 
tokių darbų p r ik lauso 
kanalizacijų valymai, šiukšlių 
rinkimas ir išvežimas ir t.t. Taigi 
— „nešvarūs ir gal vokiečio 
vardą žeminantieji darbai... 

Atleidimai verčia svetimšalius 
pa l ik t i a u k š t o s k u l t ū r o s ir 
civilizacijos kraštą (neduodamas 
apsigyvenimui leidimas) ir grįžti 
atgal į savo tėvynę, kurioje ne vi
suomet yra socialinis draudimas, 
nemokama ligoninė ir daktarai, 
senatvės pensija ar bedarbio 
pašalpa. Prie tokių kraštų pir
miausia priklauso Turkija. Tad 
ir nesistebiu, kad turkai „rankom 
ir kojom" laikosi vokiškos žemės, 
susituokdami civilinėje įstaigoje 
kad ir su senom vokietėm (dar 
joms primoka tūkstančius mar
kių!), kadangi žmonos pilietybė 
duoda teisę svetimšaliui į darbą 
ir nuola t in į aps igyvenimą 
Vokietijoje. 

Ir Jūsų korespndentui, dirbant 
keletą metų švedų kompanijoje, 
teko gauti darbo įstaigos leidimą 
bei apskrities — teisę apsigy
venti. Atsižvelgiant į žmonos 

vokišką pilietybę, jokių sunkumų 
ne tu rė jau . Ta pačia proga 
norėčiau taip pat pažymėti, kad 
JAV ir Kanados piliečiai mano 
apskrities įstaigoje yra sujungti 
viename kambaryje (gan didelė 
kartoteka), atskiriant juos nuo 
kitų svetimšalių. Ir pati reikalų 
eiga vyksta palyginus greitai, be 
didelio vokiško biurokratinio ir 
mandagesniu tarnautojų pokal
biu, kaip, pvz., su jugoslavų, grai
kų ar turkų atstovais. 

Prie vienos svetimšalių tau
tybės norėčiau kiek ilgiau sustoti. 
Tai Iberijos pusiasalio gyventojų 
— ispanų. Nedaug, tik keli šim
tai, gyvena jų mano miestelyje, 
tačiau gan stiprią koloniją jie su
daro Mannheime ir netolimam 
Weinheime, prisiglaudę čia prie 
katalikų bažnyčios, kurioje pa
maldos ispaniškai laikomos 10 
v.r. Sakau „netolimame", nes 
juk Vokietija yra „suspausta" ir 
tie miesteliai a r miestai atitolę 
vienas nuo kito tik per „Katzen 
Sprung" — katės šuolį. 

Simpatiškas ir „ši l tas" yra 
Weinheimas, tad labai dažnai per 
penkias minutes atsirandame 
prie itališkos „Salerno" ledų par
duotuvės, smaguriaudami prie 
išstatytų lauke staliukų „vene
ciškos" gamybos ledų ir kitų 
skanėstų. 

Ne vieną kartą pėsčiųjų zonoje 
ar krautuvėse teko išgirsti ispa
nų kalbą (juk Hamiltone studi
juota dveji metai!), tad išgirdęs 
prie gretimo staliuko kalbant 
ispaniškai, prakalbinau vidutinio 
amžiaus vyriškį, užklausdamas, 
kaip j am patinka Vokietijoje, ar 
nenumato grįžti j tėvų gimtinę. 
Daug sužinojau iš jo pasakojimo 
(toliau kalbėjome vokiškai) kartu 
nustebdamas, kad po 20 gyveni
mo metų „Alemanijoje" daugu
mai Ispanija yra svetimas kraš
tas! Grįžę į tėvų žemę jie serga 
Vokietijos nostalgija, likusiais 
draugais, nepritapdami prie vieti
nio gyvenimo, prie kasdieninių 
problemų, kadangi kraštas jiems 
yra pažįstamas tik iš tėvų pasa
kojimų ar trumpalaikių atostogų 
<iš Vokietijos automašina apie 
18-20 vai. kelionė). Tas liečia ant
rą ispanų kartą, gimusią arba už
augusią Vokietijoje ir su dviem 
„pamotiškom" kalbom. Jaunuo
liai turi daug sunkumų mokyk
loje, tad Ispanijos vyriausybė, 
pvz., Madride įsteigė tokiems „re
pa t r i an tams" specialias mokyk
las, kur jiems uždedamas dides
nis i spanų ka lbos k r ū v i s . 
Šeštadieniais taip pat mokykloje 
susirenka 7-18 metų ispanai, kal
bėdami ir mokydamies i t ik 
vokiškai. 

Suaugusieji, daugiausia atvykę 
į Vokietiją iš neturtingų Ispanijos 
žemės ūkio ir vaisių auginimo 
apylinkių, grįžę j tėvynę neapsi-
stoja savose tėviškėse, bet ieško 
duonos pramoninguose miestuose 
— Madride, Barcelonoje, baskų 
žemėje. Nepritampa ir jie čia prie 
gyvenimo, kadangi neturi artimų 
giminių, pažįstamų, susiduria su 
dar didesne Ispanijos įstaigų 
biurokratija. 

Kita jų problema — skyrybos. 
Gyvendami Vokietijoje viengun
giai skubiai sukurdavo šeimas 
(vienatvė svetimoje žemėje!), 
nenorėdami likti vieni arba norė
dami grečiau a t s ikv ie s t i į 
Vokietiįą kitus šeimos narius. 

Grįžus į tėvų žemę, jų svajonės 

ir viltys apie Ispaniją subyra kaip 
kortų namelis . / 

Vienas jaunuolis su „ispaniš
k a i s " ū s i u k a i s man a t rodo 
išreiškė visų jaunų ispanų nuo
monę, sakydamas: 

— Mes čia gimėm, čia norime 
gyventi, o Ispaniją aplankyti t ik 
atostogų metu... 

Ar net inka jo atsakymas jau
niems l ietuviams JAV, Kanado
je, Australijoje? 

G A U N A 3 M I L . D O L . 

Federa l in i s te ismas paskyrė 
R icha rdu i B . Ogilvie 3 mil . 
dol. už jo s ėkmingas šešerių 
m e t ų p a s t a n g a s i šge lbė t i 
Chicago , Milwaukee, St. Pau l 
ir Pacific geležinkelio liniją. 

S H A K E S P E A R O 
„ N E S U S I P R A T I M U 

K O M E D I J A " 

O a k Parko Festivalio teat
r a s s t a t o S h a k e s p e a r o 
, .Nesusipratimų komediją" 
nuo liepos 10 iki rugpjūčio 17, 
Aust in Gardens, Lake ir 
Forest gatvių sankryžoje Oak 
Parke. Tai l inksma išdaigų ir 
pokštų pilna komedija apie 
dviejų dvynių porų nuotykius, 
tapatybės painiavas . Sis teat
ras ta i vienintelė profesionalų 
trupė Chicagos apylinkėse, 
k u r i ų p a s t a t y m a i v y k s t a 
gražiame sode po atviru 
dangum. Bilietų skamtint i 
524-2050. 

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1986 m. birželio mėn. 12 d. 

K. Milkovaitis kalba motinų 
papprbime Saulių namuose. 

Nuotr. C. Genu l io 

Mylimai Mamytei 
A.tA. JULIJAI ČYPIENEI 

m i r u s , g i l a u s s k a u s m o p r i s l ė g t u s , p u s s e s e r ę 
G E N O V A I T Ę SALADŽIUVTENE su še ima , pusbrolį 
VYTAUTĄ ir B I R U T E Č Y P U S su šeima nuoširdžiau
s ia i už jauč iame ir k a r t u l iūdime. 

Bronė ir Liolė Čižikauskaitės 
Stasys ir Zina Čižikai su šeima 

Jadvyga ir Petras Gruodžiai 

V i s ų Arizonos l i e tuv ių b r a n g i a m draugui 

A.tA. 
Generolui VLADUI MIEŽELIUI 

m i r u s , jo žmonai O N U T E I , sūnums RAIMUNDUI ir 
A R U I ir jų še imoms bei giminėms gilią užuojautą 
r e i š k i a ir k a r t u l iūdi . 

Amerikos Lietuvių Bendruomenės 
ARIZONOS APYLINKĖ 

A.tA. 
Gen. VLADUI MIEŽELIUI 

mirus, žmonai ONYTEI, sūnums RAIMUNDUI 
ir ARIMANTUI su šeimomis sunkioje gyvenimo 
valandoje reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime 

Aldona ir Antanas Adomėnai 
La Crescenta, California 

Mielam Švogeriui 
A.tA. 

MEČIUI ŠIMKUI 
m i r u s . J o ž m o n a i VALERIJAI , s ū n u m s MIN
D A U G U I , ALGIUI , d u k r a i RASYTEI i r J ų šeimoms, 
žmonos sesu te i PLACIDAI reiškiame gilią užuojautą 
ir k a r t u l iūd ime. 

Marija ir Bronius Kruopiai 
Valentas ir Algis Mockai 

Živilė Mockutė Grok 
Bostonas , Mass . 

A.tA. 
ALEKSANDRAI BALSIENEI 

Toronte s t a i g a ir n e t i k ė t a i iškeliavus amžinybėn, 
myl ima d u k r ą VIDA, žentą dr. REMIGIJŲ ir a n ū k u s 
G I N T A U T Ą su ž m o n a RŪTA, INDRE ir GILIŲ 
G A Š K U S nuoš i rdž ia i užjaučiame. 

Teodora, Juozas Lapinskai 
su vaikais ir anūkais 

Emilija Gaškienė 

A.tA. 
BRONIUI GAILIEŠIUI 

Lietuvoje mirus, jo žmoną JADVYGĄ ir dukrą 
REGINĄ GAILIEŠIŪTĘ nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Markelių šeima 

A.tA. 
Dr. KAZIMIERAS ALMINAS 

(ALMINAUSKIS) 
kalbininkas Loyolos universiteto profesorius emeritus mirė 
sulaukęs 82 m. amžiaus Santa Monikoj, Californijoje 1986 
m., birželio 7 d. 

Velionis buvo gimęs 1904 m., balandžio 15 d., Paulaičiu 
kaime, Švaikonių valsčiuje, Lietuvoje. 

Paliko nuliūdime sūnus Mindaugas Alminas ir jo žmo
na Laura, duktė Audronė Žemaitaitienė, jos vyras Algi
mantas ir vaikaičiai Juozukas, Onutė, Laima, Daina ir 
Saulius. 

Lietuvoje pasilikę broliai Petras ir Juozas Alminaus-
kiai su šeimomis ir sesuo Ona Alminauskaitė, taip pat ir 
svainės Antanė Lukšienė — Santa Monikoje ir Emilija 
Gruodienė — Kanadoje su šeimomis ir kiti giminės. 

Velionis palaidotas Šv. Kryžiaus kapinėse Los Angeles, 
Kalifornijoje. 

Mūsų j a u n y s t ė s d i enų k a i m y n e i i r d r a u g e i m i e l a i 
A.tA. 

Zosei Mickevičiūtei-Buszkiewicz 
n e l a u k t a i m i r u s — jos vyrą , v a i k u s , s e s u t e s 
ELYTĘ i r VITUTE, brolius P R A N Ą ir LEONĄ ir jų 
šeimas gi l ia i užjaučiame ir su j a i s l iūdime. 

Aldona ir Juozas Sulaičiai 
Dalia ir Edmundas Remiai 

Birutė ir Leonas — Lietuvoje 

Mylimam tėvui 
A.t.A. 

Gen. VLADUI MIEŽELIUI 
mirus, sūnų ARĄ MIEŽELĮ, Kasos Floridos skyr iaus 
vedėją, bei a r t imuos ius nuoširdžiai užjaučiame. 

KASOS, 
Lietuvių Federalinės Kredito Unijos 

Chicagos Skyrius 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St. , Chicajfo 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 So . 5 0 t h Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t — Te l . R E 7 -1213 
11028 S o u t h w e s t Hwy. , P a l o s Hi l l s , I l l ino i s 

Te l . - 9 7 4 - 4 4 1 0 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

J 
> 
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x , ,Draugo" skaitytojai 
Cicero, užsidarius Putrimo 
krautuvei. gali nusipirkti 
„Draugą" La Yergne Phar-
macy. 4947 W. 14th Street. 
Draugas yra ten atvežamas iš 
vakaro. 

x „L i tuan icos" Lietuvių 
futbolo k o m a n d a šį sekma
dienį pirmenybių rungtynių 
nežais. Ateinančios rung
tynės bus birželio 22 d. Mar-
quette parko aikštėje — bus 
žaidžiama dėl pirmos vietos 
prieš \Vilmette. 

x Mokytojų, tėvų ir jau
nimo studijų savaitėje, kuri 
bus rugpjūčio 17-24 d. Dai
navoje, ypatingas dėmesys 
skiriamas priešmokykliniam 
ir namų auklėjimui. Danutė 
Dirvonienė skaitys paskaitą 
„Kalbos pristatymas prieš
mokyklinio amžiaus vai
kams", o D. Petrutytė — „Ry
šys tarp dvasinio vaiko 
vystymosi ir lietuvybės įsisa
vinimo". 

x J u o z a s Vilutis (8 sk.), 
Karolis Žukauskas (7 sk.) ir 
Vilija Bogutaitė (5 sk> yra 
įrašyti į Šv. Antano parapijos 
mokyklos Cicero geriausiųjų 
mokinių sąrašą. 

x Birutė Zalatorienė, 
„Travel Ad vi šers" kelionių. 
Oak Parke įstaigos vedėja, 
rengia visą eilę kelionių į įvai
rias vietas. Artimiausia iš jų 
yra teatrų lankymo išvyka į 
Kanadą. 

x Kazys Gimžauskas , St. 
Petersburg Beach, Fla.. mūsų 
bendradarbis. -Janina ir Jo
nas Mikulioniai. Sterling Hts., 
Mich.. grąžino laimėjimų šak
neles, pridėjo po 10 dol. aukų, 
abu palinkėjo ..Draugui" 
ištvermės ir sėkmės budint 
lietuvybės sargyboje. Labai 
ačiū už auką ir linkėjimus. 

xKun. Kęs tu t i s Trima
kas, VVestehester. 111.. dr. L. 
Bajorūnas. Pompano Beach. 
Ha.. S. ir J. Skaudžiai. Wood-
land Hills. Cal.. Paul Petke
vičius. Lemont. 111.. C .J. Stan
kus. Oak Lawn. 111.. Peter 
Petrušaitis. Racine. Wisc. 
Ana Aušrota. Coconut Creek, 
Via.. -Justin Skuodas. De Kalb. 
111.. Kostas Aras. St. Peters
burg. Ha.. Alg. Gustaitis. Los 
Angeles. Gal.. Jonas Straz
das. Sunny Hills. Ha.. A. 
Kovera, St. Petersburg Beach. 
Fla.. grąžino laimėjimų šak
neles ir kiekvienas pridėjo po 
10 dol. auką. I^abai dėkojame. 

x Kel ionė laivu Karibų 
jūroje — š.m. gruodžio G d. — 
vrienai savaitei, rengia „Laiš
kai Lietuviams". Bus aplan
kytos 7 salos: San Juan, St. 
Maarten. Marti nique. Bar-
bados, St. Lucia, Antigua ir 
St. Thornas. Informacija: 
American Trave l Service 
Bureau, 9727 So. VVestern 
A ve.. Chicago, IL 60643 
tel. (312) 238-9787. 

( sk j 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais jmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings. 2212 West Cermak 
Road — Tel VI 7-7747. 

(sk.) 

A R A S 
D«»njname ir ta i some visų rūsiu 

STOGUS 
Su aukštu patyr imu, esame 

apdraus t i . Pats prižiūriu darbą. 
ARVYDAS KIFI.A 

IMI n i 
arba tarp 10 v.r. ir 8 v.v. 

TH. 434-9655 

x Masinių t rėmimų pra
džios minėjimas Chicagoje 
bus birželio 15 d. Programa 
prasidės vėliavų pakėlimu 
11:15 vai. prie Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčios. 
Vėliavų pakėlimo iškilmėms 
vadovaus Vytautos Didžiojo 
šaulių rinktinė. 

x S k a u t ų i r skauč ių 
stovykloje Rakė dar reika
lingos kelios talkininkės mais
to gaminimui. Stovyklos vado
vybė kviečia stovyklautojų 
mamytes, o taip pat ir skau-
tininkes kartu su jaunimu 
stovyklauti ir talkinti, kad 
skautai ir skautės būtų svei
kai ir sočiai mai t inami. 
Stovykla vyks liepos 19 — 
rugpjūčio 2 d. laikotarpyje. 
Savanorės labai prašomos 
apie tai pranešti Vidurio rajo
no vadui vs A. Paužuoliui tel. 
434-5714. 

x C i c e r o A t e i t i e s 
sambūr is rengia pietus bir
želio 22 d., sekmadienį, tuoj po 
lietuviškų šv. Mišių šv. Anta
no parapijos salėje. Visi kvie
čiami pasivaišinti. 

x J o n a s D o v y d ė n a s , 
Lenox, Mass., profesionalas 
fotografas, už laimėjimų 
knygutę atsiuntė 200 dol. 
„Draugo" paramai. Nuošir
dus ačiū už realią ir gražią 
auką. 

x Dr. Milda Budrienė, 
Longboat, Key, Fla., per kun. 
J. Prunskį grąžino laimėjimų 
šakneles su 55 dol. auka. 
Labai dėkojame už mielą 
auką. 

x Rašytojas S ta sys Sant
v a r a s , So Boston, Mass.. Juo
zas ir Danutė Doveiniai, Ster
ling Hts., Mich., Agota 
Šuopys. Chicago, 111., V.A. 
Mažeika, Clinton. Ia., grąžin
dami laimėjimų šakneles kiek
vienas pridėjo po 15 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x R. Ražauskienė , Dear-
born Hts., Mich., grąžino 
laimėjimų šakneles, pridėjo 25 
dol. dienraščio paramai ir prie
raše išreiškė padėką kun. Rim-
šeliui. Remienei ir dr. Kisieliui 
už geras pastangas dienraš
čiui. Nuoširdus ačiū mielai 
rėmėjai už auką ir dėmesį. 

x M. Mackienė, Cicero, 111., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
20 dol. auka, 10 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Nuoširdus ačiū už gražią 
paramą. 

x K. Lapienė, Tinley Park, 
111., J. Jankauskienė, Chica
go. 111., grąžino laimėjimų šak
neles ir kiekviena pridėjo po 
80 dol. auką. Labai dėkojame 
už rėmimą lietuviško žodžio. 

x S tasys Ramonas , Chica
go. 111., pratęsė „Draugo" 
prenumeratą, grąžino laimė
jimų šakneles ir pridėjo 27 dol. 
dienraščio paramai. St. Ramo
ną įrašome į garbės prenu
meratorių sąrašą, o už mielą 
auką tariame nuoširdų ačiū. 

x T e o f i l ė V i l d ž i u s , 
Chicago, 111., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 15 
dol. auką. pasidžiaugė „Drau
gu", kuris lanko kasdien, nes 
be jo būtų labai ilgu ir liūdna. 
Labai ačiū už mielą auką ir 
gražius žodžius. 

x Lietuvių Tauragės klu
b o p u s m e t i n i s n a r i ų 
s u s i r i n k i m a s šaukiamas 
19M6 m. birželio 22 dieną, 2 
vai. popiet Šaulių namuose. 
Klubo nariai kviečiami daly
vauti. 

(pr.) 

x Reiškiu š irdingą padė
ką mane susirgusį aplankiu
siems, visiems draugijų bičiu
liams. Didelė padėka dr. 
Kisieliui mane lankusiam 
I>oyolos ligoninėje. Visiems 
didelis lietuviškas ačiū. 

Viktoras Galrckas 
<pT.) 

Jaunučio Puodžiūno šokėjai, atlikę baleto programą birželio < d. J a u n i m o centro salėje. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
OPEROS METINE 

ŠVENTE 

Mūsų Operos metinė šventė 
šiais metais skirta kovo
tojams už Lietuvos laisvę, nes 
visas „Viliaus Telio" operos 
turinys išreiškia didelę meilę 
savo kraštui. 

Premjera šį šeštadienį 7:30 
vai. vak., o sekmadienio spek
taklis 3 vai. popiet Bilietų kasa 
Morton East teatre, 2324 S. 
Austin Blvd.. Cicero bus 
atidaryta dvi valandas prieš 
kiekvieną spektaklį. Diriguoja 
Arūnas Kaminskas, režisuoja 
Peter Amster, chormeisteriai 
yra Audronė Gaižiūnienė ir 
Alfonsas Gečas. Choreografi
ja ir baleto šokėjai Violetos 
Karosaitės. Scenos meno 
vadovas ir apšvietėjas Dennis 
Mae. Akompaniatorium buvo 
Robertas Mockus. 

Abiejuose spektakliuose dai
nuoja: Viliaus Telio partiją 
Tomas Zielinskis, Matildos 
Gina Čapkauskienė, Viliaus 
Telio sūnaus Jemmy Audronė 
Gaižiūnienė, Jadvygos Aldo
na Stempužienė. Melktalio ir 
Walterio par t i jas J o n a s 
Vaznelis, guberna tor iaus 
Geslerio Vytautas Paulionis. 
žvejo Edvardas Ozakd. Rudol
fo Julius Savrimas. I>eutoldo 
Bronius Kazėnas ir Medžio-

x Romas Sakado l sk i s , 
Chicago. 111., . .Amerikos 
Balso" tarnautojas, atsiuntė 
20 dol. auką, o savo laiške 
pasidžiaugė „Draugo" gera 
informacija. Ačiū už lietu
viško žodžio rėmimą ir už laiš
kutį. 

x Kun. Theo Pa l i s , Pitts-
burg, Cal., Jonas Uždavinys. 
Pahoa, Havv.. grąžino laimė
jimų šakneles ir kiekvienas 
pridėjo po 20 dol. auką. Labai 
dėkojame už mielas aukas. 

x Hal ina Bagdonienė , 
Chicago. 111., lietuviško žodžio 
rėmėja. Kazvs Jasutis, Long 
Beach, Cal., B. Karklius. 
Cleveland, Ohio, V. Karaitis. 
Union Pier. Mich.. Stasys 
Liutkus. Waterbury, Conn., 
Julius Matonis, Chicago. 111.. 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas pridėjo po 20 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Kazimieras Šape tka , 
Waterbury, Ct . mūsų nuošir
dus rėmėjas, grąžino lai
mėjimų šakneles su 26 dol. 
auka. I>abai dėkojame už rėmi
mą savos spaudos. 

xKazė J a m e i k i e n ė , Rock-
ford, 111.. atsiuntė 20 dol. auka 
ir grąžino laimėjimų šakneles. 
Nuoširdus ačiū. K. Jamei
kienė buvo sunegalavusi ir 
neseniai grįz o iš ligoninės į 
namus. Linkime greitai pa
sveikti. 

tojo partiją Vaclovas Mom-
kus. 

Operos choras dainuoja miš
raus choro, moterų choro ir 
trijų vyrų chorų partijas. 
Dekoracijos iš Milano, kostiu
mai iš New Yorko. Groja 
simfoninis orkestras. Auto
busai išeina nuo lietuvių 
bažnyčios Marquette Parke 
šeštadienį 6 vai. vak., o sek
madienį 1:30 vai. popiet. Pa
ims keleivius nuo lietuvių 
bažnyčios Brighton Parke ir 
po spektaklių parveš į tą pačią 
vietą atgal. Visi bilietai dar 
gaunami Vaznelių prekyboje. 
Visus prašome dalyvauti šioje 
nepaprastoje meno šventėje. 

J . PUODŽIŪNO 
BALETO STUDIJOS 

VAKARAS 

Jaunutis Puodžiūnas su savo 
baleto studija birželio 7 d. 
Jaunimo centre suruošė 
vakarą. Jame buvo gausi įvai
rumų programa su grupiniais 
pasirodymais. Pradžioje — 
„Karnavalas" su raganosiais, 
mechanine lėle. akrobatais . 
tigru, kinų lėlėmis. Čia 
atitinkamus vaidmenis atliko 
šokėjos: Elena ir Rima 
Žukauskaitės. Alisa Kosmo-
poulos, Milda Harris. Angelą 
Kaczmarski, Grisel Robles, 
Audra Prialgauskaitė, Nina 
Padalino, Danutė Genčiūtė. 
Visoms joms vadovavo „gyvu
lių malšintojas" — Lina 
Gaižutytė. Buvo darni mažų ir 
vyresniųjų jungtis. Pasirodė ir 
„kapitono" Jaime Gascon 
vadovaujamų „rokečių" — 
mažiausių — būrys. Spalvin
gos kepurės ir balerinų kostiu
mai mažosioms gerai tiko, o 
maršavimas kėlė žiūrovų 
šypseną. Buvo ir smagus jau
nių baleto duetas, prie kurio 
prisijungė ir visa grupė. Gyvai 
inscenizuotas lėlių šokis, 
įjungtas ir smagus raganosių 

baletas. Buvo pavaizduotas 
„per virvę ėjimas", svorių 
kilnojimas, akrobatiniai virti
mo numeriai. Klouno kostiu
me J . Puodžiūnas labai natū
raliai scenoje tvarkė šokėjus. 

Raudonoj ir mėlynoj „li
nijoj" gyvai pasirodė Birutė 
Jurjonaitė, Vanessa North. 
Natalija Padalino, Marisel 
Robles. Vanessa Rodriguez, 
Indrė Žukauskaitė, Melissa 
Boyatt , Mar tha Gascon. 
Rimutė Griauzdytė Katie 
Haggerty, Joy Juknevičius, 
Lorrisa Rodriguez. „Stipruo
lis" — Frank Pierson. vyres
nės, gausiai išsilavinusios 
grakščiai pašoko, atlikdamos 
spalvingus vaidmenis: kardų 
šokėja — Marly Reirdon. lieps
nos paukštis — Robin Nors-
kog, gyvačių žavėtoja — 
Danutė Moriarty, barzdota 
moteris — Regina Pierson. 
ispanė — Linda Streit. sniego 
laumė — Daiva Viktoraitė. 
Čia jau pasireiškė įvairumas, 
šokio sudėtingumas, daugiau
sia laikantis klasiško baleto 
stiliaus. Mažesnių dešimtuke 
mirguliavo snieguolių šokyje, 
nepasimesdamos ritmo gar
suose. Mažiausios išbėgo į 
sceną su angelų šviesos vai
nikais. 

Programa buvo pusantros 
valandos, studijos mokinės 
parodė, kad jos geroj vadovy
bėj nuoširdžiai dirba ir išaugs 
grakščių judesių bei geresnės 
sveikatos, kurią neš baleto 
mankšta. 

Šiam renginiui talkino: Sigi
tas Ramonas scenos paruo
šime. Vida Momkutė šviesas 
tvarkydama. Anatolijus Siu
tas muzikos melodijų įrašyme 
ir perteikime. Choreografijoje 
patrauklaus įvairumo davė 
Jaunutis Puodžiūnas. Vasarą 
jo studija turės atostogas. 
Darbas vėl prasidės po Darbo 
dienos, rugsėjo pradžioje. Jo 
studija ateinančiais metais 

švęs dvidešimt metų. Per jo 
studiją jau perėjo netoli 500 
baleto mokinių. Dirba nuošir
džiai ir su sugebėjimu. Šiame 
vakare jo jauniausia Šokėja 
buvo trejų metų. 

J. Pr. 

N A U J A S VAIKU MUZIE
J U S 

Naujame Balzeko Lietuvių 
Kultūros Muziejuje, kuris 
netrukus kelsis į naujas patal
pas, bus įrengtas praplatintas 
ir pagerintas vaikų muziejus. 
J ame bus išstatyti ne tik 
eksponatai iš Lietuvos kul
tūros ir praeities bet taip pat 
bus pravesti ir įvairūs užsiėmi
mai, lėlių teatras, pasakų ir 
legendų pasakojimai, vaidini
mai, rankdarbiai ir t.t. 

Visai naujų įrengimų tarpe 
yra „Kelionė į Lietuvą" 
kambarys, kuriame vaikai 
galės pažvelgti į Lietuvos isto
riją, geografiją ir kultūrą per 
įvairius eksponatus, reik
menis, žemėlapius, paveiks
lus. Čia taip pat bus ir „Kaimo 
Lietuva", kur foto montažo 
būdu vaikams bus pateikta 
Lietuvos kaimo vaizdų serija; 
,Lietuvos rodyklė", kuri at
sako įvairius vaikų klausimus 
apie Lietuvos istoriją, geogra
fiją bei kultūrą. „Tautodailė 
kasdieniniame gyvenime" vai
kus supažindins su medžio 
drožiniais, audiniais, kerami
ka ir kitais pavyzdžiais, 
kuriuos vaikai galės ne tik 
matyti bet apčiuopti. 

Čia pat vaikai ras ir miniatū-
rinę Lietuvišką kaimo sodybą 
su baldais, ūkio įrankiais, šuli
niu ir net gyvuliais. O kitame 
k a m b a r i o ga le j ie galės 
pas igrožėt i a tnau j in tomis 
„Mindaugo krikšto" ir „Ge
dimino sapno" dio~- momis 
(trijų dimensijų pav -cslais), 
kurie fantazijos sparnais 
vaikus nuneš į gilios senovės 
Lietuvą. 

Be čia visų suminėtų įrengi
mų vaikų muziejus dar turės 
ir „Pilies kambarį", kuriame 
vaikai per eksponatus ir užsiė
mimus galės patirti ne vien tik 
Lietuvos bet ir Europos vidur
amžių gyvenimo ir kultūros 
aplinkybes. 

Šalia vaikų muziejaus veiks 
rankdarbių skyrius. J ame ne 
tik vaikai bet ir suaugusieji 
galės pramokti keramikos, 
tapybos, margučių dažymo, 
kalėdinių papuošalų dirbimo 
ir kitų rankdarbių. 

Vaikų muziejaus eksponatų 
ir programų paruošimo dar
bus atydžiai atlieka Pat Bakū-
nienė. vaikų muziejaus direk
torė. 

C I C E R O MAŽĖJA 
LIETUVIAI 

Kai ėmė čia prieš 35 metus 
kurtis naujieji ateiviai, tuo-
jaus atsirado ir prekybininkų, 
kurie ėmė atidarinėti maisto 
parduotuves. Prie seniau čia 
veikusių 5 lietuvių parduotu
vių naujieji atidarė dar 5. 
Prekyba daugiausia sekėsi, 
nes p a t a r n a v i m a s buvo 
sąžiningas ir sava kalba. Kas 
gi negyrė a.a. Antano Vasi
liausko šviežių lietuvišku deš
rų? 
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— Atvi ras l a i škas p r e 
zidentui Reaganui , protes
tuojant prieš OSI deportacijas 
į Sovietų Sąjungą, yra šio 
„Draugo" numerio puslapiuo
se. Jį paruošė Americans for 
Due Process. „Draugo" skai
tytojai prašomi iškirpti pus
lapį, jį pasirašyti ir pasiųsti 
prezidentui šiuo adresu: Presi-
dent Ronald Reagan, The 
White House, Washington, 
D.C., 2050O. Kuo didesnis kie- * 
kis šių lapų pasieks Baltuo
sius Rūmus, tuo bus geriau. 
Šie lapai bus * up pat talpina
mi kituose paoaltiecių ir ukrai
niečių leidiniuose. Surinktos 
aukos bus dedamos į atskirą 
fondą. Jos bus naudojamos 
suprojektuoti ir paleisti skel
bimus amerikiečių spaudoje, 
kad plačioji Amerikos visuo
menė susidomėtų ir taip pat 
įsijungtų į protestą prieš OSI 
vedamas deportacijas į Sovie
tų Sąjungą. 

— Los Angeles Šv. Kaz i 
miero parapija rengia birže
lio 22 d. Lietuvių dieną, kurio
je dainuos „ P a v a s a r i o " 
mergaičių choras. Chorą 
sudaro Marytė Adamonytė, 
Andrea Celtoriūtė, Lina Celto-
riūtė, Loreta Čičinskaitė, Kris
tina Čičinskaitė, Diana Gente-
man, Vilija Lukoševičiūtė, 
Lana Lukoševičiūtė, Dalia 
Lukauskaitė, Dana Mickutė, 
Daiva Piečaitytė, Sandra 
Simpson ir Lynn Skardžiūtė. 
Joms vadovauja muz. Ingrid 
Tark, akompanuoja muz. Jeff 
Fisher ir administruoja Jadvy
ga Baltuonienė. 

— Vysk- Paul ius B a l t a 
kis balandžio 27 d. Sutvirtini
mo sakramentą teikė Eliza-
betho Šv. Petro ir Povilo 
lietuvių bažnyčioje. Gegužės 4 
d. Sutvirtinimo sakramentą 
suteikė Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje Worcestery, 
Mass. Gegužės 11 d. suteikė 
Cambridge, o gegužės 18 d. 
teiks Brocktone, 

— Milda Lenkausk ienė , 
PLB vicepirmininkė kultūros 
reikalams, planuoja Pasaulio 
lietuvių kultūros kongresą ir 
šiuo klausimu kalbės atvy
kusi iš Clevelando į Chicagą 
gegužės 17-18 dienomis PLB 
valdybos posėdyje. 

— Lituanis t ikos k a t e d 
ros lėšų telkimo vajai vyksta 
JAV, Kanadoje ir kituose 
kraštuose, stengiantis šiais 
metais baigti rinkti paskutinį 
100,000 dol. Iki šiol jau surink
ta apie 500,000 dol. Pagal PLB 
valdybos sutartį su Illinois 
universitetu už Lituanistikos 
katedrą reikia sumokėti 600,-
000. Lituanistikos katedros 
lėšų vajaus p i rmin inkas 
Vytautas Kamantas ir reikalų 
vedėja Nijolė Balzarienė dirba 
ir rūpinasi, kad įvairiose lietu
vių kolonijose veiktų lėšų telki
mo vietiniai komitetai, kurie 
pravestų savo vietovėse aukų 
rinkimą arba surengtų specia
lius renginius, balius, vakarie
nes. 

Milijonierium nė vienas 
nepasidarė, bet dauguma iš 
prekybininkų nusipirko pui
kias rezidencijas ir gali ramiai 
be darbo pragyventi. Tačiau 
jaunieji mūsų tautiečiai, kad ir 
pamažu, vis daugiau ėmė 
apleisti Cicero. Iš trijų parapi
jos kunigų vienas jau yra 
svetimtautis, o iš prekybinin
kų liko tik vienas Povilas Put
rimas, kuris taip pat jau lik
viduojasi ir jo vietoje bus 
ispaniškai kalbantis. 

S. Paulauskas 
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