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J e i gali, padaugink! 

* 

Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Kaišiadorys. 1986 m. birže
lio 10 d. RRT įgaliotinis Petras 
Anilionis „plovė smegenis" 
Kaišiadorių vyskupijos deka
nams — atsakinėjo į kunigų 
raštą M. Gorbačiovui, įtikinė
jo, kad sovietinė religijos 
laisvė itin plati, „net bažny
čios komitetų narių vaikai gali 
įstoti į aukštąsias mokyklas". 
P. Anil ionis „užmiršo" 
pasakyti, kad priimami tik tie 
jaunuoliai, kurie išsižada 
tikėjimo, įstodami į ateistines 
organizacijas, ir nėra turėję 
reikalų su saugumu. 

Susirinkimo metu įgalio
tinis kaltino kun. Joną Zubrų, 
kad jis svetimose parapijose 
sako pa: okslus. 

Vilnius. 1986 m. birželio 11 
RRT įgaliotinis P. Anilionis į 
Vilniaus Kuriją sukvietė 
Vilniaus arkivyskupijos deka
nus. Jiems, kaip ir kitų 
vyskupijų dekanams, įgalio
tinis atsakinėjo į Kauno ir 
Panevėžio vyskupijų kunigų 
raštą, adresuotą M. Gorbačio
vui. 

įgaliotinis išreiškė nepa
sitenkinimą, kad po sveikini
mu J.E. vyskupui Julijonui 
S t e p o n a v i č i u i 50 metų 
kunigystės jubiliejaus proga 
renkami parašai. P. Anilionio 
supratimu, vyskupą kiekvie
nas kunigas gali atskirai 
pasveikinti, o tokiais kolekty
viniais sveikinimais piktinasi 
užsienio lietuviai ir konkrečiai 
žurnalas „Akiračiai". 

Kaunas. 1986 m. birželio 18 
d. į Kauno Kuriją buvo 

sukviesti Kauno ir Vilkaviš
kio vyskupijų dekanai. Čia P. 
Anilionis atsakinėjo į Kauno 
ir Panevėžio vyskupijų kuni
gų raštą M. Gorbačiovui. 

„Kokia veidmainystė! Kai 
kurie kunigai, kuriuos aplan
kiau, kalba, kad labai gerai, 
kad suėmė kun. Alfonsą 
Svarinską ir Sigitą Tamke-
vičių — ramiau gyventi, o ka i 
atvažiuoja parašų rinkėjai — 
skuba pasirašyti. Prisiminkit, 
raštai nemetami į šiukšlių 
dėžę, jie registruojami ir anali
zuojami, ir kai iškils koks 
reikalas, bus viskas prisimin
ta, tada kaltinkit patys save, 
— gąsdinimu pradėjo susi
r ink imą įsikarščiavęs P . 
Anilionis. P. Anilioniui ne
patiko, kad pareiškimuose 
remtasi tarptautiniais susi
tarimais, deklaracijomis jo 
nuomone, reiktų gerai įsidėmė
ti, kad tarptautiniuose susi
tarimuose numatytos teisės ir 
laisvės tiek užtikrinamos, kiek 
jos nekenkia valstybės saugu
mui ir valstybinei santvarkai. 

Turint pilną spaudos laisvę: 
160,000 maldynų! Kada buvo 
tiek daug? Maždaug po 200 
p a r a p i j a i ! O k i e k b ū n a 
bažnyčiose žmonių? Pvz. Šla
vantų parapijoje per Velykas 
— 33, Šventežeryje — 120, ir 
Lazdijuose apie 200 — taigi 
pilnai pakanka, — toliau 
melavo P. Anilionis. Lazdijų 
dekanas kun. Vincas Jalins
kas užprotestavo, sakydamas, 
kad tai netiesa: Lazdijuose per 
Velykas būna virš 2000 
žmon ių , o Š v e n t e ž e r y j e 
mažiausiai — 1200 žmonių. 

(Bus daugiau) 

Persona non grata 
Viena. — Austrijos prezi

dentas Kurt Waldheim reaga
vo į Amerikos Teisingumo 
depar tamento sprendimą 
neleisti jam lankytis Ameri
koje, sakydamas, kad yra 
stoka faktų ir supratimo, nes 
jis niekada nėra buvęs nacių 
nariu. Jis sakė turįs „švarią 
sąžinę apie karo meto veiklą. 
Prez. K. Waldheim pasakė 
kalbą per televiziją savo 
tauta i , pane igdamas jam 
primetamus OSI kaltinimus. 

Austrijos vyriausybė esanti 
nuliūdusi tokiu faktu dėl OSI 
sprendimo ir Amerikos laiky
senos. Jis priminė, kad yra 
padėjęs išlaisvinti amerikie
čius, kurie buvo pagrobti Tehe
rane. Kai jis buvo Jungtinių 
Tautų generaliniu sekreto
riumi, važiavo į Iraną ir kalbė
josi su vyriausybe ir pagrobtų
jų laikytojais, kad būtų išleisti 
amerikiečiai. 

T r ū k s t a supra t imo, 
a r b a neno r i supras t i 

Austrijos kancleris Franz 
Vranitzky, po 3 valandų kabi
neto posėdžio, išleido viešą 
pranešimą, kuriame rašo, kad 
Austrijos vyriausybei Ameri
kos procedūra yra nepasiekia
ma ir todėl stokoja faktų bei 
supratimo. Austrijos kancle
ris gegužės 21 d. turi lankytis 
Washingtone. Konservatorių 
partijos vadai reikalauja, kad 
vizitas būtų atšauktas, bet 
Vranitzky mano, kad pasitari
mai gal padėtų išlyginti padė
tį-

Sovietų reakci ja 
Austrija, pagal įstatymus, 

yra neutrali valstybė, bet 
priklauso Vakarų pasaulio 
valstybėms. Sovietų Sąjunga 

šį Amer ikos s p r e n d i m ą 
p a v a d i n o A u s t r i j a i 
„nedraugišku aktu". Tass 
agen tūra pastebėjo, kad 
„zionistų ša l t in ia i " nori 
sunaikinti Waldheimą už tai, 
kad jis, kai buvo Jungtinių 
Tautų gen. sekretorius, palai
kė arabų pusę Vidurinių Rytų 
taikos klausimuose. 

Austrijos vyriausybė pasa
kė, kad kaltinimai prieš K. 
Waldheimą nėra įrodyti ir 
todėl griežtai atmetami. Jie 
atšaukė ambasadorių T. Kles-
til į Vieną iš Washingtono ir 
pareikalavo, kad Teisingumo 
departamentas viešai paskelb
tų savo nutarimo tekstą, kodėl 
jį įrašė į nepageidaujamų 
a s m e n ų s ą r a š ą . V ienos 
spauda stipriai pasisakė už 
Waldheimą. Washingtone 
likęs ambasados reikalų vedė
jas Christian Prosl sekma
d ien į , ABC te lev iz i jos 
programoje pasakė kad tokiu 
keliu einant, OSI gali visus 
europiečius apkaltinti buvus 
nacių bendradarbiais. 

-
i 

Prezidento kova 
prieš komunizmą 

Lenkija ir Kinija pardavė 
ginklus contras 

W a s h i n g t o n a s . — Prez. 

Prezidentas Reaganas ir Saudi Arabijos karalius Fahd 1985 m., kai buvo sutarta padėti 
contras, po pusryčių Baltuosiuose rūmuose. Šiuo metu tie reikalai investiguojami Kongreso 
komitetų, norint nustatyti, ar buvo nusižengta Amerikos j.statymams, kai tuo metu pardavė 
ginklus Nikaragvos kovotojams. 

Iš Izraelio teismo salės TRUMPAI 
IS VISUR 
W a s h i n g t o n o apylinkė-

J e r u z a l ė . — Kai po žydų kaltinamojo adv. John Gili. 
švenčių vėl buvo tęsiamas Liudininkas dar kartą pasakė, 
Demjanjuko teismas, tai jame kad parašo ant Trav/niki 
visas dėmesys buvo Trawniki kortelės negalima nustatyti, . c s _ „ s _ ^ . . , . 
stovykloje išduotai asmens jog tai būtų kaltinamojo }

v' 
kortelei. asmens, kad jo akių spalva ir 

Izraelio dokumentų eksper- įrašytas ūgis kortelėje yra ne 
tas Amnon Bezaleli liudijo, ką jo, kad fotografija naujai 
jis surado sovietų parūpintoje pmilijuota, kad rėmai apie 
kortelėje, ją ištyręs, kurią fotografiją yra ne originalūs, 
atvežė amerikietis industria- nėra pažymėta datos ir nėra 
listas Armand Hammer. informacijų apie vietą ir datą, 

Travmiki kortelė, kurią kur tas dokumentas buvo ras-
teisiamojo gynėjai laiko netik- tas ir kad štampai nesutinka, įvyko susirėmimas su contras 
ra, parodo, kad kaltinamasis skiriasi. Bezaleli dar pažymė- kovotojais. Managvoje yra 
buvo toje stovykloje, kuri jo, kad Streibel parašas buvo a p į e 200 amerikiečių, kurie dir-
apmokydavo sargybinius Ok- pasirašytas ant tuščios korte-
zow ir Sobibor stovykloms, lės, dar prieš įrašant visas 

informacijas. 

Kristina Grinienė, trečiojo 
Lietuvos prezidento Kazio Gri
niaus žmona, mirė praėjusį 
sekmadienį. J i jau buvo sulau
kusi 91 m. amžiaus. 

— N i k a r a g v o j e buvo 
nušautas amerikietis inži
nierius Benjamin Linder, kai 

Treblinka, mirties stovykla, 
kurioje „Ivan žiaurusis" pada
rė savo nusikaltimus, nėra 
pažymėta ant šios tarnybos 
dokumentų. 

Pr ieš tarauja pr ieš 
savo nu ta r imus 

Eksper to liudijimas 

ba sandinistų kairiajai vyriau
sybei. 

— V a r š u v o j e vyriausybė 
pranešė, kad, kai Lenkijoje 
l ankys i s popiežius J o n a s 
Paulius II, tuose miestuose, 
kuriuose jis bus, bus draudžia-

Tą dieną teisėjai nutarė, 
než iū r in t tos kor te lės 
patikimumo, ją vis vien ma pardavinėti svaiginamuo-

Bezaleli teisme pasakė, kad prijungti prie teismo doku- sius gėrimus, 
jis yra 100% tikras, jog Kurt mentų. Adv. Yoram Sheftel 
Streibelio, stovyklos komen- priminė teisėjams, kad jie yra — P a r y ž i u j e pranešta, kad 
danto ir karininko, kuris buvo nutarę, jog būtų nurodyti visi Kuwaite lankydamasis sovie-
vadinamas Teufel vardu, yra dokumentų gavimo šaltiniai, o tų užsienio ministerio pava-

ši kortelė prieštarauja jų duotojas Vladimir Petrovsky 
pačių nutarimams. Jis dar spaudos konferencijoje pareiš-
priminė tribunolui jų pačių kė, kad Sovietų Sąjunga 
nutarimą, kad jokia knyga atšaukė konsuliarinio rango 

autentiški parašai. Tačiau yra 
p a g r į s t a ga l imybė , j o g 
parašas, kuris turėtų būti 
Demjanjuko, yra ne jo pasi 
rašytas. Bezaleli, kuris yra nebūtų pridėta prie įrodymo delegacijos vizitą į Izraelį 
vyr iausybės laboratori jos dokumentų, jei nėra jos auto- T a i p p a t n e n u m a t o m a 

a tnau j in t i d ip lomat in ius 
ryšius, kurie buvo nutraukti 
1967 m. 

direktorius ir speicializuojasi n a u s - Teisme nėra Sovietų 
kriminalinėse investigacijose, Sąjungos atstovo arba ir dr. 
vyko į Vokietiją, kurioje jis Hammer, kuns atvežė tą kor

telę. Adv. Sheftel viešai 
teismui pasakė, kad sovietai 

Kaip išaiškinti 
šį faktą 

Advokatas taip pat primi 
nė, kad Sovietų Sąjunga mokė 

Austrijos prez. Kurt Waldheim. 

Paskut inėmis žiniomis, 
Austrijos prez. Kurt Wald-
heim užveda teisinę bylą prieš 
Amerikos Teisingumo depar
tamentą. 

palygino Streibel ir Teufel 
parašus ant įvairių dokumen
tų. Jis taip egzaminavo 50 
Demjanjuko parašo pavyz- gomis informacijomis irdoku-
džių vokiškai, ukrainietiškai ir mentų fabrikacija, 
angliškai ir rado, kad Demjan
juko parašo panašumas Traw-
niki dokumente yra tik raidėje 
e ukrainietiškai, kitose raidė
se ukrainietiškai „d", „n", 
„yu" ir „k" yra dideli skirtu
mai. 

Anksčiau, kai Bezaleli liudi
jo apie tų parašų autentišku
mą, kaltintojas Michael Shak-
ed sakė, kad ta kortelė yra 
tikra ir ne specialiai padary
ta. Bet teisėjas Levin atmetė šį 
argumentą, sakydamas, kad 
kai kurie kiti kortelės aspek
tai gali būti padaryti. Bezaleli 
sakė. kad kai kurie štampai 
neatitinka ir kad fotografija 
buvo nuo kortelės nuimta ir 
vėl priklijuota. Ekspertas 
sakė, kad štampai yra auten
tiški, bet viename raidės „N" 
ir „G" sukeistos. 

— Suomi jos Konservatorių 
yra gerai žinomi savo klaidin- ir Socialdemokratų partijos 

išrinko Harri Holkeri minis-
teriu pirmininku. J i s jau turė
jo pristatyti savo kabinetą 
prezidentui patvirtinti. 

Reaganas 1984m.gegužėsmėn. 
paskelbė prezidentui leidžia
mą ypatingą galią ir patvir
tino 400 Stinger priešlėktu
vinių raketų pardavimą Saudi 
Arabi ja i , nežiūrint l aba i 
s t ipr ios Kongreso na r ių 
opozicijos. Po 30 dienų, pagal 
Robert McFarlane oranešimą. 
kuris tuo metu buvo prezi
dento patarėjas, milijonas 
dolerių kas mėnesį pradėjo 
plaukti iš Saudis į slaptą 
banko sąskaitą, atidarytą 
Nikaragvos partizanų contras 
rėmimui. 

1985 m. pradžioje Saudi 
Arabijos karalius Fahd turėjo 
privačius „darbo" pusryčius 
pas prezidentą. Kai karaliaus 
Fahd lėktuvas paliko Ameri
ką, administracija paskelbė 
planą padėti Saudi Arabijai 
orinėje apsigynimo stitvie% 
parduodama už 250 mil. dol. 
ginklų. Po savaitės Saudi 
Arabi jos aukos c o n t r a s 
reikalams padvigubėjo. 

P r a d e d a m i sva rbūs 
t a rdymai 

Kongreso komitetai šian
dien pradėjo apklausinėjimus 
apie prezdento ir kitų aukš
tųjų administracijos viršinin
kų rolę bei Saudi Arabijos 
pinigus padėti Nikaragvos 
kovotojams. Manoma, kad 
buvo gauta tarp 30 ir 40 mil. 
dol 

Taip pat buvo atidarytos 
banko sąskaitos ir įsteigtos 
nesamos korporacijos trijuose 
kontinentuose. Buvo suderin
tos ginklų pervežimo misijos 
contras kariams, viešai renka
mi pinigai ne tik pačioje 
Amerikoje, bet ir užsienyje. 
Stinger raketų pardavimas 
yra vienas pavyzdys, kaip 
prezidentas vedė kovą pasauli
niu mastu prieš komunizmą. 
Kiekvieną savai tę i šky la 
naujų dalykų, kurie iki šiol 
nebuvo viešai žinomi. McFar
l a n e , v e n g d a m a s v i s k ą 
pasakyti investigatoriams. 
bandė nusižudyti. CIA direkto
rius William Case dėl sme
genų vėžio nebegali liudyti. 
bet Kongreso komitetai nori 

Žydui deportacija 
Washing tonas . — Teisin

gumo departamentas prane
ša, kad pradėjo pilietybės 
atėmimo procedūrą 75 m. 
ž y d u i , k u r i s b ū d a m a s 
koncentraci jos stovykloje, 
bendradarbiavo su naciais. 
Jacob Tennenbaum atvyko į 
Ameriką 1949 m. iš Lenkijos. 
J is šiuo metu gyvena Brookly-
ne. Tai būtų pirmas žydas, 
kuris prarastų Amerikos pilie
tybę už tai, kad dirbo su 
naciais. 

Teisingumo departamento 

Ne jo p a r a š a s 

Jo pareigos yra nustatyti ir 
jo'pensiją Demjanjuko moti- patikrinti imigrantų iš Sovie- ka lbėtojas J o h n Russel l 
nai prileisdami. kad jis karo tų Sąjungos į Izraelį dokumen- nepasakė, kada bus pradėta 
metu, kaip Raudonosios armi- tus. J is sakėsi netikrinęs teismo procedūra, bet išsitarė, 
jos karys, mirė karo lauke. Ir popierio, ant kurio buvo Traw- k a (] greitai. Taip pat nepasa-
klausė, kaip v:«a tai galėjo n įko kortelės tuo metu išduo- ^ e įr kokiais nusikaltimais 

damos ir dabar gautos. Jis kaltinamas. Jei federalinis 
negalėjo paaiškinti, kodėl ant teisėjas ras, kad Tannenbaum 
fotografijos galo yra skylutė ir kaltas, jam taip pat gresia 
kodėl pataisymai yra surašyti deportacija. Jo bylą vedą OSI 
lotu rašalu. Ši kortelė turi du įstaiga. 
Š tampus , ka i ki tos t ik ta i j į g buvęs žiaurus ir aktyvus 
vieną. Kai tiek daug liko Goerlitz kalinių stovyklos, 
neatsakytų klausimų, buvo netoli Čekoslovakijos sienos, 
n u t a r t a , kad dokumentų personalo narys ir dirbęs, kaip 
ekspertas dar kartą turi kapo. Kapos buvo nacių SS 

Liudininkas Bezaleli dirbo pagrindinai ištirti tą kortelę, sk i r iami prižiūrėti kaii-
dvejus metus vyriausybes Teisme patirta, kad Lenkija niams. Jie turėdavo specialias 
laboratorijoje ir paskui buvo davė leidimą trims liudinin- privilegijas, gerą maistą, butą 
paskirtas jos direktoriumi. J i s kams atvykti į Izraelį ir liudy- įr K e r u 8 rūbus. Tannenbaurr 

ti š i ame te isme, kur iuos pane igė jam p a r e i k š t u s 
pakvietė Demjanjuko gynėjai, kaltinimus. 

būti, jei fravvniki asmens 
kortelė, kuri buvo visą laiką jų 
žinioje, rodo kitas žinias, nes 
faktiškai Demjinjukas buvo 
jų išdavikas. Teisėjai sakė šios 
kortelės tinkamumą nuspręsią 
vėliau. 

Liudininkai iš 
Lenkijos 

p a s i ų s t i savo daktarą 
patikrinti jo sveikatai. 

P a ž e i s t a s konspiracijos 
įs tatymas? 

Iki šiol dar neaišku, ar 
administracija prasilenkė su 
įstatymais. Lavvrence Walsh, 
kuris tiria ir Baltųjų rūmų 
pareigūnų dalyvavimą šioje 
byloje, praplėtė savo tardy
mus visoje contras reikalų 
byloje. Jo pareiga nustatyti, ar 
administracijos viršininkai 
pažeidė konspiracijos įstaty
mą. Administracijos kritikai 
sako. jog neįtikėtina, kad 
tokioje apimtyje viskas buvo 
daroma lyg simfonijoje be 
dirigento. Po šešių mėnesių 
tyrinėjimų, vis labiau mano
ma, kad prezidentas daug 
giliau buvo įsivėlęs į šiuos 
reikalus, negu kad iki šiol 
buvo skelbta. 

Kongreso komitetai sako, 
kad yra įrodymų, jog Reaga-
no administracija dalyvavo 
ieškodama pagalbos net 
komunistiniuose kraštuose — 
Lenkijoje ir Kinijoje. Kinija 
pardavė sovietų gamybos 
priešlėktuvines raketas Nika
ragvos laisvės kovotojams ir 
tai buvo suorganizuota vieno 
buvusio Baltųjų rūmų parei
gūno, sako tyrinėjimų komi
teto narys. Šią savaitę turi 
paaiškėti daugiau dalykų, kai 
pradės apie Irano-contras 
reikalus pasakoti adm. John 
Poindexter, kuriam du^ta 
imuniteto teisė. Prezidentas 
negalėjo nežinoti tų dalykų, 
sako kongr. Lee Hamilton, 
A t s t o v ų rūmų komiteto 
investigacijos pirmininkas. 

Gen. Richard Secord prade
da liudyti šiandien ir jo ryšiai 
su administracija buvo Irano 
ginklų pardavime labai geri. 

Pulk. North 
vadovavo pirkimui 

Pulk. Oliver North įtikino 
kiniečius parduoti ginklus. 
Contra vienas vadų — Adolfo 
Calero. pranešė ir patvirtino, 
kad Kinija tikrai pardavė 
ginklus jiems. Ir tai buvo ne 
šiaip sau paprasti ginklai, bet 
sovietų gamintos SAM-7 prieš
lėktuvinės raketos, kurias iš
gavo pulk. North. Šis pardavi

mas įvyko tuo metu, kai 
Kinija paskelbė suintensy
vėjusius ryšius su sandinis-
tais. Tada sandinistų užsienio 
reikalų ministeris Miguel d'Es-
coto vizitavo Kiniją 

Contras pirko ginklus iš 
Ienkijos ir pulk. North taip 
pat padėjo suorganizuoti ir šį 
pirkimą. Vienu metu pulk. 
North buvo ypač susirūpinęs 
faktu, kad I>enkijos uoste buvo 
pakrauti du laivai šalia vienas 
kito su ginklais, vienas con
tras kovotojams, o kitas sandi-
nistams. Manoma, kad Soli
darumo žmonės padėjo išgauti 
ginklus Nikaragvos contras. 
įdomu ir tai, kad Kinijos 
diplomatai Meksikoje turėjo 
ryšius su contras ir ėjo prieš 
sovietų palaikomą sandinistų 
vyriausybę. 

KALENDORIUS 
Gegužės 5 d.: Maksimas, 

Krescencija. Neris. Irena, 
Angelas, Traidenis 

Gegužės 6 d.. Evodijus. Judi
ta. Baltuolis. Benedikta Ro-
kantas. 

ORAS 
Saulė teka 

7:52. 
5:44. leidžiasi 

padirbimą dokumentų studi 
Kitą dieną jį klausinėjo javo Anglijoje ir Vokietijoje 

Temperatūra diena 68L, nak 
tį 42 1. 

• i 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

TIKRU GINKLU KOVA SU 
AIDS LIGA 

Tikro žmogaus j dabartinį 
žmogų sugrąžinimas ir yra 
tikras ir vieninteliai veiks
mingas vaistas prieš užtik
rintą visuotiną katastrofą per 
AIDS ligą, mums visiems 
sparčiai besiartinančią. 
— Žmoniją nuo tikros netoli
mos pražūties apsauganti 

priemonė 

Visai žmonijai a r t i n a s i 
pražūtis per nesustabdymą 
AIDS ligos plėtimosi. Tai nėra 
gąsdinimas, kaip kai kurie 
tuščiakalbiai mėgina nepama
tuotai žmones raminti, baisią 
ligą į vatą įvyniotą visuomenei 
pristatydami. Tai realus pra-
matymas bes iar t inančios 
nelaimės vien del žmogaus nusi
teikimų nesutvarkymo. Tada 
jau bus vėlu už bet ko griebtis. 
kai visiems AIDS giltine pradės 
pakirsti gyvybes. O jos jėgos 
gausėja, jos dalgis aštrėja vien 
dėl žmogaus ištvirkavimo, kuris 
dabar daugelio mėginama 
laikyti normaliu dalyku. AIDS 
liga plinta tik sumenkus žmo
gaus asmenybei I nusiteiki
mams* iki ištvirkautojo lygio. 

Pederastai (homoseksualai ir 
biseksualaii neleist inu in-
tymąvimu palaiko AIDS ligos 
plėtimasį. Sustabdyk tokį 
neleistiną intymumą ir AIDS 
liga bus galutinai pribaigta. 
Nieko daugiau nereikia. Jokių 
kitokių priemonių nenaudotina. 
Nereikalinga bilijoninių išlaidų 
visokioms visokiausioms ne
veiklioms prieš AIDS ligą 
priemonėms. 

Šitoks taip šimtaprocentiniai 
veiksmingas va is tas pr ieš 
mirtiną AIDS ligą įgyjamas ne 
vaist inėse, bet t i k r a i lie
tuviškoje šeimoje, kurios nariai 
iš tėvų-protėvių įgauna 
atsparumą AIDS ligai per pajė
gumą savyje užlaikyti tikrą 
žmogų: neištvirkauti. o tik 
pastoviai sukurtoje šeimoje in-
tymauti. Šitokf veiklų receptą 
prieš AIDS ligą mes lietuviai 
energingai įpirškime visiems 
dabar su AIDS liga mėgi
nantiems kovoti labai nesėk
mingai ir išlaidžiai, tuo pačiu 
paliečiant ir mūsų kišenes. 

Taip mes buvome parengti 
savo tėvų, kurių dažnas nebuvo 
jokių mokslų baigės, o tik 
natūralia išmintimi apsišar
vavęs. Tokiems tėvams 
nereikėjo jokių ,.sekso pamokų" 
— tai įgimtas reikalas, kaip jų 
nereikia varnui, šeškui ir eše
riui. Mūsų tėvai laikėsi Deka
logo: nesvetimoteriavo ir inty
mume saiką ir laiką žinojo. Tas 
tėvų mums suteiktas dvasinis 
kraitis mus ir dabar saugoja nuo 
mirtinos nelaimės. Kai ..Sun 
Times" laikraštis paskelbė 

K ado v i c e p i r m i n i n k e ir 2 5 m e t u s t v a r k i u s i ą Mar-
a u e t t e P a r k e V a s a r o s v a i k ų a i k š t e l ę a a. O n ą V a š k e v i č i ū t ę , M . D . . at
s i s v e i k i n a d a b a r t i n i s A l v u d o p i r m i n i n k a s , š i o s k y r i a u s t v a r k y t o j a s . 

Nuotr . M . N a g i o 

nesam saugūs nuo tos ligos, jei 
neasisaugojame minėtai ketve-
riopai. Aišku, kad padoriai 
gyvenančiam lietuviui nėra ko 
baimintis dėl tos ligos gavimo, 
jei tik per kraujo transfuziją 
tokios nelaimes išvengtume. 

Kitoks ta liga užsikrėtimas, 
dabartinėmis žiniomis, nėra 
galimas. Todėl, padoriai gyven
dami, visi išvengsime tos baisios 
,,Dievo rykštės". 

galvojau apie kartuves, bet man 
atsirado sumenkęs vidurių 
sulaikymas. Aš prakeikiu tą 
daktarą. Kas man toliau daryti? 

At sakymas . Sergi sunkia 
nusiminimo, depresijos liga. 
Tamstą gydytojas išgelbėjo nuo 
savižudystės — būk dėkinga 
jam. Negražu lietuvaitei būti 

čiuke. Laikykis jo patarimų, nes 
gali prisieiti gerti tą vandenį, į 
kurj dabar spjaudai. 

Stenkis suimti save ir ryžtis 
būti kuo esi — geriausia. Jei 
negali būti pušimi ant kalvos, 
būk krūmu pakalnėje. Bet būk 
geriausias mažas krūmas šalia 
tako. Taigi, būk krūmas, jei 
negali būti medis. Jei negali 
būti greitkelis, būk vieškelis. 
Jei negali būti saule — būk 
žvaigžde. Ne pagal dydį laimime 
sau palaimą. Būk geriausia kas 
esi — tada nebus vietos nelem
toms mintims. 

Elektrinis šokas yra žiauri 
gydymo priemonė, bet ji gelbs
ti žmones nuo dar didesnės 
nelaimės. Žinoma, kas be to — 
toks gydymas tur i savo 
neigiamumus. Vieną iš jų Tams
ta turi — tai niekis, palyginant 
su buvusiu stoviu prieš tokį 
gydymą. Tada kaimynai Tams
tą gainiojo lauk iš savo kiemo, 
kad ten jiems vargo nepadary
tum, savų nusi te ikimų 
neįgyvendintum. 
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žemėlapį, kuriose vietose AIDS Išvada. Būkime savo elgsenoje r aįąUnC; 
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kaupiasi, pasirodo, kad nė vieno 
tokio nėra lietuvių gyven
vietėse. Mums yra garbė 
a t s tovau t i intymume 
tvarkingiesiems. 

Atimk iš žmogaus žmogų — 
jis įsileis AIDS ligą 

Nesubrendęs savais nusi 
teikimais (asmenybei žmogus 
nepriima Dekalogo nuostatų. 
Jis pasileidžia i lankas, su 

lietuvio vardo vertais žmonė
mis, tada mums jokios pavietrės 
nebus baisios. 

Pasiskaityti. Krames Com
munications: Replace the fear of 
AIDS vvith understanding, 312 
90th Street. Daly City, CA 
94015-1898. 

BE RIEBALŲ PIENO 
MILTELIAI - SVEIKAS 

MAISTAS 
Klausimas. Gerb. P. Daktare: 

LEMONTO FINALAS 

Lietuvių fondo finansų komi
sijos nutarimas (1986.XII.5) at
mesti ..Lito" investavimo bend
rovės pasiūlymą, kas liečia 
lietuvių centro Lemonte stei
gimo projektą, yra tikrai svei
kintinas. Kaip žinome, buvo 
siūioma prisidėti prie šio pro
jekto su pusės milijono dolerių •įuziti i laima^, »- Amerikos Vyriausybės pa- „ 

visomis tokio pasileidimo tvarkymu, pensininkams, kurie kapitalu. Nutarimas šį projek 
pasekmėmis. Dabar vyresnieji gauna nepakankamai, sumažin- tą atmesti tik patvirtina faktą, 

tą pensiją, duodamas mėnesinis kad LF finansų komisija yra 
maisto davinys. Tame maisto gerų vadovų rankose, 
davinyje kartais yra tam tikra Lietuviai, o ypač mūsų vyres-
dėžutė džiovinto pieno milte'ių; nioji karta, yra daugiausia 
,,instant nonfat dry milk". -Jie nuoširdūs ir geri žmonės, kurie 
geri gerti ir virti, pridėta beveik visuomet sušelpia 
vitaminų A ir D. Keturi svarai, prašančiuosius. Ar tai „Draugo" 

Maloniai prašome Tamstą, mašinų fondas. Lituanistinė 
Ponas Daktare, pareikšti savo katedra ar pagaliau apsigynimo 
nuomonę, ar tie duodami džio- fondas, mūsų vyresnioji karta 
vinti pieno mil tel iai yra visuomet ištiesia šelpiančią 
t inkami vartojimui9 Juos ranką. 
paruošus buvo bandoma dėti į Šį kartą, deja, tas Lemonto 
sriubas arba rauginant. Puikini peršamas biznis nepritapo, nes 
surūgsta, bet jokių išrūgų nėra. kažkaip nebuvo ,,prie širdies". 
Atrodo, kad daug kas rnūsisk: ų 
susidomės tuo pranešimu, jeigu 
Tamsta paskelbtumėt kaip 
paprastai, dienr. ..Draugo" 
sveikatos skyriuje. Su tikra 
pagarba. 

Paruoš imas veiklių vaistų 
nuo AIDS ligos 

Pradėję nuo negimusios naujos 
gyvybės, ruoškime jaunus tėvus 
sveikam naujos gyvybės pra
dėjimui. Tik dvasia (nusitei
kimais. asmenybe1 sveiki ir 
kūnu normalūs tėvai (neapsi
nuodiję įvairiais nuodais — svai
galais, rūkalais, narkotikais, 
nesveiku maistu) gali sveikai 
pradėti nauja gyvybę. 

Ja taip pradėta motina turi 
išnešioti sveikai gyvendama, 
galvodama ir jau-.dama. Po to, 
gimdymas neturi sužaloti gims
tančioje) Gimusi reikia penėti 
trejopu ir būtinai atsakančiu 
maistu: kūną. nusiteikimus ir 
protą prisieina išmintingai 
ganyti. Ir taip elgtis mažiausiai 
per pirmuosius trejus vaiko 
amžiaus metus. Neapsileimna 
tokiame trejopame darbe iki 
vaikui subręstant. kartu jį 
mokslinant pagal dabart ini 
mokslo lygį. 

Trumpai pasakius, prieš AIDS 
ligą žmogus įgsus atsparumą 
kai tėvai tvarkingai atliks tre
jopas pareigas, kai jie vaiką 
žmoniškai (ne gyvu l i ška i ' 
myiės. kai jie jo elgesius kon
troliuos ir kai jie leis jam nor 
maliai, natūraliai vystytu 

nesubrendėl ia i pataikauja 
minėtiems pasileidėliams ir pa
taria ištvirkauti naudojant gu
mas. Nors jie žino, kad jos 15-20 
procentų neapsaugo nuo įvairiu 
lyties ligų. iškaitant ir AIDS, — 
vis vien nesigriebia virš minėto 
lietuviško vaisto, kuris būtų 
šimtaprocentiniai veiklus. 

Panašiai elgiasi ir danai 
Europoje. Jie veltui ėmė dalin
ti adatas, kad narkomanai jų 
turėtu ir tų pačių — užterštu 
neskolintu kitiems. Čia irgi tik 
dalinė paguoda. Išsigėrusieji. 
narkotiku priėmusieji nesi
naudos švariomis adatomis. Tas 
pats reikalas ir su gumomis. Už 
tai teisingas yra mūsų čia kar
dinolas tvirtindamas, kad nėra 
saugaus intymavimotaip. kaip 
nėra saugaus narkotizavimosi. 
Dabar žinoma, kad AIDS liga 
plečiasi ketveriopu keliu: (1) 
intymaujant (sėkla ir kraujas 
užterštas AIDS virusais', (2) 
užterštomis adatomis dali
nantis, leidžiant į venas vais-
tus-narkotikus, <3) užteršto 
kraujo transfuzijas duodant ir 
'4) AIDS užterštais virusais 
motinai gimdant vaiką jis 
užkrečiamas. 

Kurioje vietoje ta liga suserga 
žmogus, yra ženklas, kad toje 
vietoje yra vienas iš virš minėtų 
keturių užsikrėtimui būdų. Tai 
ir susidaro, kad mes nė vienas 

Nebuvo čia to nuoš i rdaus 
"lietuviško idealizmo ir at
virumo, o visos kalbos apie 
lietuvybės pratęsimą dar kokiai 
70 metų, atrodė, labai jau nieko 

įgai.^ci. bendro neturinčios su realybe. 
Atsakymas. Ačiū gerb. Ponia Tokiomis svajonėmis gali švais-

už ta ip naudingą visiems tytis tik biznieriai, bet ne 
pranešimą. Gerki te , vpač realistai. 
suraugintą toki pieną ir įvairiai 1986 m. lapkričio mėn. pra-
jį naudokite su kitu maistu — džioje Floridoje. Marco saloje, 
vis didesnei savo sveikatai. Tik įvyko ..Lito" verslo bendrovės 
neimkime tų įstaigų duodamo simpoziumas. Jame buvo nagri-
sūrio —jis per riebus. Kur^t nėjamos galimybės , kaip įsigyti 
negaunate minėtų be riebalų ii" išlaikyti Lemonte steigiamą 
milteliu, krautuvėse nusipirkite lietuviu centrą. Paprastai kal-
tokių. Yra ir be riebalinio bant. tai buvo ne kas kita. kaip 
(..plain no-fat") jogurto. Tai eilinis seminaras naujokams, 
amerikietiškas rūgusis pienas. Netrukus ..Drauge" pasirodė 
Naudokime ir jį. 

ATSARGIAI SU 
„MICROWAVE" 

PEČIUKAIS 

Klaus imas . Dabar visi 
perkasi patogius, greitai valgį 

Br. Nainio straipsnis „Iš
naudotum retą galimybę — 
įsteikim lietuvių cent rą 
Lemonte*'. Tą straipsnį per
skaičius, piršosi tik viena min
tis: bėkim, bėkim dangus griū
va. Šiam straipsniui puikų 

atšildamus/iškepančius pečiu- atkirti parašė A. Juodvalkis 
kus. vadinamus „Microvvave". straipsniu ..Ar re ikal ingas 
Kaip jie yra naudingi sveikatos lietuvių centras Lemonte?' 

I n ž i n i e r i ų - V i l i u s V a n a k o j i s . bū -
ia geriausios sveikatos, nuri 

tmasi vaisiais ir daržovėmis, patsam 
gindamas ir vekuodamas pomuloru> 
•Jo sukurta? ir nuola* turtinamas 
lietuviškos kultūros muziejus jo na 
r>-.iv-(> dnbar esąs '6919 S. Califnrnia> 
turėtu būti Balzeko Liet. kult. 
muziejuj* 

N'uotr Br. Variak'ijier.ės 

atžvilgiu? 
Atsakymas. Nenaudingi. Tai 

pelnagaudžių žmonėms įpirštas 
nevisai nuo bangų saugus pečiu
kas. Taip tvirtina gerai tame 
dalyke nusimanantis, sąži 
ningas tų pečiukų pardavėjas. 
Jis gyvena iš to — kitiems par
duoda, bet niekada jis tokie 
pečiuko savo virtuvėje neturės. 

BŪK GERIAUSIAS KAS ESI 
Klausimas. Prašau Gerb 

Daktarą patarti, kaip man 

Prie šio straipsnio logikos ir 
argumentacijos nėra kas 
pridėti. Parašyta aiškiai ir 
visiems suprantama kalba. A. 
Juodvalkio asmeniškai nepa
žįstu, bet žmogus užsitarnauja 
visų lietuvių pagarbos, kaip 
išdrįsęs atsiliepti ir pasakyti tą, 
ką jis galvoja be jokių užkuli
sinių minčių. Šis puikus straips
nis, kaip ir J. Žygo „ragaišio 
da l in imas is" , n iekuomet 
nesusilaukė atsakymo, nes, 
atrodo, buvo nutarta ignoruoti 

galvoseną. Taigi opozicija staiga 
pasidarė gana stipri, svar
biausia, kad pasikalbėjus su 
paprasta „liaudimi" Marąuette 
Parke ar kitose lietuviškose 
kolonijose, buvo aišku, kad 
Lemontas tikrai nelaimės, nes 
žmonės nerodė jokių simpatijų 
šiam projektui. 

Esant tokiai situacijai ir ban
dant pralaužti opoziejos fronto 
liniją, staiga buvo pakeista 
taktika. Naujoji ofenzyva pra
sidėjo vasario 25 d. „Drauge" 
išspausdintu ir dr. Tomo 
Remeikio pasirašytu PLB val
dybos skelbimu Chicagos 
apylinkių lietuviams, kartu 
išsiuntinėjant ir anketą su 
prašymu ją užpildyti ir grąžinti 
ne vėliau dviejų savaičių. Taip 
pat vasario mėn. „Pasaulio 
lietuvio" numery pasirodė dr. T. 
Remeikio s t ra ipsnis pa
vadinimu „I lgala ikė per
spektyva" su tęsiniu net kovo 
mėn. numeryje. 

Dr. T. Remeikio šiame 
straipsnyje užtinkame išsireiš
kimus kaip .strateginės vizijos 
išdava", „suvereninės valdžios", 
o antroje straipsnio dalyje jau ir 
lietuviškas žodynas pasidarė 
per mažas, todėl teko net anglų 
kalbos terminais pasinaudoti. 
Kalbant apie lietuvių centro 
Lemonte įsigijimo klausimą, 
skundžiamasi, kad tokio centro 
įsigijimas pareikalaus nemažai 
lėšų, todėl pagalba pinigais 
reikalinga jau dabar — ar tai 
paskolos ar investavimo pa
grindu. Kaip matome, „yla 
išlindo iš maišo", nes čia ir vėl 
pakvipo tas J. Žygo vadinamas 
„ragaišis". O tas „nelabasis" LF 
vis spardosi ir neduoda to „ra
gaiš io" a ts i laužt i , kad ir 
pasiusk! 

Visas tas dr. T. Remeikio PLB 
valdybos skelbimas Chicagos 
apylinkės lietuviams, lygiai 
kaip „Ilgalaikės perspektyvos" 
straipsnis „Pasaulio lietuvyje" 
rezultatų nedavė. Gavosi tikras 
fiasco, nes dauguma tų išsiun
tinėtų anketų atsidūrė šiukšlių 
dėžėse, visiškai ignoruojant tą 
duotą dviejų savaičių terminą. 

Kovo 20 d. „Drauge" paskelb
tame PLB valdybos pareiškime 
sakoma, kad balsams pasidali
nus lygiomis, tolimesnis PLB 
vaidmuo šiame reikale yra su
stabdomas, nors pradžioje to pa
reiškimo dar buvo bandoma ir 
aiškintis, kad reikalas turėjęs 
„stiprų visuomenės pritarimą". 
Galima čia priminti tik vieną: 

Lituanistinės katedros stei
gimas tikrai turėjo stiprų visuo
menės pritarimą, nes čia buvo 
lietuviams gyvybinės reikšmės 
ir tautinės garbės dalykas, tuo 
tarpu Lemonto „piršlybos" buvo 
iš pat pradžios grynai „komer
cinė avantiūra" ir todėl lietuvių 
visuomenei su ja nepakeliui. 

Reikia džiaugtis, kad PLB 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS !R CHIPUROAS 

SPECIALYBE - VIOAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuiTiarri' ofise) 
2434 W. 71 Straat. Chicago 
Tai. 434-5*49 (veikia 24 vai j 

Pirm., antr.. ketv . perint nuo 12 ik. 6 v v 

nusiramint i : aš vis esu Geriausia ir paprasčiausia išei-
nepatenkinta gyvenimu. Kiti tis išlįsti iš nemalonios situaci-
juokauja, džiaugiasi, o man jos. ypač kai turima reikalas su 

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2*36 W. 71st Stroot 
Priima trocladionlals, 

kotvtrtadloniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 4 3 6 - 5 5 6 6 

beveik tik ašaros rieda i taip 
besilinksminančius bežiūrint. 
Aš vis galvojau apie pasikorimą. 
Gydytojas davė man fris elektri 
nius šokus Po to aš iau ne-

dviem neeiliniais žurnalistais. 
Žumalistai.kurie visuomenės 
yra mėgstami, nes nesąmonių 
nešneka, o savo logika primena 
„ l ie tuvi -ko gaspador i aus" 

DR. 2IBUTE 7APARACKAS 
DU. PAUL KNEPPER 

AKIL LIOOS CHIRUR(.l |A 
166 i ast Superior. Suite 402 

V .i!.« J.is p.igV susitarimą 
Tei 337-1285 

valdybos nariai pagaliau padarė 
teisingą sprendimą, ypač kad 
kai kurie iš jų ir negyvena Chi
cagoje. Man atrodo, kad labai 
dažnai mūsų visuomenės pulsą 
gali pajausti kiekvienas, kuris 
giliau įsigilina į visą reikalą ir 
ypač, jei jis seka mi sų spaudos 
barometrą. Lemonto „pirš
liams" norisi pasakyti tk vieną: 
pa l ik i t e LF ir Chicagos 
lietuvius ramybėje. 

Leonas Baltušis-
Ba l tušauskas 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 24b-t-581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NFRYU IR 

EMOCINĖS L1C.OS 
CRAVVFORD MEDICAL BL1LD1NC 

o44^ So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
O D Y T O I A S IR CHIRUR(.-\S 

Tei. - 233-8553 
SPECIALYBĖ AKIU I IC.OS 

?o2i VV I03rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . tei. U J 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

o-° , antr 12-o; penkt. 10-12: 1-6 

Ofs. te i . 471 -3300; rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LiGOS 

7722 S. Kedzio Ava., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr.. ketv. ir penkt 
pagal susitarimą 

O f i s o tei. - 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS 

J O K Š A 
VAIKU LIGOS 

6 4 4 1 S. Pulaski R d . 
Valandos pagal sus i tar imą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tei. 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Vaiandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave., t hieago 
V\A 5-2670 arba 48<>-4441 

DR. K. A. JUČAS 
obos UCOG 

KOSMETINĖ CHIRURCIIA 
Valandos pagal siisitarirrv 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Spec.alybe viaaus <r k'aujo ligos 
Nechir'jrgirvs išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Te!. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Peikt . antr., ketv. ir penkt 

Reikalu' esant atvažiuoju ir ; namus 

Namu 584-5527 

DR. AL6IS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS I I G O S -

C HIRURCUA 
r 132 S. Kedzie. Chicago, III. 

Tei . 925-2670 
1185 P u n d c c Ave.. Flgin. III. 60120 

Tei. 742-0255 
Valandos pagal -usitarm.i 

DR. L D. PETREIKIS 

Tei. RE-llance 5-1811 
DR. VVALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3 9 2 5 W « s t 59th Straet 

Vai., pirm . antr. ketv ir penkt. 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 

Treč ir sešt uždaryta 

1 m\ Ii 

\ 

O.AN7L 
8104 S-

G Y D Y T O I A 
Roberts Road 

a i vakarus nuo Harlcm 
Tei. 

aiandos 
563-0700 

pag^i -us i tanm. 

Ave 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai' 

O P TOMET RISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

.C ontact Irnses" 
2 f l 8 VV 71st St. - Tei . 737-5149 

Vai. pagal susitar.ma U^darvta t r e č 

Tei. ofiso ir buto: OLvmpic 2-415° 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CH1RI'RGAS 

1443 So. 50th Ave.. C kero 
Kasdien 1 iki ? % ai vak 

išskyrus tre<" še š t 12 iki4 va! pori*'t 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTlCS - karūnėles. 
tilteliai, olokšteles ir benaroi' praktika 

2659 W 5 9 St. C h i c a g o 
Tei. 476-2112 

Vaiandos pagal susitarimą 

D r T'.imasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Spfcialvbė - Chirurgija 
2454 VVcst 71st Street 

Tei . 434-1818 Rez. 852-088" 
Vai : pirm . antr , ket\ ir penkt 

3 iki 7 v v Eik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Spei lalybė \ idaus ir plauuu IIKOS 

2636 W. 71 at St., Chicago. III 
Tol.: 4 3 6 0 1 0 0 

11800 Southw«»t Mtghwiy 
Palo* Haights. III. »0463 

(312)361-0220 '312! 361-0222J 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU I IGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BLU DINO 

3200 VV. 8lst Street 
Ofiso tei. RF 7-1168: 

Rc?id. 385-4811 
Dr. Tumasonio otisa perėmė 

DR. S. LAL 
SrECIVOBĖ VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2 7 \ n t r ir 
ketv %X2 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSI ĖS IR 

P R O S T A T O C HIRURGIIA 
265t> VV. 63rd Street 

Vai : antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
?ešt pagal susitarimą 

O f i s o tei. 776-2880. rez. 448-5545 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C.| 
Sp«H talvbė Vidaus ligų gvdvtoias 

Kalbame lietuviškai 
6lf>5 S. Arther Ave. 'prie Austin> 

Valandt*. pagal susitarimą 
T e i . 5 8 5 - 7 7 5 5 



Mažų tautų 

DIDELĖ KOVA 
Kieta sovietinių rusų okupaci

ja yra be galo sunki jų paverg
toms mažoms tautoms. Jei 
didesnės tautos, kaip lenkai, 
rumunai, vengrai, vokiečiai, 
čekai ir kitos, kad ir su vargu 
išlaiko rusų spaudimą, ta i 
estams, latviams, lietuviams 
kovoti už savo tautinę gyvybę 
yra nepalyginamai sunkiau. 

Apie mūsų tautos kovą bei 
pastangas išlikti tautiškai 
gyviems žinome, nes atidžiai 
sekame pavergtos Lietuvos 
gyvenimą. Bet apie to paties 
jungo vergus estus ir latvius 
mažiau žinome. Taigi pravartu 
ir juos dažniau prisiminti. 
Turime po ranka „Laisvosios 
Europos" ir „Laisvės" radijo 
biuletenį — „Situation Report, 
Baltic Area" iš 1987.111.20, lei
džiamą Vak. Vokietijoje. Čia ir 
kituose šaltiniuose paskelbtais 
duomenimis pasiremdami, mes 
bandysime pateikti pluoštą 
informacijų apie tai, kaip dabar 
vykdoma priespauda ir rusifika
cija Estijoje ir Latvijoje. 

S.m. vasario mėnesį įvykęs M. 
Gorbačiovo vizitas Estijoje ir 
Latvijoje, oficialios Sovietų va
do kalbos ir ypač žinios apie jo 
vestus pokalbius su Estijos ir 
Latvijos komunistų viršūnėmis 
Taline ir Rygoje parodė, kas tas 
M. Gorbačiovas ir kokia jo 
politika pavergtų mažųjų tautų 
požiūriu. 

Trumpai tariant, jis čia visą 
laiką pasirodė kaip didelis rusas 
šovinistas. Pirmiausia aiškino, 
kokią didelę „laimę" turi Pa
baltijo valstybių gyventojai įsi
jungę į Sovietų Sąjungą. Rusas 
kareivis II pasaulinio karo metu 
apgynęs jų „laisvę ir nepri
klausomybę savo krauju". Bet 
ir dabar jis ginąs tų kraštų 
žmones nuo labai galimos 
Vakarų agresijos. Toliau nu
rodė, kad Sovietų imperijoje 
nerusiškos tautos esąs tik 
„laikinis reiškinys" ir kuo 
greičiau jos „suinternalizės", 
tuo būsią geriau jų pačių labui. 
Jis priminė, kad bet kokios na
cionalinės apraiškos nebūsian
čios toleruojamos. Negalimas ir 
liberalizmas. Galinti reikštis tik 
viena komunistinė ideologija. 
Ypač negalinčios būti mėgiamos 
vakarietiškos idėjos, vakarų 
papročiai. 

M. Gorbačiovas niekur neatsi
žvelgė į faktus, kad Pabaltijo 
tautos turi savo skirtingą nuo 
rusų istoriją, aukštą kultūrą, 
savitą gyvenimo lygį ir būdą. 
Jis patarė visa tai užmiršti. Tai
gi reikią pirmoje eilėje puoselėti 
ne vietines,'bet internacionalinę 
rusų kalbą. Ją gerai mokant, 
būsią galima gauti geriau 
apmokamus darbus bet kuriose 
„plačiosios tėvynės" vietovėse. 

Tiek visose kalbose, tiek 
uždaruose posėdžiuose jis 
nežadėjo greito ekonominio bei 
socialinio gyvenimo pagerėjimo, 
užtat primygtinai ragino kelti 
darbo discipliną, gerinti tech
nologiją, gaminti daugiau ir tik 
gerų gaminių, kurti naujus 
kooperatyvus, išsirinkti suma
nius ūkinius vadovus. Būdamas 
Rygoje jis ypatingą dėmesį 
atkreipė į jau 1919 m. latvių 
įkurtą VEF radijo aparatų 
gamyklą, kuri nepriklauso
mybės metais tiek išaugo, kad 
teikdavo labai gerus gaminius 
ne tiktai latviams, bet ir ki
tiems Europos kraštams. Dabar 
M. Gorbačiovas ragino gaminti 
dideliais kiekiais pagal gerus 
modelius radijo, televizijos 
aparatus, kad okupantai juos 
galėtų eksportuoti į užsienį ir 
gauti daugiau užsienio valiutos. 

Nors Latvijos ir Estijos 
kolchozai bei sovchozai pa
gamina labai daug žemės ūkio 
produktų, nors žvejai sugauna 
labai daug žuvų, bet M. 
Gorbačiovui ir jo ,.didžiajam 

broliui" to permažai: rusai vis 
dar alkani ir Pabaltijo 
respublikos turinčios dar dau
giau gaminti žemės produktų. 

Taline Estijos komunistų 
vadus smarkiai išbarė dėl čia 
dažnokai pasireiškiančių „na
cionalinių tendencijų", ypač jau
nimo tarpe. Panašiai esą Ukrai
noje, Kazachstane, Gruzijoje ir 
kitur. 

Latvių spauda, leidžiama 
Vakaruose, komentuodama M. 
Gorbačiovo kietas mintis, 
pažymi, kad latvių tautinė 
padėtis pačioje Latvijoje esanti 
katastrofiška. Latvių skaičius 
Latvijoje vis mažėjąs prieš 
nuolat gausėjančius rusus ir 
kitus slavus ir jau esanti riba, 
kai latviai gal jau ir dabar 
nebesudarą nė 50^ visų krašto 
gyventojų. Latvių tautą naikino 
II pasaulinio karo veiksmai, 
1941,1945-1953 m. deportacijos, 
pokario meto krašto koloniza
cija rusais bei kitais slavais, 
naujų pramonės įmonių kūri
mas, „parama kadrais" iš 
„broliškų respublikų", rusų tau
tybės valdininkų antplūdis ir 
kitos priemonės. 

Laisvųjų latvių spauda 
nurodo, kad rusams kolo
nistams Latvijoje visur tei
kiama pirmenybė. Jie pirmoje 
eilėje aprūpinami butais, drabu
žiais ir maisto produktais, ypač 
mėsa. Jauni latviai vengią 
tu rė t i vaikų, nes negauna 
šeimoms reikalingų butų, kurie 
pirmoje eilėje išdalijami nau
jiems imigrantams rusams. 

Dėl latvių kalbos teisių ginčai 
buvo kilę ir sovietinės Latvijos 
spaudoje. Kai kurie latvių 
kultūrininkai drįso reikalauti, 
kad Latvijoje gyvenantieji 
imigrantai išmoktų kalbėti lat
viškai. Tačiau tikrieji bolševikai 
ragino latvius mokytis „inter
nacionalinės" kalbos , jų pačių 
labui". 

Spaudžiami ir latvių rašytojai 
už jų „beidėjiškumą". Ir jiems 
peršamas „dvikalbiškumas", 
kas reiškia pirmąjį žingsnį prie 
gimtosios kalbos išstūmimo. 
Dauguma viešųjų suvažiavimų 
jau pravedami rusų kalba. 
Latvių komunistinio jaunimo 
kalba jau esanti rusiška. 
„Literatūra un maksla" redak
torius Andris Sprogis, jo 
padėjėjas Victors Avotins ir kiti 
spaudos darbuotojai buvo iš
barti už latvių kalbos teisių 
gynimą. 

JURGIS MATULAITIS -
AKADEMIKAS IR 

VISUOMENININKAS 
PREL. LADAS TULABA 

VILNIAUS RADIJAS APIE 
VYSK. J. STEPONAVIČIŲ 

Baigus studijas Fribourge ir 
grįžus atgal į Kielcus, kun. dr. 
J. Matulaitis buvo paskirtas 
profesorium vietinėje seminari
joje. Dėstyti pradėjo 1903 metų 
pradžioje. Dėstė lotynų kalbą ir 
bažnytinę teisę. Nors dėstomieji 
dalykai nebuvo jo mokslinio 
pasirengimo specialybė, bet 
kaip dėstytojas buvo klierikų 
mėgstamas ir kaip asmenybė 
mylimas. 

Deja, sveikata vėl pradėjo tiek 
šlubuoti, kad buvo priverstas 
1904 metų rudenį nutraukti 
darbą seminarijoje ir išvyko 
gydymuisi į Varšuvą. Buvo 
gydomas Prahos priemiestyje 
vienoje vargšų ligoninėje. 
Skausmai didėjo. Liga blogėjo. 
Atrodė, kad pagalbos jau ne
bėra. Norėjo dar gyventi: būti 
naudingas Dievui ir Bažnyčiai. 
Šaukėsi stebuklo per Dievo 
Motinos užtarimą. Tačiau Die
vas nedaro stebuklų, jei yra 
žmogiškų priemonių gelbėti. 
Atėjo į pagalbą grafaitė Cecili
ja Zyberg-Plateryte. Ši buvo 
slapta Jėzaus Širdies Tarnaičių 
kongregacijos vienuolė. 
Sužinojusi, kad kun. Jurgis 
Matulaitis sunkiai serga, o ji 
Jurgį buvo pažinojusi, kai jis 
buvo klierikas ir lankėsi pas 
savo dėdę kun. F. Matulevičių, 
tuojau paėmė jį į savo globą ir 
rūpinosi jo gydymu. Žymaus 
daktaro Savvickio gydomas, 
kun. Jurgis pamažu pradėjo 
taisytis. Kai jau pradėjo lazdele 
pasiramsčiuodamas vaikščioti, 
globėja Platerytė paprašė prisi
imti tikybos mokytojo pareigas 
jos vadovaujamoje gimnazijoje. 

Čia kun. Jurgio mokomoji ir 
auklėjamoji veikla buvo tiesiog 
Dievo Apvaizdos siųsta dovana. 
Jis pamilo savo veiklą gimnazi
joje, o gimnazija žavėjosi juo. Iš 
čia jame kilo abejonė, ar pa
sveikus būtų prasminga grįžti į 
Kielcus. Varšuvoje buvo pla
tesnės galimybės išvystyti apaš
tališką veiklą ir drauge gelbėti 
savo šlubuojančią sveikatą. Po 
ilgo mąstymo kreipėsi pagaliau 
į savo vyskupą Kielcuose, pra
šydamas, kad leistų jam pereiti 
į Varšuvos dieceziją. Vyskupas 
leido jam būti Varšuvoje, bet 
ekškardinacijos nedavė. 
Besigydydamas Varšuvoj kun. 

Jurgis Matulaitis turėjo progos 
sueiti į pažintį su eile žymių 
kultūrinio gyvenimo asme
nybių. Turėjo taip pat laiko 
studijuoti ir geriau pažinti 
religinio ir socialinio gyvenimo 
apraiškas, kaip jos rodėsi ano 

Laisvoji latvių spauda rašo, 
kad ne taip jau retais atvejais 
latvių jaunimas priešinasi rusi
nimui. Taip 1986.XII.30 Rygoje 
viešai demonstravę 300 latvių 
jaunuolių, šaukdami: „Laisvės, 
laisvės Latvijai!" „Šalin Sovietų 
rusiją!" Kiek mažesnės apimties 
demonstracijos toje pačioje 
Rygoje buvusios ir 1987.1.2. Iš 
viso, kai komunistai stengiasi 
pateisinti internacionalinės 
kalbos vartojimą, tai latvių 
rašytojai ir ku l tūr in inkai 
visomis išgalėmis giną gimtąją 
kalbą. Tai rodo ir mūsų vieši de
batai spaudoje. Taip komunistas 
E. Peikus „Cinoje" 1987.1.14 pa
smerkė „nacionalinį li
beralizmą" ir nurodė, kad jau 
per keturias dekadas Latvija 
esanti Sovietų Sąjungos dalis ir 
visi latviai esą Sovietų piliečiai. 
Esą latviai negalį turėti Lat
vijoje daugiau teisių kaip rusai. 

Panaši kova už tautos egzis
tenciją vyksta Estijoje ir 
Lietuvoje. Taigi visos trys 
Pabaltijo mažos tautos veda dėl 
savo egzistencijos bei išlikimo 
sunkią ir kietą kovą. O Vakarų 
pasaulis? Šia kova jis mažai 
domisi ir tai yra labai skaudu 
pavergtiesiems. 

b . kv. 

cų seminarijoje, ta ip ir 
Petrapilio akademijoje žavėjo 
studentu? tiek savo asmenybe, 
tiek savo puikiai parengtomis 
paskaitomis. Socialinę doktriną 
dėstė, remdamasis popiežiaus 
Leono XIII enciklikomis. Mokė 
ir ragino eiti į gyvenimą, į 
pasaulį, su šūkiu visa atnaujin
ti, t.y. palenkti Kristui, siekiant 
sukurti žemėje civitatem chris-
tianam ir taip užbėgti už akių 
marksistų bandymui žemiškos 
gerovės pažadais nugręžt i 
žmoniją nuo Dievo ir padaryti 
žemiškų galių vergais. 

Prof. J. Matulaičio įtaka į stu
dentus buvo didelė. Jo 
skelbiamos krikščioniškos 
sociologijos idėjos rado atgarsį 
kun. M. Krupavičiaus ir kitų 
krikščionių demokratų 
asmenybėse, kurių įtaka, atsta
tant nepriklausomos Lietuvos 
valstybinį gyvenimą, buvo 
lemiama. Iš tikrųjų pats prof. J. 
Matulaitis ir prof. P. Būčys buvo 
tikrieji Lietuvos krikščionių de
mokratų partijos programos 
autoriai. 

Prof. J. Matulaitis, būdamas 
gilaus dvasinio gyvenimo 
kunigas, gerai žinojo, kad, 
norint eiti į pasaulį ir jį at
naujinti Kristuje, reikėjo visų 
pirma pačiam atsinaujinti Kris
tuje ir apsišarvuoti, kaip nurodė 
šv. Paulius (Ef 6, lOss). Dievo 
ginklais. Štai kodėl savo paskai
tose ir savo šalutinėje veikloje, 
kaip liudija buvęs J. Matulaičio 
studentas arkiv. M. Reinys, 
stengėsi sėti dvasinio gyvenimo 
perlų. „1908 metų gavėnioje, 
rašo arkiv. M. Reinys, vedė 
mums penkių dienų rekolekci
jas ir per visus 1908-9 mokslo 
metus kas savaitę sakė dvasines 
konferencijas. Jo skelbiamoji 
aske t ika buvo a t r e m t a į 
teologiją, pr igimtą etiką, 
pedagogiką, ne į svajones ar 
asmeniškas pažiūras" (cit. A. 
Kučas, Arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis, 113). Kitas prof. J. 
Matulaičio studentas prel. Z. 
Kalinovvskis savo atsi
minimuose cituoja jo jam 
pasakytus žodžius: „Prašau 
prisiminti per visą gyvenimą, 
kad kunigas, kuris nori dirbti 
visuomeninį darbą ir matyti 
savo darbo vaisius, turi būti 
tobulai vidujiniai išlavintas. 
Kunigas visuomenės veikėjas 
tai šventas kunigas" (Cit. A. 

meto Rusijos imperijoje. 
Marksizmo ir ateizmo idėjos 
plito ir rengė kelią komunizmui, 
kuris vėliau atėjo kaip apokalip-
tinis slibinas spalio revoliucijos 
pasėkoje. 

Kun. Jurgis nujautė šį pavojų, 
todėl svarstė, kaip viso to būtų 
galima išvengti. Jo galvoje kilo 
tada krikščioniškos demokra
tijos idėjos. Prieš caro absoliu
tizmą kilo mintis kelti demokra
tijos idėją, prieš Markso skelbia
mą materializmą ir ateizmą pir
šosi mintis statyti krikščio
niškos sociologijos dėsnius. 1907 
metų vasarą Varšuvoje sureng
tuose socialiniuose kursuose 
kun. Jurgis skaitė paskaitą apie 
krikščioniškosios nuosavybės 
teisę. 

Tuo metu ir Petrapilio Dva
sinė akademija rūpinosi įsteigti 
sociologijos katedrą. Nutarimas 
buvo padarytas akademijos 
senato 1906 metų pradžioje. 
Reikėjo gauti caro leidimą. Jis 
buvo gautas iš caro Mikalojaus 
II. Taip 1907 metų rudenį socio
logijos katedra akademijoje pra
dėjo dėstomąją veiklą. Katedros 
vedėju buvo pakviestas iš 
Varšuvos kun. Jurgis Matulai
tis. Mat, apie jo mokslinį pasi
rengimą ir socialinę veiklą 
Varšuvoje akademijos vadovybė 
buvo gerai informuota. 

Apie prof. J. Matulaičio 
atvykimą į Petrapilio Dvasinę 
akademiją dėstyti sociologiją 
kun. B. Česnys, tuo metu buvęs 
akademijos studentas, šitaip 
rašė: ,,1907 metų rudenį... 
Akademijos studentai susilaukė 
nepaprastos naujienos: atvyko 
pirmasis naujai įs teigtai 
sociologijos katedrai profe
sorius. Mus studentus šiuo atve
ju viskas domino. Pats objektas 
buvo naujas , anksčiau 
nedėstytas, o tiek viliojąs! 
Nemažiau mus domino ir pats 
naujojo dalyko dėstytojas prof. 
J. Matulevičius. Sparnuotas 
gandas, atlėkęs pirma jo, buvo 
mus jau gerai nuteikęs. Nau
jasis Clarissimus esąs stiprus 
teologas. puik ia i baigęs 
akademiją ir vienas iš žy
miausių Friburgo teologijos 
daktarų. Be to, esąs stiprus 
sociologas, pasižymėjęs specia
liomis paskaitomis Varšuvoje ir 
turįs didelio patyrimo darbi
ninkų organizavime" (Cit. Dr. 
A. Kučas, Arkivyskupas Jurgis Kučas, op. cit., 116). 
M a t u l a i t i s - M a t u l ' e v i č i u s , Be akademinio darbo prof. J. 
Chicago 1979. 110). Matulait is noriai dalyvavo 

Prof. J. Matulaitis, kaip Kiel- visuomeninėje ir sielovadinėje 

Matyt, ryšium su Lietuvos 
k a t a l i k ų delegacijos ap
silankymu Maskvoje kovo 17 d., 
prašant Gorbačiovą panaikinti 
t r e m t i e s bausmę vysk. J. 
Steponavičiui ir leisti jam 
sugrįžti į savo vyskupiją („Drau
gas", balandžio 18 d.). Vilniaus 
radijas savo programoje užsie
niui balandžio 15 d. pateikė 
Juozo Kvikio pastabas apie 
vysk. Steponavičiaus padėtį. 

Pažymėjęs, jog vakarų pro
paganda skelbia, kad vysk. 
Steponavičius jau 26 metus yra 
ištremtas iš Vilniaus ir todėl 
negali eiti savo vyskupiškų pa
reigų. J. K. aiškino: ..Jau bū
damas Vilniaus arkivyskupijos 
apaš ta l i škuoju adminis t ra
torium, Steponavičius pažeidi
nėjo Bažnyčios atskyrimo nuo 
vals tybės įstatymą, kurs tė 
parapijų klebonus jo nesilaikyti. 
Buvo įspėtas, bet nereagavo į 
pastabas. Todėl sekė logiškas 
finalas. 1961 metais buvo jam 
panaikinta Vilniaus vyskupo 
registracija. Kitaip tar iant , 
vyskupas liko be darbo. Tik 
t iek . Lietuvos Bažnyčios 
vadovai pasiūlė Steponavičiui 
Žagarės parapiją. Tuometinis 
K a u n o a rk ivyskupas ir 
Vilkaviškio vyskupijos valdy
tojas Stankevičius 1961 m. 
sausio 26 d. rašte rašė, ci
tuojame: Religinių kulto reikalų 
tarybos prie Tarybų Sąjungos 
ministrų tarybos įgaliotiniui 
Lietuvoje, Vilniuje. Vyskupą 
Steponavičių Julijoną esame 
paskyrę į Žagarę a l ta r i s ta 
išlaikytiniu. Citatos pabaiga. 
Remiantis šiuo raštu, religiniu 
reikalų įgaliotinis Lietuvai 
1961 m. sausio 27 d. išdavė 
vyskupui Steponavičiui naują 
kulto tarnautojo registracijos 
pažymėjimą. Tokie yra faktai. 
Juos nutyli vakarų propaganda 
ir suprantama kodėl. Tie faktai 
nė per nago juodymą neįrodo 
tarybų valdžios piktavališkumo. 
1975 metais vysk. Steponavi
čius savo pareiškime Lietuvos 
ministrų tarybai irgi rašė, kad 
nuo tiesioginių pareigų jis buvo 
nušalintas, o ne ištremtas arba 
nu t remtas . 1981 m. liepos 
mėnesį Va t ikano viešųjų 
re ika lų t a ryba Juli joną 

veikloje. 1909 sausio pradžioje 
dalyvavo ir paskaitą skaitė 
socialiniuose kursuose Kaune, 
vadovaujant vysk. Cirtautui. 
Noriai sakydavo pamokslus ir 
vesdavo rekolekcijas. Žodžiu, 
buvo ne tik žymus ir mylimas 
profesorius, bet taipgi uolus 
kunigas. 

Steponavičių, Antarados 
vyskupą, paskyrė Kaišiadorių 
vyskupijos apaštališkuoju admi
nistratorium. Prasidėjo šio 
paskyrimo aptarimas. Eks
tremistiškai nusiteikę kunigai 
prikalbėjo Steponavičių nepa
klusti popiežiaus valiai — nesu
tikti su Kaišiadorių vyskupijos 
vadovo postu. Apie tai esame 
pasakoję savo laidose. 
Steponavičius pasiliko Žagarėje 
altaristo išlaikytinio pareigose. 
Matyt, jam tai geriau". 

Tai tipiškai sovietinis aiški
nimas, iškreipiant tikrovę. 
Vysk. Steponavičius nepasiliko 
ir nėra altaristo išlaikytinio pa
reigose Žagarėje. Jis buvo ir te
bėra Vilniaus arkivyskupijos 
apaštališkasis administratorius. 
Popiežius nėra jo iš tų pareigų 
atleidęs Pagal Vatikaną, jis yra 
sutrukdytas (impedito) šias 
pareigas eiti. 

Taip pat visiems žinoma, kad 
vyskupus skiria, atleidžia ar 
perkelia kitoms pareigoms 
popiežius, o ne vietos bažnytinė 
vadovybė. Lietuvos Bažnyčios 
vadovai neturėjo galios vysk. 
Steponavičių paskirti į Žagarę. 
Jei jie tai padarė, tai nusilenkė 
sovietų valdžios spaudimui, 
kurį rodo toks greitas šio 
paskyrimo sutvarkymas: tiktai 
sausio 26 d. pranešė apie šį 
paskyrimą, o jau kitą dieną, 
sausio 27 d., įgaliotinis „išdavė 
vyskupui Steponavičiui naują 
kulto tarnautojo registracijos 
pažymėjimą". 

Toliau Vilniaus radijo bendra
darbis taip aiškino, kaip gali 
būti išspręstas vysk. Stepo
navičiaus klausimas: „J i s 
neturėjo jokių teisių į Vilniaus 
arkivyskupijos apaštališkojo ad
ministratoriaus kėdę. Kodėl? 
Jis yra ne Vilniaus vyskupas 
ordinaras, o Antarados 
vyskupas. Vadinasi, reikalui 
esant, popiežius jį gali skirti į 
bet kurią vyskupiją, dargi ne 
Lietuvoje. O jei kalbėsime apie 
vyskupo vietą Lietuvoje, tai jo 
skyrimas kitoms dvasininko pa
reigoms į kitą vietą negali būti 
sprendžiamas užsienio radijo re
dakcijose, o vietoje remiantis su
vereniniais įstatymais, kurie 
beje nė kiek netrukdo eiti parei
gas daugumai Lietuvos 
dvasiškių". 

Taigi Vilniaus radijas nekal
ba apie vysk. J. Steponavičiaus 
grąžinimą į Vilnių. Dėl kitokio 
paskyrimo reikia tartis su 
okupanto pareigūnais. Turbūt 
tokį pat atsakymą gavo ir 
Lietuvos katalikų delegacija 
Maskvoje. 

Juozas Vitėnas 

ANT KALNO 
JURGIS JANKUS 

13 
Bet — Matyt, taip temoka, — nusijuokiau. — 

man patinka. Skamba kaip Indijoj. 
Įėjęs apsidairė po kambarį. Gaidas padėjo ant 

fortepijono. 
— Ar nenuobodu vienai tokiam dideliam name? 

— pasakė. 
— Neilgam. Už poros savaičių grįžta tėvai. 
Priėjęs prie fortepijono nykščiu perbaukė per 

klavišus, aš pasiėmiau fleitą, bet jis priėjo, paėmė 
fleitą ir padėjo atgal į dėžę. 

— Vėliau, — pasakė. — Dabar eisim į miegamą
jį ir padarysim įžangą. 

— Kokią įžangą? — išplėčiau akis, ir šiurpas 
nuėjo per nugarą. 

— Kokią? Muzikė ir nežinai kokią? Ritmingą. 
Tokią, nuo kurios net žemė sujuda. Paskum tuo pačiu 
ritmu pagrosim. Pagroję vėl pakartosim. Žinai juk, 
kaip yra. Juk sakei, kad tėvai grįš tik po dviejų 
savaičių, tai laiko turim ligi soties. 

Tuo tarpu akį užkliuvo ant fortepijono numestos 
gaidos. 

— Laura sugrįš ir ateis. O jeigu nesugnš. tai 
paskambins, — negalėjau sugriebti, kuo jį pagąsdin
ti. — Už kokio pusvalandžio atvažiuos mokytojas. 

Jis nusikvatojo. 
— Nebijok, Laura nei ateis, nei paskambins. 

Žinau, pas mokytoją važinėji tik ketvirtadieniais, o 
šiandien tik pirmadienis. Kad ir nenuvažiuosi, 

manai, kad jis pasiges? Pagaliau tiek daug laiko 
mums ir nereikės, — siekė paimti mane už rankos, 
bet aš pašokau į vidurį kambario ir ėmiau dairytis, 
ko galėčiau nusitverti. 

Tą kambarį motina labai iškilmingai pavadino 
muzikos kambariu, ir jame tebuvo sofa, pora fotelių, 
didžiulis puodas su ligi lubų išaugusiu filadendronu. 
Kad galėčiau išsprukti į saloną. Ten prie židinio 
buvo sunkūs žalvariniai žarstekliai arba nors į virtu
vę nusitverti kokį peilį, bet pašokau taip kvailai, 
kada durys buvo tiesiai už jo. Ir tos į kitus kamba
rius ir į lauką. Vienintelis daiktas, kurio galėjau 
nusitverti, buvo fleita, bet ir prie jos reikėjo praeiti 
pro jį. Taip kvailai pašokau, kad man už nugaros 
tebuvo didžiulis, trigubas, plikomis rankomis tikrai 
neišmušamas langas. 

Robert Hopkins, jeigu tikrai toks buvo jo vardas, 
stovėjo ir šypsojosi. Šypsena atrodė gera ir atlaidi. 
Visiškai ne žmogaus pasinašinusio prievartauti. 

— Vaizduokis, kad esi stirnaitė spąstuose. — 
prašneko pro šypsnį. — Nė nebandyk ko griebtis. Tu 
dar nepagalvoji, o aš jau žinau, ką darysi. Ne tik 
darysi, bet ir ką norėtum daryti. Bet kam tampytis, 
kai žinai, kad kitaip nebus. Nusimesk palaidinį ir eik 
čia. Eik čia į mano glėbį. Kam mums miegamasis, 
kad čia kilimas toks minkštas. Eikš. Juk žinai, kad 
bus daug smagiau ir maloniau, kai pati ateisi. Juk 
žinai, kad aš vistiek paimsiu, tai ar ne smagiau 
geruoju. Kai imsim muštis, malonumas išnyks. Bent 
tau. 

Kai jis taip įsišnekėjo, dingtelėjo mintis ištrūkti. 
Ir ne mintis, bet staigus impulsas. Šokau prie durų į 
saloną, tik jis buvo greitesnis. Sugriebęs už 
palaidinio taip bloškė atgal, kad atsimušiau į lango 
stiklą ir, netekusi pusiausvyros, sukritau ant kilimo. 
Palaidinis išsisklaidė į šalis, ir aš sėdėjau prieš jį 

beveik nuoga, o jis vienoje rankoje laikė palaidinio 
juostą, o kitoje peilį. 

— Ar nesakiau, kad nebandytum kvailysčių. 
Daug tokių mačiau, kurios savo gražiais snukučiais 
gerus žmones iš gyvenimo varo. 

Pakilau ir susimėčiau palaidinį. Keistas ramu
mas apgaubė. Galbūt, kad pajutau, jog esu visiškai 
to iškrypėlio valioj. 

— Klausyk. — prašnekau ir pati nustebau savo 
balso ramumu. — ar esi kada veidrody matęs savo 
paties snukutį? Ir visą save. Juk toks gali kiekvie
ną mergaitę ant piršto vynioti. Ar prievarta malo
niau? Atvirai pasakysiu: kai aną vakarą šalia kelio 
pamačiau, pagalvojau, jog būtų įdomu susipažinti. 
Ėmė noras net sustoti ir keliais žodžiais persimesti, o 
kai šiandien pasakei, kad Laura atsiuntė, apsidžiau
giau. Sakiau, visi trys muzikai smagiai praleisim 
vasarą. 

— Tada būtum, o dabar ne? 
— Nežinau, ar būčiau. Tas būtų nuo daug ko 

parėję. Bet man patikai. 
— Dabar nepatinku? — išsišiepė. 
— Kam gali plėšikas patikti. 
— Pamatysi, patiks. Laurai patiko, kodėl tau 

nepatiktų. 
— Laurai?! — sušukau. — Ką padarei Laurai? 

Kur ji? 
J i s užsikvatojo ir kvatojimą užbaigė aukštu 

falcetu. Tokiu, lyg būtų ėmęs springti... 
— Tuoj pati pamatysi, nereikės nė aiškinti. — 

ėmė eiti artyn. 
— Nelįsk. — šūktelėjau. — Aš turiu nagus, o tu 

akis. 
J is vėl nusikvatojo. 

(Bus daugiau1! 
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DRAUGAS, antradienis, 1987 m. gegužės mėn. 5 d. 

MAJORĄ GENRIKĄ 
SONGINĄ PRISIMINUS 

Dešimt metų 
Prieš dešimt metų - 1977 m. 

birželio 20 d. — sustojo plakusi 
a.a. mjr. Genriko Songino širdis. 
Jis paliko žmoną Eleną (Kašins-
kaitęl jau taip pat mirusią, ir 
dukterį Reginą Raslavičienę su 
vyru Leonu, dviem dukterimis 
ir sūnumi. Palaidotas lietuvių 
Šv. Kazimiero kapinėse birželio 
23 d. po gedulingų pamaldų Švė. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke. Su 
gailesčiu buvo palydėtas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų dalyvis, kūrėjas-savanoris. 
Vyčio Kryžiaus kavalierius, 
atžymėtas įvairiais medaliais už 
narsumą kare. už ištikimybe 
kariniam darbe ir pareigose. 

Velionis buvo gimęs 1895 m. 
gegužės 5 d. Pustinės dvare, Vi
tebsko gubernijoje. Rusijoje, bet 
augo Chomičiuose. Eišiškių 
valsč.. Lydos apskr., Vilniaus 
krašte. Mokslą ėjo nuo gim
nazijos iki universiteto Prahoje. 
Čekoslovakijoje, tuomet pri
klausiusioje Austrijai. Studijavo 
agronomijos fakultete. Baigė 
vokiečių Karo mokyklą Ha
noveryje 1915 m. Tuoj po pirmo
jo karo grįžo Lietuvon ir įstojo 
savanoriu į Lietuvos kariuo
menę. 

Karininkui G. Songinui teko 
dalyvauti kovose prieš bolše
vikus, prieš bermontininkus ir 
prieš lenkus nuo 1919 liepos 
mėn. iki 1920 m. gruodžio pra
džios fronto įkarštyje. 1919 m. 
buvo kovose prieš bolševikus su-

, Cistas, ir gydomas Kupiškio lau
ko ligoninėje. Už narsumą ir 
sąžiningumą buvo apdovanotas 
Vyčio Kryžiaus penkto laipsnio 
ordinu 1919 m. DLK Gedimino 
ketvirto laipsnio ordinu 1933 
m.. Nepriklausomybės medaliu. 
Latvijos atvadavimo medaliu ir 
kt. Kariuomenėje išbuvo iki 
1938 m. birželio 1 d. ir išsitar
navo majoro laipsnį su teise 
atsargoje dėvėti uniformą. Įvai
rias pareigas ėjo Marijampolės 

nuo jo mirties 
batalione, 10-tam, 2-am. 6-tam 
ir 8-tam pulkuose. 

Studijavo Šveicarijos Ziuricho 
Politechnikos karo skyriuje 
1921 m. lapkričio 13 d. iki 1922 
m. Lietuvoje baigė Aukštųjų 
Karininkų kursų antrą laidą ir 
artilerijos keturių mėnesių kur
sus. Kai išėjo į atsargą ap
sigyveno Šiauliuose, paskiau 
persikėlė į Vilnių. Bolševikų 
metais dirbo , ,Rūtos" 
kooperatyve. 

Vokiečių okupacijos metu. 
kaip gerai mokantis vokiečių 
kalbą, buvo ryšių karininkas ir 
išgelbėjo daugelį lietuvių, ku
riuos bolševikai buvo paėmė i 
raudonąją armiją, o paskui 
vokiečiai paėmė į nelaisvę. Jis 
išgelbėjo daug kareivių ir kari
ninkų, kurie vėliau net 
nesužinojo, kas yra jų geradaris. 
Taip pat savo šeimoje gelbėjo 
buvusio Lietuvos karininko 
žydo Ganiausko šeimą nuo 
vokiškų nacių. 1944 m. likvi
davus vietinę rinktine, mjr. G. 
Songinas buvo vokiečių areštuo
tas, išvežtas į Latviją ir užda
rytas Salaspilio koncentracijos 
stovykloje. Kasdamas apkasus 
susirgo ir 1945 m. buvo išvežtas 
į Vokietiją. Čia susirado savo 
šeima ir apsigyveno Schvveid-
nitze. 

Besiartinant bolševikams, 
buvo visi pervežti į Hirschber 
gą Sudetuose, o iš čia. bėgdami 
nuo bolševikų, persikėlė į Bava
riją. Kurį laiką gyveno 
Muenster-Muna ir Dieburgo 
stovyklose. Dirbo UNRRA ir 
IRO amerikiečių tarnautoju ir 
ilgesnį laiką gyveno Augsburgo 
stovykloje, kol 1951 m. išvyko 
į Ameriką ir apsigyveno Baiti-
morėje. 1952 m. sausio mėnesį 
persikėlė į Chicagą ir čia pra
džioje dirbdamas fabrike, 
paskui kaip braižytojas išgy
veno iki pensijos ir mirties. 

A. a. mjr Genrikas Songinas 
nebuvo tik eilinis karininkas ar 

LIETUVAITĖ - VYŠNIŲ 
ŽYDĖJIMO FESTIVALIO 

PRINCESĖ 
Šių metų pavasarį JAV sos

tinė Washingtonas atšventė 
75-tąjį vyšnių žydėjimo festivalį, 
kuris kasmet sutraukia dau
giau kaip pusę milijono turistų 
stebėti šį savaitę trunkantį ne
eilinį įvykį. 

Festivalio rengėjai buvo Na
tional Conference of State Socie-
ties, kurie parinko 55 vyšnių 
žydėjimo princeses — po vieną 
iš kiekvienos valstijos teritorijų 
ir District of Columbia. 
Connecticuto valstijai atsto
vauti burtų keliu (iš dvynukių* 
buvo parinkta lietuvaitė Laura 
Reventaitė iš Ridgefield. Ct., 
Eglės Sodaitytės ir Jono Re-
vento duktė. 

Fest ival is . trukęs nuo 
balandžio 5-11 d., pradėtas Tidal 
baseine ir prie prez. Jefferson 
paminklo, kur 1912 m. buvo pa
sodintos pirmosios japonų 
padovanotos vyšnios. Su 
atitinkamomis ceremonijomis 
buvo uždegtas 200 metų senumo 
akmeninis japonų žibintas, 
vėliau vyko koncertas, šokiai, 
šviesų-raketų žaidimai ir kt. Per 
savaitę netrūko parengimų, 
kur iuose dalyvavo visos 
princesės: japonų madų pa
roda, priėmimas Japonijos 
ambasadoje ir Kongreso rū
muose, lankymas Baltųjų rūmu. 
laivų regata, teniso turnyras, 
kuriame dalyvavo kitas lietuvis 
— teniso žvaigždė Vitas Gerulai
t is , plaukimas ,.Cherry 
Blossom" 19-to šimtmečio 

A. a. mjr. Genrikas Songinas 

technikas. Lietuvos nepriklau
somybės laikais jis bendradar
biavo spaudoje. Lietuvoje rašė 
„Lietuvos Aide", „Vilniaus Bal
s e " . ..Lietuvos Ūkin inke" , 
kariškuose žurnaluose „Mūsų 
Žinyne". ,,Karde". „Karyje". 
Išeivijoje rašė „Drauge", „Ka
ryje", ypač rašydamas legendas 
iš Vilniaus krašto gyvenimo. 
Yra parašęs nemaža straipsnių 
ir legendų. Skaitė beveik visą 
l ie tuvišką spaudą. Mėgo 
tvarkyti knygas, kurį laiką, jau 
būdamas pensijoje, tvarkė dien
raščio „Draugo" biblioteką, 
parodydamas ne tik didelį suge
bėjimą, bet ir didelę knygos 
meilę. 

Velionis buvo visuomenės 
žmogus, priklausė ir darbavosi 
daugelyje lietuviškų organiza
cijų, joms skiepijo naujas idėjas, 
kaip tvarkytis ir dirbti Lietuvos 
gerovei. J is priklausė Lietuvos 

Karių Veteranų sąjungai „Ra
movei" Chicagos skyriui, Vil
niaus krašto sąjungai, Lietuvių 
Bendruomenei, Istorikų drau
gijai. Lietuvių Tautiniams na
mams. Lietuvių Fondui ir kt. 
Visur jis buvo aktyvus, pilnas 
idėjų ir energijos. 

Net po dešimt metų nuo jo 
mirties, nors jo visi draugai jau 
yra išsiskyrę iš gyvųjų tarpo, jis 
prisimenamas tų, su kuriais 
teko jam drauge dirbti, bend
rauti ar kartu buvoti. Lietuvai 
jis buvo atidavęs savo jaunystę, 
o šiam kraštui atidavė ge
riausias savo jėgas ir patirtį, 
kad jo šeima ir jo artimieji būtų 
laimingesni ir neatitrūktų nuo 
lietuviško kelio. Jį su meile 
prisimena ne tik jo šeima, bet ir 
tie artimieji, kuriems jis buvo 
vyresnis draugas ir nuoširdus 
patarėjas. 
F - P. S. 

atkurtu laivu, pagaliau baigia
masis vyšnių žydėjimo festivalio 
pokylis — The Cherry Blossom 
Festival Grand Banąuet and 
Bali. Jo metu loterijos būdu 
buvo par inkta festivalio 

karlienė iš VVisconsino valstijos. 
Ją vainikavo Japonijos amba
sadorius, uždedamas neikaino-
tos vertės Mikimoto karūną. Šio 
festivalio karalienė vyks į Japo
niją dalyvauti tarptautinėje 
vyšnių žydėjimo šventėje. 
Paskutinę festivalio dieną vyko 
pa radas , didžiausias JAV 
sostinėje, kurio rengėjais buvo 
Washingtono Jaycees 
organizacija. 

Malonu, kad šioje išskirtinėje 
šventėje savo valstijai atsto
vauti buvo parinkta lietuvaitė. 
Laura Reventaitė jau antri 
metai studijuoja Katal ikų 
universitete Washingtone. 
Lankydama gimnaziją šoko 
Hartfordo. Ct., taut . šokių 
„Berželio" grupėje, vasaromis 
stovyklauja liet. jaunimo sto
vyklose, reiškiasi sporte. 

J . Žilvinas 

EUROPOS 
STUDIJŲ 
SAVAITĖ 

Kvieč iame s k a i t y t o j u s 
apsilankyti 34-toje Europos, 
Lietuvių studijų savaitėje, kuri 
šiais krikščionybės jubilie
jiniais metais bus Londone 
nuo 1987 m. liepos 26 d. iki 
rugpjūčio 2 d. Popiežiaus 
pasiuntinys D. Britanijoje 
arkivyskupas Barbarito suti
ko koncelebruoti Mišias 
rugpjūčio 1 d. paminėti 600 m. 
krikščionybės į Lietuvą įvedi
mo jubiliejų. 

Studijų savaitės adresas: 
Digby Stuart College, Roe-
hampton Lane, London SW15 
5PH. Vietovė yra gražaus 
parko apsupta, yra ežeras, 
teniso ir žaidimų aikštės. 
Miesto centras yra lengvai ir 
greitai pasiekiamas, tad bus 
labai gera proga pasižvalgyti 
po įdomų Londono miestą. 
Prie koledžo yra katalikų 
koplyčia. 

Dauguma kambarių koledže 
yra viengubi, bet pagal reikalą 
galima gauti ir dvigubų. 
Kiekviename kambaryje yra 
praustuvas, muilas ir rankš
luostis. Veikia baras, bet vyną 
buteliais ar stiklais, alų ir 
mineralinius gėrimus galima 
nusipirkti ir valgių metu. 
Įėjimas į koledžą yra laisvas 
24 valandas. Nakties metu 
būna sargas. 

Studijų savaitės metu bus 
įvairios paskaitos, ekskur
sijos, koncer tas , tėvynės 
valandėlė ir kt. Registracijos 
mokestis 25 svarai ir pilnas 
išlaikymas 165 svarai vienam 
asmeniui visai savaitei. Pagal 
dabartinį kursą išeitų 40 ir 264 
JAV doleriai. 

Visais studijų savai tės 
reikalais kreiptis: Lithuanian 
Study Week, Li thuanian 
House, 2. Ladbroke Gardens, 
London Wll 2PT. Čekius ir kt. 
rašyti Lithuanian Study Week 
vardu. 

Kas n o r ė t ų a n k s č i a u 
atvažiuoti ar pasilikti po studi
jų savaitės, gali užsisakyti 
atostogas netoli Londono es
ančioje gražioje lietuvių sody--
boję. Sodybos plotas apima 23 
ha žemės, yra ežeras, maudy
mosi baseinas, upelis, o viduje 
yra salė, valgykla, du barai, 
televizijos kambarys ir, žino
ma, miegamieji kambariai. 
Pilnas išlaikymas vienam 
a s m e n i u i v i e n a i d i e n a i 
kainuoja 25 svarai arba 40 
JAV dolerių. Pasiteiravimui 
adresas: Lithuanian House 
Ltd., Lithuanian House, 2 
Ladbroke Gardens, London 
Wll 2PT. Tel. 01-727-2470. 
Čekius ir kt. rašyti Lithua
nian House Ltd. vardu. 

M. Bajorinas 

CLASSIFIED GUIDE 
H E L P W A N T E p 

EXPERIENCED PART-TIME 
JANITOR 

at mstitution m Hyde Park. English 
necessary. Call Monday through 
Fnday 

643-4411 

MISCELLANEOUS _ 

A V I L I M A Š 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
_ _ . . ^ 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 9 5 t h S t ree t 

T e l . — GA 4 - 8 6 5 4 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektrfc. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — Tel. 636-2960 

'Arpb«r HeHdays 
1987 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ 
Dar y ra vietų sekančiose grupėse; 

Liepos 20-28 Maskva 1 , Vilnius 5, 
Maskva 1 

Rugsėjo 16-25 Maskva 1 , Vilnius 5, 
Maskva 2 

Gruodžio 26- Maskva 2, Vilnius 5, 
Sausio 10 Riga 4, Leningradas 3 

$1399.00 

1429.00 

1514.00 

ĮDOMESNI MARŠRUTAI 

Liepos 7-24 

[.aura Kaventaite iš RidyefiHd. Conn. . atstovavo Connectkut valstijai 
vyšnių žydėjimo festivalvie vVaahinjrton. D.C. $ali; i atstovė iŠ -Janoniios. 

Spalio 6-23 

Maskva 2, Vilnius 5, 
privačiu autobusu per 
Pabaltijį iki Leningrado 
Maskva 2, Vilnius 9, 
Leningradas 4, Helsinki 1 

— 1956 

— 1725 

Dėl daugiau informacijos ar užsiregistruoti skambinkite 
1-800-722-1300 (Toli Free) 

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 1-617-268-8764 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 W. Broadvvay, P.O. Box 116, 

So. Boston, MA 02127 
Pnces are based on double occupancy for departures from Boston 
or New York and are subject to changes. 

REAL ESTATE 

BI.Mia. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sažininqai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BAQ£ REALTORS 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kamuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

SUMMER HIOEAWAY for the whole fami-
ly: 5 bdrm heme with fully furn. rentals on 
OUMONT LAKE, Allegan. Michigan; 
lake front p^operty. ski boat and 28' pon-
toon. many extras — S85.000 Call 

767-4350 days.881-3033 evenings 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

Dienrašč io , ,D raugo " adminis^ 
t raci jo je ga l ima pasir inkt i įvairių 
l iaudies meno darbų: medž io , ke
ramikos ir d robės. 

Užsakymus siųsti: 

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

RE7MAX GREIT 
REALTORS PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-618» 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba/iortte būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas namokamal. 

ATIDARĄS APŽIŪRĖJIMUI 
SEKMAMADIENĮ 

1 - 4 v. p.p. -
3245 W. 83 PI. — švarus 5 kamb. na
mas; 2/dideli mieg/ištieas" skiepas. 

S U K A K T U V I N I S MEDALIS 

Kiekvieno lietuvio yra pareiga įsigyti Lietuvos 
Krikšto 600 metų sukakties Medalį, kurį sukū
rė skulptorius Vytautas Kašubą. 
Medalis — vertinga istorinė dovana, kuri tinka 
padovanoti ne tik anūkams, kad užaugę prisimintų 
šią sukaktį, bet tinka bent kam jį įteikti įvairiomis 
progomis. 

3 colių bronzinis 
1 colio bronzinis 
1V2 colio Fine (.999) silver 

Persiuntimo išlaidom pridedama $2.00 
Užsakymus siųsti: 

Draugas 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 8°/o valstijos mokesčių 

$30.00 
$15.00 
$50.00 

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA. II dalis 
Šioje V-to t. ll-je dalyje aprašyta 

Vilniaus arkivyskupijos istorinė ir 
jos dabartinė padėtis; sprendžiama 
Bažnytiaės provincijos priklausomy
bė kitoms valstybėms, santykiai su 
lenkais. Cia aprašomos ne tik dabar
tinės Lietuvos, bet ir sovietinėje 
Gudijoje administruojamos bažny
čios, paminklai, vyskupai, valdyto
jai, kunigai... 

Architektūriniu ypatybių aprašy
mai yra dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

592 psl. 763 iliustr.. kieti vir
šeliai, gerai paruostas leidinys. 

Išleido Am. Lietuviu Bibliotekos 
leidykla (Lithuanian Library Press). 

Tekstą rinko Draugo spaustuvėje. 
Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu $22.50. 

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

Illinois gyventojai moka $24 00 

BRONIUS KVIKLYS 

^ LIETUVOS 
^ BAŽNYČIOS 

ICMURCHES O f UTHUANIA 

E 
Vilniaus arkivyskupija II 



DALYVAUKIME KRIKŠČIONYBĖS 
SUKAKTUVĖSE 

New Jersey lietuvių ren
giamas Lietuvos krikščionybės 
600 m. sukaktuvių minėjimas 
jau čia pat. Parengiamieji dar
bai beveik užbaigti, liko tik 
smulkiau juos padailinti ir su
derinti su staiga galinčiais atsi
rasti netikėtumais. 

Sukaktuvėms minėti komite
t a s , kur į suda rė l ie tuvių 
parapijų klebonai, kunigai ar 
parapijų tarybų atstovai ir jose 
veikiančių parapinių org-jų, 
Lietuvos Vyčių kuopų ir LB 
apygardos atstovai, darniai 
dirbdi,..ii, sudarė sukaktuvių 
programą, sukvietė pagrin
dinius iškilmių dalyvius ir 
dabar tik laukia, kad ir valsti
joje gyveną lietuv-'ai savo 
gausiu dalyvavimu r> imaldose 
katedroje parodytų savo pri
tarimą šioms Lietuvos istorijoje 
tarp svarbioms sukaktuvėms 
iškelti ir Lietuvos vardui pagar
sinti. Komitetas labai laukia ir 
nuoširdžiai dėkotų kaimyninių 
valstybių lietuviams už jų šiose 
iškilmėse dalyvavimą, be t 
didelių skaičių iš jų nelaukia, 
nes ir jos ruošia panašius 
minėjimus. Tačiau New Jersey 
lietuviai (jų čia pagal oficialius 
statistikos duomenis yra net per 
20,000) turėtų sukrusti, kad erd
vi Newarko arkivyskupijos 
ka tedra b ū t ų s ausak imša i 
pripildyta. Atsiminkime, kad 
kitų šimtmetinių sukaktuvių 
jau niekas iš dabar tebegyve
nančių nebesulauksime. Tad 
stenkimės atlikti ant mūsų 
pečių uždėtą pareigą su meile ir 
pagarba ne tik mūsų tikėjimo 
religijai, bet ir vergiją tebe-

K. JANKŪNAS 

nešančiai mūsų tėvynei 
Lietuvai. Kvieskime iškilmėse 
dalyvauti savo kaimynus, kad ir 
ne lietuvius, kad ir kito tikėjimo 
ar net ir netikinčius žmones. Sa
vaime aišku, kad čia gyvena ir 
kitokių tikėjimų lietuvių, kaip 
protestantų a r stačiatikių, 
tačiau šios religinės bend
ruomenės savų lietuviškų 
parapijų čia neturi. Komitetas 
yra susisiekęs su kitų religinių 
bendruomenių atstovais ir ban
do religinėse iškilmėse įterpti 
ekumeninio pobūdžio maldų. 

Savaime suprantama, kad 
nemažai l ie tuvių ruošiasi 
dalyvauti iškilmėse Romoje, ir 
tai yra labai girtinas reiškinys, 
bet ir jie neturėtų jaustis at
sipalaidavusiais nuo dalyvavi
mo vietinėse iškilmėse, nes tam 
reikalui jiems reikės paskirti tik 
poros valandų laiko iškilmėms 
katedroje ir jokių kitų piniginių 
įsipareigojimų. 

Komitetas verčiasi parapijų, 
organizacijų ir atskirų žmonių 
savanoriškomis aukomis ir 
nemano nieko tuo reikalu ap
sunkinti. Bet reikia suprasti, 
kad joks renginys be išlaidų ne
gali išsiversti , juo labiau 
krikščionybės sukaktuvių 
minėjimas, į kurį yra kviečiami 
aukšti Bažnyčios ir valstijos dig
nitoriai. Visi komiteto nariai 
dirba be atlyginimo, tačiau 
negalima užkrauti jam ir pla
taus susirašinėjimo, ir gausių 
telefc- :"ių pasikalbėjimų, ir 
kitų iidų iškilmių garsi
nimui 

Jau yra tvirtai sutarta, kad 

pagrindinis Mišių katedroje 
celebrantas bus Newarko arki
vyskupas Theodore E. McCar-
rick, o koncelebruos lietuvių 
vyskupas Paulius A. Baltakis, 
OFM, vyskupas Joseph A. Fran
cis ir gal kiti vyskupai ir kuni
gai. Arkivyskupas pasakys ir 
žodį lietuviams, o pamokslą 
anglų kalba pasakys Newarko 
Švč. Trejybės parapijos ad
ministratorius kun. Petras Stra
vinskas, o lietuvių kalba vysk. 
P. Baltakis. Per Mišias lietuviš
kas ir anglų kalba giesmes gie
dos jungtinis parapijų choras, 
vadovaujamas muziko Liudo 
Stuko. Solo giesmes atliks 
muzikos ir operinius mokslus 
baigusi ir įvairiuose renginiuose 
plačiau dalyvaujanti gražaus 
balso solistė Angelė Kiaušaitė, 
vargonais gros katedros vargo
nininkas David Fedor. Aukas 
prie altoriaus atneš kiekvienos 
parapijos tautiniais rūbais pasi
puošę atstovai . Iškilmės 
katedroje bus transliuojamos 
per Seton Hali univ-to radijo 
stotį WSOU. 89.5 FM banga. 

Religinis sukaktuvių minėji
mas bus gegužės 31 d., sek
madienį, 3 vai. p.p. Nevvarko 
Švč. Širdies katedroje, 89 Ridge 
St., Nevvark. Vėliau 6 vai. vak. 
minėjimas bus tęsiamas Town 
and Campus restorane, 350 
Pleasant Valley Way, West 
Orange. Čia taip pat dainuos 
solistė A. Kiaušaitė ir tautinius 
šokius šoks LB apygardos globo
jama tautinių šokių grupė 
„Liepsna". Bilietus į banketą 
galima įsigyti kiekvienoje 
lietuvių parapijoje. 

GYVUOJANTI NEW 
YORKO LIETUVIŲ 

GYDYTOJŲ DRAUGIJA 
Pasaulio Lietuvių Gydytojų 

sąjunga yra sudaryta keletos 
gydytojų draugijų, kurių gau
sesnės nariais yra Chicagos, 
Kanados, Ohio, New Yorko 
draugijos. New Yorko draugija 
įsteigta 1950 m. po antrojo 
pasau l in io ka ro Amerikon 
atvykusių lietuvių gydytojų ini
ciatyva. Draugijos nariais yra 
ne tik New Yorko valstijoje, bet 
ir Naujosios Anglijos bei New 
Yorko valstiją supančiose vals
tijose gyveną lietuviai gydy
tojai. Deja, nariais yra t ik dalis 
jų, nes kit i nepanoro draugijai 
p r i k l ausy t i , ypač dabar 
jaunesnieji. 

Balandžio 11 d. New Yorko 
l ie tuvių gydytojų draugija 
turėjo savo metinį susirinkimą, 
vykusį Kultūros Židinio pa
talpose. Pavėluotai apie 3 vai. 
p.p. dėl nenumatytų susisieki
mo kliūčių pradėtam susi
rinkimui vadovavo dabartinis 
draugijos pirmininkas dr. V. 
Avižonis, sekretoriavo — dr. K. 
Paprockaitė-Šimaitienė. Susi
rinkusių atsistojimu ir susi
kaupimu prisimintas ir pagerb
tas amžinybėn pašauktas narys 
dr. A. Snieška. 

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
draugija praeitais metais veikla 
nepasižymėjo, nors kai kurie jos 
n a r i a i daug kur reiškėsi 
visuomeninėje, kultūrinėje, net 
politinėje veikloje, pvz. dr. J. 
Gintautas universitetų studen
tams ir amerikiečių visuomenei 
paskaitose turėjo galimybės 
priminti Lietuvą ir lietuvius, dr. 
J. Kriaučiūnas daug laiko skiria 
Alkos archyvo-muziejaus ir 
vietos LB įeikalams ir kt. 
Draugijai dabar priklauso tik 22 
n a r i a i . Iždininkė dr. L. 
Giedraitienė pranešė, kad per 
metus neturėta daug išlaidų, 
nariai laiku sumokėjo nario 
mokesčius, įskaitant ir „Medi
cinos" prenumeratą, ir dabar 
ižde yra apie 700 dolerių. 

Dr. Jonas Gintautas kalba New 
Yorko lietuvių gydytojų draugijos 
susirinkime balandžio 11d. Kultūros 
Židinyje Brooklyne apie lietuvių 
smegenų veiklos pranašumą. 

Nuotr. J . Kriaučiūno 

Kontrolės komisijos pranešime 
dr. A. Goeldnerienė patvirtino 
iždininkės pranešimą. Iždi
ninkei išreikšta padėka už sėk
mingą iždo vedimą. 

Šiais metais įvykstančiame 
Pasaulio Liet. Gydytojų sąjun
gos suvažiavime Chicagoje 
draugija gali turėti ke l is 
atstovus, su kuriais pirmi
ninkas ir valdyba vėliau susi
tars ir juos įgalios. I 
suvažiavimą skatinami vykti 
kas tik gali, nes suvažiavimo 
metu galima pasisemti daug 
medicinos mokslui reikalingų 
naujausių žinių ten suruoštose 
paskaitose ir parodyti, kad 
lietuviai rūpinasi lietuviais ir 
Lietuva. 

New Yorko kapinėse palaido
to profesoriaus dr. P. Gudavi
čiaus, kuris Lietuvoje buvo ži
nomas dr. Gudelio vardu ir daug 
nusipelnęs lietuvių sveikatos 
kėlimu, paminklo reikalu pra
nešė dr. A. Goeldnerienė (jai 
buvo draugijos tas dalykas pa
vestas), kad paminklas pa
ruoštas ir laukia pastatymo. Pa
minklas kainuos apie 900 

dolerių, nes toje kapinių dalyje 
neleidžiama statyti didesnių pa-
minklų. Iš draugijos iždo 
paminklui pastatyti paskirta 
200 dolerių. Nutarta prašyti 
prof. dr. Gudavičiaus mokinių 
studentų nors kiek aukomis 
prisidėti tam paminklui pasta
tyti. Jei susidarytų didesnė 
suma, tai prof. dr. Gudavičiaus 
vardą įamžinti kitais būdais. 
Paminklui aukas siųsti galima: 
American Lithuanian Medical 
Association (pažymėti „pamink
lui"), Dr. L. Giedraitis, 10 Barry 
Drive, East Northport, N.Y. 
11731. 

Dr. L. Sidrys, Lietuvos 
krikščionybės minėjimo Romje 
finansų telkimo narys, atvykęs 
darė pranešimą, pasiskųs-
damas, kad lėšų ligi šiol su
rinkta tik apie pusė planuotos 
sumos. Lėšų reikia daug, ypač 
jaunimo kelionėms finansuoti. 
Prašė visus gydytojus prisidėti. 
Susirinkusieji paskyrė 150 
dolerių Vasario 16-tosios gim
nazijos Vokietijoje mokinių 
kelionei finansuoti iš draugijos 
iždo. 

Naujon draugijos valdybon 
perrinkti vėl tie patys gydytojai: 
dr. V. Avižonis — pirmininku, 
dr. K. Paprockaitė-Šimaitienė — 
sekretore, dr. L. Giedraitienė — 
iždininke ir dr. B. Jankauskas 
ir Dr. R. Šnipas — nariais. Taip 
pat perrinkti ir kontrolės ko
misijos nariai: dr. A. Goeldne
rienė ir dr. P. Bagdas. 

Baigus oficialiąją dalį, buvo 
dr. J. Gintauto paskaita apie 
lietuvių smegenis ir jų 
neurologinius ir psichologinius 
veiklos bruožus. O pastarieji 
skiriasi nuo mažiau kultūringų 
t au tų žmonių ir et ika ir 
pažangumu. Paskaita buvo 
labai įdomi tiek dalyvau
jantiems gydytojams, tiek jų 
šeimų nariams. 

Po paskaitos visi bendrai 
papietavo ir pabendravo. J. 
Giedraitis. Tautos fondo pir
mininkas, įteikė vieno šimto 
dolerių auką dr. Gudavičiaus 
paminklui pastatyti, nes dr. 
Gudavičius jį jauną įstengė iš
plėšti iš mirties nagų. 

J . Kr. 

A.tA. 
JERONIMAS TUNKIS 
Gyveno Pekin, Illinois. 
Mirė 1987 m. gegužės 2 d. 5:15 vai. p.p., sulaukęs 66 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Daugėliškyje. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Irena, dukra Lilė 

Gaskins, anūkai Kristina ir Jonas bei kiti giminės, draugai 
ir pažįstami 

Kūnas pašarvotas Woolsey Funeral Home koplyčioje, 
Pekin, 1L. 

Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 5 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į St. Josepb, Pekin, IL, parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į St. Joseph katalikų 
'Pekin, IL; kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus giminės, draugus ir pa
žįstamus prisiminti velionį savo maldose. 

Nuliūdę žmona , dukra ir anūka i . 
Laidotuvių direkt. Woolsey Funeral Home. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Dr. Ona Vaškevičiūtė 
Vaškas 

Mirė 1987 m. balandžio 17 d. ir buvo palaidota 
balandžio 21 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Reiškiame padėką visiems už rūpestingą priežiūrą 
namuose ir ligoninėje. 

Nuoširdus ačiū kan. V. Zakarauskui už iškilmingas 
pamaldas ir žodį bažnyčioje ir kapinėse. 

Dėkojame visiems už šv. Mišių aukas, gėles, užuojau
tas, dalyvavusiems laidotuvių apeigose, taip pat aukoju
siems a.a. Onos vardu Lietuvių Dukterų draugijai ir Tautos 
Fondui. 

Padėka asmenims, tarusiems asmeniškai ar organizaci
jų vardu atsisveikinimo žodį. 

Ačiū solistui J . Vazneliui. karsto nešėjams ir laidotuvių 
direktoriui I). A. Petkui už rūpestingą patarnavimą. 

Nuliūdę broliai ir seserys Lietuvoje ir giminės 
Amerikoje . 

A.+A. 
ELZBIETAI MASILIONIENEI 

mirus, jos dukrai IZABELEI KULIEŠIENEI reiškiu 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdžiu 

Jonas Jankauskas 

EOUIl WUSU« 

LENDER 
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SERVIU 
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A.tA. 
JUOZAS ŠNEKUTIS 

Gyveno Chicagoje, Marųuetie Parko apylinkėje 
Mirė 1987 m. gegužės 3 d. 1030 vai. vakare, sulaukęs 87 

m. amžiaus. 
Gimė lietuvoje. Vilkaviškio apskrityje, Pajevonio valsč. 

Amerikoje išgyveno 25 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Jonas, marti Euge

nija; 3 dukterys. Juzė Vyčienė, Eugenija Kapa, žentas Zig
mas (Belgijoje) ir Marytė Wisniewski. žentas John; 9 anū
kai ir 5 proanūkai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus, Marąuette, 2533 W. 71 St., 
koplyčioje, antradienį nuo 2 iki 9 vai. vakaro. 

laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 7 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių Tautines 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nyliūdę sūnus ir duk t e rys . 
laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

L 

A.tA. 
JUOZAS JAKSONAS 

Gyveno Lansing, Michigan. 
Mirė 1987 m. gegužės 2 d. sulaukęs 90 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. 
25 m. dirbo geležinkelių valdyboje. Atvažiavęs į 

Ameriką 1949 m.. 15 m tarnavo plentų valdyboje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elena, duktė Irena 

Laurin. žentas Martin; sūnus Eduardas, marti Aldona; 4 
anūkai ir 1 proanūkas. Lietuvoje paliko 2 seserys Ona ir Ele
na bei kiti giminės, draugai ir pažįstami Lietuvoje ir Ameri
koje. 

Palaidotas St. Joseph kapinėse Lansing. Michigan. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus prisiminti velionį savo :. aldose. 
Nuliūdę žmona E lena i r va ika i . 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a l i f o r n i a Avenue 
Telefonai - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 523-9852 
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue 

Te le fonas - 927-1741-1 
4348 S. C a l i f o r n i a Avenue 

Te l e fonas - 523-0440 

MABOJFTTE 
NATIONAL BANK 

63rd and VVestern Avenue 476-5100 
62nd and Pulaski Road 838-3300 

MEMBERFOIC • MEMBER FEDERAL RESEBVE SYSTEM 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St . , Chicago 
Te le fonas — 476-2345 

1410 So. 50th A v., Uicero 
Te le fonas — 863-2108 

DR. ANTANAS KUČAS 

ARKIV. JURGIS MATULAITIS 
MATULEVIČIUS 

Gyvosios krikščionybės apaštalas 
Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORE 

Tai geriausia knyga, kokia IKI šiol buvo išleista, ap̂ e Dievo Tar
no arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuolišką veiklą ir apie 
nugalėtas kliūtis kelyje i tobulą krikščionybę. Jo palaimintuoju 
paskelbimo byla yra prie pabaigos Vatikane. Reik tik susipažinti 
su jo gyvenimu ir prašyti šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. 

Veikalas yra 592 psl . didelio formato, kietais viršeliais. 
Kaina su persiuntimu $6.50. Illinois gyventojai moka $6 90 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W«st 63rd St., Chicago, IL 60629 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIDOTI -Vii; DIRKKTORIAI 
2424 West 6 9 t h S t r e e t - Tel . RE 7-1213 

11028 S o u t h w e s t Hw>. , Pa los Hills, Illinois 
Te l . - 974-4410 

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 
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x Kun. dr. Viktoras Rimše
lis, vilnietis. Lietuvių Marijonų 
provinciolas, bus vienas iš 
dviejų kalbėtojų, kurie aptars 
. .Vilniaus arkivyskupijos" 
knygą jos sutikimo metu šį 
penktadienį 7:30 vai. vak. Jau
nimo centro kavinėje. Veikalą 
išleido Amer. Lietuvių Biblio
tekos leidykla. Jos sutikimą 
ruošia Jaunimo centro Moterų 
klubas. Visi, ypač Vilniaus 
mylėtojai, kviečiami dalyvauti. 

x A. a. dr. Kazys Mogenis 
mirė balandžio 30 d. Belleville. 
111. Liko žmona Marija, sesuo 
Stefa Stukelienė ok. Lietuvoje, 
duktė dr. Aldona Walker, sūnus 
Algimantas, anūkai Regina, 
Mark, Paulą, Aleksas, Mykolas, 
Matas ir proanūkai Nicola ir 
Stepas. Jo duktė Aldona Moge-
nytė-Walker yra Loyola 
universiteto profesorė. 

x Gegužinės pamaldos ir 
Motinos pagerbimas Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje šį 
sekmadienį nuo 2 v. p.p. Daly
vauja kun. Juozas Juozevičius ir 
muz. Juozo Sodaičio Dainos 
vienetas. Kraujospūdžio mata
vimas. Alvudo gėrybėmis pasi-
vaišinimas. Visi laukiami. 

x Regina ir Napoleonas Sa-
baliai iš Hot Springs, Ar., buvo 
atvykę i Chicagą dalyvauti 
Lietuvių operos pastatyme 
..Parduotoji nuotaka" , 
aplankyti savo dukterų šeimų ir 
giminių. Gegužės 2 d. jie 
aplankė ..Draugo" redakciją ir 
administracijoje įsigijo naujų 
leidinių ir plokštelių. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Marąuette 
Parke gegužinės pamaldos yra 
kiekvieną dieną 7 vai. vak. Visi 
lietuviai kviečiami pamaldose 
dalyvauti ir pasimelsti. 

x Salomėja Šmaižienė, Hot 
Springs. Arkansas. radijo „Leis
kit į Tėvynę" vedėja, dalyvavo 
Arkansas respublikonių ameri
kiečių moterų suvažiavime 
gegužės 1-2 dienomis Fayette-
ville. Ar., mieste. Šį savaitgalį 
bus Chicagoje. apsistos Jono 
Kirvaičio šeimoje, tel. 776-6379. 

x Kun. Alf. Babonas, St. 
Anthony (Lith.) Church, 
Detroit, Mich.. su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu atsiuntė ir 
20 dol. auką. Kun. Alf. Baboną 
įrašome į garbės prenumerato
rių sąrašą, o už auką labai 
dėkojame. 

x Laima ir dai l . P e t r a s 
Aleksa i iš Chicagos už
prenumeravo ..Draugą" viene
riems metams dukrai Gailei ir 
žentui Edvardui Leipams. 
Willow Springs. 111., kaip 
dovaną. 

x Dr. B. Grigaliūnas, St. 
Charles. 111., pratęsdamas 
„Draugo" prenumeratą, pridėjo 
visą šimtinę dienraščio para
mai. Dr. B. Grigaliūną skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už miela auką labai dėkojame. 

x Juozas Kaklauskas, Cle-
veland. Ohio. lietuviško žodžio 
rėmėjas, pratęsė prenumeratą, 
pridėjo 10 dol. už kalėdines kor
teles, ir kalendorių ir 30 dol. 
dienraščio st iprinimui. J. 
Kaklauską skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už gražia 
paramą labai dėkojame. 

x Ona Den iusev ič ienė , 

r.'* 
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x Iš Romos praneša, kad 
inž. Antanui Rudžiui yra 
suteiktas Šv. Grigaliaus or
dinas, o Balfo v. pirm. Marijai 
Rudienei — Pro Eclesia et Pon-
tifice žymuo. Ordinus įteiks 
Romoje gegužės 24 d. Ladas 
Tulaba. tuo metu švenčiąs 
75-rių metų amžiaus sukaktį. 

x A. a. Gediminas Gudaus
kas. 37 metų amžiaus, komp. 
Giedros ir dr. Juozo Gudauskų 
sūnus, staigiai ir netikėtai mirė 
Los Angeles. Calif.. mieste, tėvų 
namuose. Laidojamas Chi
cagoje. Chicagoje gyvena jų 
giminė Stella Kaulakienė, o dr. 
J. Gudausko pusbrolis Kaulakis 
jau yra miręs. 

x Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje Brighton 
Parke praėjusį sekmadienį, 
gegužės 3 d.. 11:30 vai. šv. Mi
šios 37 vaikai priėmė pirmąją 
šv. Komuniją. Tėvai ir parapi
ja džiaugiasi , kad didelis 
skaičius vaikų pasiruošia pir
majai Komunijai. 

x A- a. J o n a s Kass-Kasa-
kauskas , mirė 102 metų am
žiaus ir gegužės 4 d. palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, su savo žmona Emili
ja Mickeliūnaite buvo pirmoji 
pora 1914 m. rugsėjo 27 d. tik 
įsteigtoje Brighton Parko lie
tuvių parapijoje. Sutuoktuvės 
buvo palaimintos Šv. Juozapo ir 
Šv. Onos bažnyčioje. Jo žmona 
yra palaidota 1974 m. gegužės 
5 d. 

x Kviečiami visi — aukšti, 
trumpi ir vidutiniai atsilankyti 
į Jonines, skirtas Dainavos 
stovyklai paremti. Joninės bus 
Ateitininkų namuose birželio 13 
d., šeštadienį, nuo 12 vai. iki 
vidurnakčio. Numatyti karna
valiniai lėktuviukai, mėnulio 
pasišokinėjimas, įvairūs žai
dimai, pasirodymai, laužai ir 
jaunimo šokiai. 

x Ukrainiečių St. Joseph 
k a t a l i k ų parapija rengia 
gegužės 9 d., šeštadienį. 7:30 
vai. vak. festivalį, kuriame pasi
rodys ukrainiečių ir airių 
šokėjai, taip pat šoks lietuvių 
t au t in ių šokių ansamblis 
„Grandis". Ši parapija, kuri yra 
5000 N. Cumberland Ave.. 
rengia vakarą Mother Guerin 
aukšt. mokyklos salėje. 8001 W. 
Belmont Ave.. River Grove. 111.. 
ir kviečia dalyvauti visus 
lietuvius. 

x Juozas Dženkaitis, Glen-
dale. Cal.. mūsų nuoširdus 
rėmėjas, garbės prenumera
torius, pratęsdamas prenume
rata pridėjo 20 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. 20 dol. 
dienraščio stiprinimui. J. Džen-
kaičiui už nuolatinę paramą 
labai dėkojame. 

x S i u n t i n i ų į L ie tuvą , 
buvusi siuntėja Mar i ja 
Noreikienė, susipažinusi su 
naujausiom siuntimo taisyklėm. 
kiekvieną p i rmad ien į ir 
trečiadienį, pradedant gegužės 
6 d.. MARGINTŲ krautuvėj , 
pr i ims siuntimui a tneš tas 

IŠ ARTI IR TOLI 

„Grandies" ansamblio šokėjos, kurios atliks lietuvišką šokių programą ukrainiečių St. Joseph katalikų 
parapijos šventėje gegužės 9 d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. Ukrainiečiai kviečia ir lietuvius šioje etni
nėje šventėje dalyvauti. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

prekes, jas supakuos, užpildys Palos Hills. 111.. pratęsė 
„Draugo-* prenumeratą, pridėjo 
10 dol. auką už kalėdines 
korteles, kalendorių, savo laiške 
nusiskundė blogu pašto pa
tarnavimu, nes nevisuomet 
gauna „Draugą", o užbaigdama 
rašo: „Linkiu .Draugui" dar il
gai, ilgai gyvuoti ir vis guosti 
mus, sulaukus senatvės. Kai 
mūsų neliks, bus kiti tokie pat 
ir lauks nekantriai .Draugo' . 

x Užpildau į Lietuvą siųsti Linkiu Jums visiems, kurie ten 
s iunt inius rusų kalba nuo dirbate geros sveikatos. Dievo 
gegužes 1 d. Prašau skambinti palaimos ir visko ko geriausio", 
po 7 vai. vakarais tel. 847^4610. Nuoširdus ačiū už auką ir 

(sk.) gražius linkėjimus. 

visas reikalingas formas ir pris
tatys paštui. Adresas: 2511 W. 
SO St., Chicago. 111. 60629. 
Priėmimo valandos nuo 10 vai . 
ry to iki 4 vai . po pietų. Klien 
tų patogumui, bus laikomi 
vokai, dėžės ir visa pakavimui 
medžiaga. Informacijai telef. 
an t rad ien ia i s 857-7281. 

(sk.) 

PANEVĖŽIEČIŲ KLUBO 
VEIKLA 

Panevėžiečių klubas kasmet 
turi pora susirinkimų ir vieną 
ar du parengimus. Pavasarinis 
susirinkimas įvyko balandžio 5 
d. 12 vai. Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Susirinko apie 
60 narių, nes ir po daugelio 
metų įdomų susitikti žmogų, 
kilusį iš to paties valsčiaus, tos 
pačios parapijos, to pat ies 
apskr ič io , pas ida l in t i 
prisiminimais... 

Susirinkimą pradėjo ir pra
vedė klubo pi rm. Vladas 
Paliulionis, paprašydamas susi
kaupimu prisiminti paskuti
niuoju metu mirusius narius: 
Stasį Kielą, Petrą Urboną ir 
Joną Vedegį, o taip pat ir prieš 

x Muz. Arvydas ir sol. Nelė 
P a l t i n a i , sėkmingai a t l ikę 
įsipareigojimus Bostone ir Bal-
timorėje. vakar atskrido j Chi
cagą. o šiandien išvyko kon
certuoti į Omaha. Nebr. Chi
cagoje jų koncertas rengiamas 
sekmadienį, gegužės 10 d., 3 vai. 
p .p . J aun imo centre . Visi 
kviečiami. 

x Kas dary t ina , kai žmogus 
nori sirgti — 662 Alvudo radijo 
paskaita šį sekmadienį. 8:15 v.r. 
Sofijos Barkus radijo šeimos 
valandos metu. 

x Marąue t te P a r k o litua
nis t inės mokyklos tėvų susi
r i nk imas bus penktadienį , 
gegužės 8 d., 7:30 vai. vak. 
parapijos salėje. Visi litua
nist inės mokyklos mokinių 
tėvai kviečiami dalyvauti. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos orkestro 
k o n c e r t a s r eng i am as kitą 
ketvirtadienį, gegužės 14 d.. 
7:30 vai. vak. mokyklos salėje. 
Visi kviečiami dalyvauti, ypač 
mokinių tėvai. 

x „Chicago T r i b ū n e " ge
gužės 3 d. laidoje išspausdino A. 
M. Kubiliūtės ir prel. J. Pruns-
kio laiškus, kuriuose pasisa
koma prieš Kari Linno deporta
ciją į Sovietų Sąjungą. Jei jis 
kaltas, turėjo būti baudžiamas 
JAV-se. Negalima leisti, kad 
sovietinė KGB išeitų laimėtoja 
prieš JAV teisingumą. 

x Dr. F. Kaunas gegužės 2 d. 
Benvyne bėgo 5 mylias grupi
nėse lenktynėse savo amžiaus 
grupėje, laimėdamas pirma 
vietą. Nubėgo per 47 minutes. 

x Ž y n y s , JAV Lietuvių 
Bendruomenės Colorado apylin
kės b iu l e t en i s , balandžio 
mėnesio numeris, išėjo iš spau
dos. Duoda informacijos iš Den-
ver ir apylinkių lietuvių gy
venimo ir veiklos. Administruo
ja Arvidas K. Jarašius. 

metus mirusią darbščią val
dybos narę Rožę Kriaučiūnienę. 

Į susirinkimo pradžią buvo 
a tkel t i Povilo Vaičekausko 
paskaita ir dr. R Sidrio praneši
mas. P. Vaičekauskas, neseniai 
atvykęs iš Lietuvos, vaizdžiai 
papasakojo, kaip 1944 m. rusai 
bolševikai užėmė Lietuvą. J i s 
pa t s buvo užkluptas Rytų 
Lietuvoje, panevėžiečiams ar
timose ir daugeliui žinomose 
vietose, todėl buvo labai įdomu 
klausyti, kaip okupantai elgėsi 
už imamose vietose, ka ip 
lietuviai partizanai priešinosi. 
Jis taip pat plačiai papasakojo 
apie stribų žiaurumus, lietuvių 
suiminėjimus ir trėmimus. 

Dr. R. Sidrys pernai lankėsi 
Lietuvoje ir gavo leidimą nuva
žiuoti į Panevėžį, savo gimtinę. 
Savo vaizdžių pasakojimu jis pa
vedžiojo klausytojus po visiems 
žinomas Panevėžio gatves: 
Senamiesč io . Agronomijos, 
Jakšto, Respublikos. Pakeisti 
gatvių pavadinimai, vietomis 
neatpažįstamai pasikeitęs ir jų 
vaizdas. Buvo užėjęs į buv. 
berniukų, dabar J. Balčikonio 
vardu pavadintą, gimnaziją. Ji 
padidinta, nebėra kieme buv. 
direktoriaus gyv. namo, nebėra 
kapinaičių. Senosios ir nau
josios kapinės tebėra, atnau
j i n t a Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčia, tebestovi didinga 
katedra, t ik panaikinta Įgulos 
bažnyčia. Labai praplėsta ligo
ninė. Išvykai tebuvo leista tik 
viena diena, kurios metu reikėjo 
nuvažiuoti, ten pabūti ir grįžti, 
todėl visur reikėjo skubėti. 
Klausytojai dėkingi dr. R. 
Sidriui už vaizdų ne tik jo. bet 
ir daugelio gimtinės vaizdų 
atgaivinimą. 

Po šių pranešimų pravestas 
pats susirinkimas: protokolo 

skaitymas, valdybos narių 
pranešimai. Iš jų paaiškėjo, kad 
šiuo metu valdybą sudaro šie as
menys: pirm. Vladas Paliu
lionis, vicepirm. Kazys 
Rožanskas, sekr. Pranė Masi-
lionienė, ižd. Vacys Rutkauskas 
ir parengimų komisijos nariai — 
Jadvyga Jankauskienė, Irena 
Beinarauskienė, Antanas Serei
ka ir Albertas Matulis. Iš 
nedidelių pajamų klubas pa
aukojo Laisvės kovų paminklo 
remontui, Altai, Punsko kul
tūros namams. 

Art imiausias įvykis — 
Panevėžiečių klubo gegužinė — 
bus gegužės 24 d. Šaulių salėje. 
Visi laukiami. 

Po susirinkimo toje pačioje 
salėje susėsta prie vaišių, pa
ruoštų J. Jankauskienės ir jos 
padėjėjų, ir dar geroką valandą 
pabendrauta. 

J . M. 
ALBERTO TUSKENIO 

VASAROS DARBAS 

Studijuoju klinikinę psi
chologiją, kuri apima žmogaus 
protinių ir emocinių problemų 
supratimą, sprendimą ir 
gydymą. 

Vyresniųjų Lietuvių centre 
dirbau vasaros metu, nepilną 
laiką. Čia mano darbas buvo 
labai įvairus ir apimantis 
daugelį Socialinių reikalų tar
nybos patarnavimų. Rašiau į 
spaudą straipsnius, apibūdi
nančius tarnybos darbus, rašiau 
įvairius laiškus mecenatams ir 
kt.; padėjau tarnautojoms, lan
kančioms vyresniuosius lietu
vius, kuriems reikėjo pagalbos. 

Mano įspūdžiai, kuriuos susi
dariau bedirbdamas Socialinių 
reikalų tarnyboje. Ypatinga pa
garba ir užtarnautas pagyrimas 
priklauso visoms Socialinių 

KANADOJE 

— Hamil tono p a r a p i j o s 
choras balandžio 5 d. savo 
dainomis pasirodė etninių 
grupių renginyje Scott Park 
aukštesnės mokyklos salėje. 
Nors dalis choristų sirgo, bet 
choras vadovaujamas Darijos 
Deksnytės, pasirodė gerai. 

— Lietuvos k r ik š to 600 
metų sukaktį minės St. Catha-
rines, Ont., gegužės 10 d. Ange
lų Karalienės bažnyčioje. Šv. 
Mišias laikys vysk. Paulius Bal
takis, koncelebruojant keliems 
kunigams. Giedos Veronika ir 
Aleksas Paulioniai. Vakare 6 
vai. Ukrainiečių salėje bus kon
certas, kuriame dalyvaus sol. 
Marytė Bizinkauskaitė ir sol. 
Slavą Žemelytė, akompa
nuojant muz. Jonui Govėdui. 
Taip pat pasirodys fleitistas 
Tomas Regina. Paskaitą skaitys 
kun. dr. P. Gaida iš Toronto. 

— Antanas Šeikus, kilęs iš 
Dusetų, Kanadoje gyvenąs nuo 
1928 m., Edmontone, Alb., at
šventė 90 metų amžiaus 
sukaktį. Sukakties pobūvį 
surengė jo duktė ir žentas Vero
nika ir Mykolas Yeomans. 
Lietuvių vardu pasveikino dr. 
Juozas Pilipavičius ir nušvietė 
sukaktuvininko gyvenimą. 
Buvo sugiedota Ilgiausių metų. 
Lietuvių vardu dovanas įteikė 
Marija Andrulevičienė ir Ona 
Popikaitienė. Paskambino 
sukaktuvininko dukrai tė 
Michalina savo pačios kompo
ziciją. 

— Pr i e šve lyk in į sus i 
kaupimą Londono ' aviams 

pravedė kun. St. Šileika iš 
Montrealio, Šv. Kazimie-o 
parapijos klebonas. Ypač 
dėkingi lietuviai už jo nuoširdų 
apibūdinimą būsimo palai
mintojo arkiv. Jurgio Matu
laičio gyvenimo. 
- A. a. J a d v y g a Šipelienė 
žuvo balandžio 18 d. eismo 
nelaimėje Montrealyje. 

— Lietuvių namai Toronte 
išsirinko valdybą ir ji jau pasi
skirstė pareigomis: pirm. J. V. 
Šimkus, vicepirm. A. Jankai-
tienė, posėdžių pirm. J. Norkus, 
ižd. J. Slivinskas, sekr. E. 
Pamataitis. Komisijas sudaro: 
visuomeninės veiklos pirm. A. 
Jankaitienė, vicepirm S, Vašto-
kas, narys K. Raudys, statybos 
ir remonto komisijos pirm. O. 
Delkus, nariai — B. Jackus ir J. 
Norkus, labdaros ir švietimo 
pirm. r, Stanulis, nariai O. 
Delkus, A. Jankaitienė, E. Pa
mataitis, S. Vaštokas, socialinių 
reik. pirm. V. Kulnys, revizijos 
pirm. M. Abromaitis, sekr. A. 
Sukauskas, narys A. Jucys. 

— „Atžalynas" gegužės 2 d. 
Lietuvių namuose Toronte ren
gia savo metinį koncertą-balių 
ir šokius. Laukia ir visuomenę 
atsilankant. 

ANGLIJOJE 

— A. a. Mati lda Raul i -
n a i t i e n ė mirė kovo 4 d. 
Derbyje. Buvo kilusi iš Vilkaviš
kio apylinkės, gimusi 1907 m. 
gruodžio 18 d. Jos šeima likusi 
ok. Lietuvoje ir jau visa mirusi. 
Palaidota Derbio kapinėse, kun. 
St. Matuliui atliekant religines 
apeigas. 

Kristijono Donelaičio vaiku darželio vaikai atl ieka programa 
priešvelykiniuose priešpiečiuose Jaunimo centre. 

N'uotr Z. Žilevičienės 

reikalų tarnybos tarnautojoms 
už puikiai atliekamą darbą. 
Didžiausia atsakomybė ir rūpes
tis krenta ant vykdomosios 
direktorės Danguolės Valenti-
naitės pečių. Darbą nuolat 
stabdo finansų stoka. 

Jau dvi vasaras esu čia dirbęs 
ir aiškiai matau didelį skirtumą 
tarp 1985 m ir 1986 m. 

Jau nemažas vyresniųjų lietu
vių skaičius kenčia ir serga įvai
riais emociniais sutrikimais. 
Jiems neįmanoma anglų kalba 
išaiškinti savo vidinius 
jausmus, todėl ir čia prityrusios 
patarėjos Zinos Bagdonienės 
padedami gali laisvai išsakyti 
savus negalavimus, baimes ir 
kančias. 

Mano antraeilis darbas yra 
pasidalinimas savo patyrimu su 
jaunimu ir su savo draugais. 
Mūsų visuomenė labai mažai 
domisi vyresniaisiais, todėl ir 
jaunimas mažai težino apie 
senatvę, mūsų vyresniųjų 
žmonių padėtį, jų išgyvenimus 
ir problemas. Jaunimas turėtų 
daugiau domėtis gerontologija, 
kuri dabar jau yra dėstoma 
universitetuose ir yra pilnateisė 
mokslinė šaka. 

„VAIDILUTĖS" VAKARAS 

,,Vaidilutės" teatras Chi
cagoje pasireiškė gegužės 3 d.. 
Jaunimo centre pastatydamas 
du draminius veikalus; Kosto 
Ostrausko „Čičinską" ir Anta
no Gustaičio „Kaip velnias nusi
viliojo Fortūnato Klibo sielą". 
Darius Lapinskas pasiėmė šiuos 
pastatymus rūpestingai 
surežisuoti. Gausiai susirinkusi 
publika jautė dėkingumą ir šio 
teatro vadovybei: dr. P. 
Kisieliui. K. Šimkuvienei, P. 
Šlutienei, E. Sulaičiui, K. Braz-
džionytei, I. Tiknienei, D. Vik-
torienei. Gražią iniciatyvą pa
rodė ir teatro administratorė O. 
Šulaitienė. 

„Vaidilutei" pavyko sutelkti 
jaunas jėgas. „Čičinske" 
pasirodė Audrius Viktorą (Či-

| činskas), Edis Šulaitis (Zakris
tijonas ir Razbaininkas), Vikto
ras Radvila (Pulkininkas, Kar-
čiamninkas). Laima Šulaitytė 
(Pana ir Merga), taigi — 
dauguma turėjo po du 
vaidmenis. 

Čičinskas" pažįstamas iš Mai
ronio, bet jis čia visiškai 
originaliai perkurtas, įvedant 
naujo misticizmo, su atgijusiu 
Čičinsku, su veiksmu smuklėje 
su gundymais, užpuolimais, 
apgrobimais. Vaidmenys buvo 
sunkūs, bet režisūra daug 
padarė. Ypač Čičinsko persona
žas šioj dramoj sunkus suvai
dinti, bet Viktorą nepasimetė, 
pasirodė labai pajėgus, panašiai 
ir kiti buvo savo vietoje. D. 
Lapinskui pavyko įvesti ir 
taiklių garsų efektų. Režisierius 
padaręs pakeitimų dramoj, ir tai 
buvo reikalinga. Publika reiškė 
pasitenkinimo, kad tai buvo 
kažkas naujo, bet daugeliui 
va id in imas buvo sunkia i 
suprantamas. 

Pažymėtina, kad prieš vai
dinimo pradžią A. Jasaitytė, pa
gerbdama motinas, paskaitė 
įspūdingą tekstą. Gaila, kad 
nebuvo pažymėta, jog tai yra 
Vytauto Mačernio kūryba. 

Po mįslingesnio, komplikuo-
tesnio „Čičinsko" žiūrovams 
atgaiva buvo A. Gustaičio 
komedija, ypač praturtinta D. 
Lapinsko apgalvota režisūra, 
garsų efektais ekrane, per visą 
sceną rodomais skaidrių vaiz
dais. Tai buvo naujas gyvumas. 
Vietomis tekstas buvo taikliai 
sudabartintas. Čia pasirodė 
nuoširdžiai pasiruošę Laima 
Šulaitytė, Danutė Rukšytė, 
Daiva ir Audrius Viktorai, Edis 
Šulaitis, Viktoras Radvila. Ne 
visi vienodo lygio, bet visi rūpes
tingai dirbę. 

Vaidinimo slinktis gyva, su 
humoro prošvaistėmis. Publika 
džiaugėsi, kad čia buvo kažkas 
naujo, nors ne visiems tai buvo 
a r t ima ir suvokiama. 
Ankstyvesnis šio teatro pasta
tymas „Uošvė į namus" buvo 
labiau publikai ir aktoriams pri
taikytas, bet reikia vertinti ir 
ieškojimą naujumų. 

Juoz . Pr . 
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