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Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 

Atsisakau būti sovietinės 
armijos kariu 

Gražulio Petro, Antano, 
gyvenančio Kapsuko rajone, 

Sasnavos kaime, 

Atviras laiškas Gynybos ministrui Jazovui, 
Kreipimasis į tikinčiuosius 

(Tęsinys) 
3. Tikintieji sovietinėje ka

riuomenėje persekiojami. Tai 
liudija Grigo Roberto, Kiauklių 
parapijos zakristijono, pavyzdys. 
Nekartą tarnybos metu j is buvo 
mušamas, j am buvo grasinama 
mir t imi , Afganistanu, iš jo 
tyčiojamasi. Sergant dezinteri-
ja , k e t u r i a s p a r a s buvo 
laikomas karceryje ant cementi
nių grindų, specialiai negydant. 
Jis sako, kad su juo taip elgtis 
buvo saugumo įsakyta. 

Man pačiam tarnaujant pri
valomoje tarnyboje Padolske 
darožnyje učebnyje voiska 
1977-1979 m. buvau diskri
minuojamas, grasino susidoroti, 
jei viešai išpažinsiu tikėjimą. 
Buvo at imtos religinės knygos. 
P a š a l i n a n t iš s e r ž a n t ų 
mokyklos paaiškino, kad tikin
tysis seržantu negali būti. Todėl 
buvau išvežtas j Brianską 1270 
VSO darbo bataljoną. Kad 
kariuomenėje buvau pastoviai 
sekamas KGB, sužinojau iš 

draugo, kur is , ka ip j i s pa t s pa
sakojo, buvo s a u g u m o įpareigo
tas mane sekti . J o nuomone įpa
reigotų seklių buvo i r daugiau . 
Todėl įspėjo, kad ypa t inga i sau-
gočiausi. Apie ta i j i s prašė 
niekam nepasakot i , nes saugu
mas jam už pasakymą skaudžiai 
atkeršytų. Todėl jo pavardės 
minėti negal iu. Buvo bandoma 
m a n e n u ž u d y t i . S i e k i a n t 
sudaryti t a m są lygas , pervedė 
dirbti j naują vietą, k u r buvo 
s u f a b r i k u o t a s n e l a i m i n g a s 
a t s i t i k i m a s , n u m e t a n t iš 
viršaus ant m a n ę s pilną bidoną 
(apie 30 kg. svorio) verdančios 
smalos. Ačiū Dievui , kad l ikau 
gyvas, tačiau gavau III laipsnio 
nudegimą. Apdegimo randa i 
pas i l iko v i s a m g y v e n i m u i . 
Jeigu tai b ū t ų ne K G B supla
nuota, tai dalinio vadovybė kaip 
ir anksčiau šiose sąlygose dirb
ti būtų neleidusi , nes ta i drau
džia saugumo technika. O dabar 
tai įsakė. 

(Bus daug iau ) 

Šventojoje Žemėje liejasi kraujas 
J e r u z a l ė . — Visą Didžiąją 

savaitę Gazos srityje ir Vakarų 
Kranto žemėje vyko riaušės ir 
kraujo praliejimas. Vien tik 
Didįjį šeštadienį 6 palestiniečiai 
buvo Izraelio kareivių nužudyti. 
P i l i g r i m a i buvo p r ive r s t i 
pasilikti ilgesniam laikui Bet-
lėjaus bažnyčioje, kai Izraelio 
kareiviai paleido ašarines dujas 
ir kovėsi su demonstruojančiais 
palestiniečiais. Mažiausiai jau 
127 palestiniečiai žuvo besiprie
šindami prieš Izraelio kareivius 
ir pol icininkus. Tik vienas 
Izraelio kareivis tą dieną buvo 
nušautas. 

Pogrindžio palestiniečių vadai 
ypač ragino kovoti prieš 21 
metų besitęsiančią okupaciją ir 
todėl palestiniečiai vėl pasipy
lė į gatves. Bažnyčiose buvo 
daug mažiau piligrimų Velykų 
Mišiose,nors tūkstančiai daly
vavo Šventojo Kapo bažnyčioje, 
kur toje vietoje t ikima buvo 
nukryžiuotas ir prisikėlė Jėzus. 

„Kalnai" laiškų 

M a s k v a . — Helsinkio grupės 
Maskvoje neseniai surengtoje 
spaudos konferencijoje stačia
tikių, katal ikų, protestantų ir 
musulmonų religiniai veikėjai 
pareiškė, kad sovietinėse darbo 
stovyklose ir psichiatrinėse 
ligoninėse tebėra kalinami bent 
240 tikinčiųjų. Neseniai pradėto 
leist i „ G l a s n o s t " žu rna lo 
r e d a k t o r i u s Serghei Grigo-
ryants, iš savo pusės, pareiškė, 
kad iš visos Sovietų Sąjungos 
gauna „ka lnus" laiškų, kuriuo
se aprašomi vietinių valdžių 
vykdomi tikinčiųjų persekio
j i m a i . P r a ė j u s i a i s m e t a i s 
i š l a i s v i n t a s buvęs sąžinės 
kalinys Aleksandr Podrabinek 
pažymėjo, kad darbo stovyklose 
ir ps ich ia t r inėse ligoninėse 
tikinčiuosius siekiama privers
ti, kad atsisakytų savo religinių 
įsitikinimų. 

Ta i t ik v i e n a s e p i z o d a s 

Kai buvo n u š a u t a s 23 m. 
palestinietis, jo šeima ir giminės 
tuoj pat suformavo la idotuvių 
eiseną ir nešė jį į kap ines , bet 
kai laidotuvių e i sena pasirodė 
pr ie k a p i n i ų v a r t ų , t a d a 
pasirodė Izraelio malūnsparn ia i 
ir išmetė an t da lyvių a ša r ines 
dujas. Palest iniečiai įširdo ir 
sugrįžę pr ie m ie s to ro tušės 
išmušė visus l angus , o po to 
įvyko naujos žudynės . Izraelio 
televizija p ranešė , k a d r iaušės 
padidėjo t ada . ka i 4 civiliai 
persirengę pol ic ininkais suėmė 
4 palestiniečius. 

P o p i e ž i u s p a l a i m i n o 
S h u l t z ą 

Valstybės sekr . Sh lu t zas iš 
Romos vakar a t v y k o į Izraelį 
naujiems p a s i t a r i m a m s ta ikos 
reikalu. J is t a r s i s ir su Jordano, 
Sirijos, Egipto ir Saudi Arabijos 
vyriausybėmis. 

Romoje George Shul tzas daly
vavo P r i s i k ė l i m o M i š i o s e ; 
Amerikos televizijoje j is buvo 

' matyti kitų diplomatų ta rpe pir
moje eilėje Šv. Pe t ro bazilikoje 
V a t i k a n e . P o p i e ž i u s J o n a s 
Paulius II pa l a imino Shul tzą jo 
misijos kelionei į V idur in ius 
Rytus taikos re ika la i s ir priėmė 
jį privačioje audiencijoje. 

Britanija pradeda nacių 
„medžioklę' 93 

Antanas Gečas žydų nešaudė 

Katalikai maldininkai, nežiūrint vykstančių m 
Didįjį penktadienį. 

Sovietų piliečio liudijimas 

— W a s h i n g t o n e du pales
tiniečių vadovaujantys asmenys 
aplankė Valstybės sekretorių G. 
Shultzą ir p rašė , kad j i s remtų 
tarptautinę ta ikos konferenciją. 
„Mūsų žmonės bū t i na i tuojau 
pat reikalingi t a r p t a u t i n ė s ap
saugos nuo brutalios Izraelio ka
r iuomenės", s a k ė jų la ikraščio 
redaktorius H a n n a Sin iora ir 
advokatas Abu R a h m e . 

— P r a n c ū z i j a yra ketvirtoji 
valstybė pasaulyje, kurioje dau
giausia gyvena žydų. Iš 700,000 
žydų gyvenančių t a m e kraš te , 
385,000 yra Paryžiuje . 

J e r u z a l ė . — Antrąją atnau
j in to te ismo sesijos dieną Dem-
jan juko advokatas pradėjo su 
Sovietų piliečio I h n a t Teren-
t ievich Danylčenkos liudijimu. 
Šis l iudininkas liudijo 1979 
m.lapkr ič io 21 d., k u r ano karo 
m e t u buvo kal t inamasis . 

Danylčenkos liudijimas paro
dė, kokioje sunkioje padėtyje 
y ra prokuroras , nes jis liudijo, 
kad Demjanjukas tuo metu 
n e b u v o T r e b l i n k o j e , bet 
Sobibore, o vėliau Flossenburge 
ir Regensburge. Kaltinamojo 
gynėjai advokatai pareiškė, jog 
D a n y l č e n k o l i u d i j i m a s ir 
T r a v v n i k i i š d u o t a a s m e n s 
kor te lė — abudu Sovietų doku
m e n t a i — yra suklas tota i pa
ruoš t i K G B , kai j ų reikalavo 
O S I į s t a i g a , k a d a t s i ų s t ų 
d a u g i a u informacijų Demjan-
j u k o bylos k laus imu. Sovietai 
OSI prašymą patenkino. 

P r o k u r o r u i e s m i n ė p r o b l e m a 

Di lema Izraelio prokurorui . 
Jei j is priims Danylčenkos liudi
j imą t ikru, tai priešinsis visiems 
l i u d i n i n k a m s , iš l ikusiems iš 
Trebl inkos ir liudijusiems šioje 
byloje. Iš ki tos pusės, jei proku-
r a t ū r a a nuspręs, jog Danylčen
kos l iudijimas yra fikcija, tai 
p a r o d y s T r a w n i k i kor te lės 
apgavystę , jos padirbimą, ir pri
pažinimą, kad Demjanjukas 
buvo Sobibore, taigi, ne ten, kuo 
j is k a l t i n a m a s . 

Paga l Danylčenkos liudijimą, 
j i e a b u — D a n y l č e n k o ir 
Demjanjukas t a rnavo vokie
čiams Sobibore. Flossenberge ir 
Regensburge. Gynėjai pareiškė, 
kad jų nuomone, š is liudijimas 
t u r ė t ų bū t i sufabrikuotas ir 
k a d a OSI gavo Danylčenkos 
liudijimą iš Sovietų prokuroro 
R o m a n Rudenko, turėjo pasi
r i n k t i : a r to l iau pr ipažint i 
Trebl inkos kalinių liudijimą, 
k u r i e sakė , kad Demjanjukas 
buvo Treblinkoje, a r pripažinti 
Danylčenkos liudijimą, kad jis 
buvo Sobibore. OSI pasirinko 
pirmąją galimybę ir nuslėpė, 
kad tu r i i r Danylčenkos liu
dijimą, pasakė adv. Sheftel. 

S t o v y k l o s s a r g y b i n i a i 

Danylčenko liudijo, jog jis pats 
i r D e m j a n j u k a s abu buvo 
Raudonojoje armijoe ir buvo 
paimt i vokiečių į nelaisvę. Tada 
j ie abu buvo pasiųsti į Travvnikį 
s t o v y k l ą a p m o k y m u i bū t i 
s t o v y k l o s s a r g y b i n i a i s . 
D a n y l č e n k o 1943 m. kovo 
mėnesį buvo pasiųstas į Sobi-
borą, o Demjanjukas jau ten 
buvo pradėjęs sargybinio tar
nybą. Danylčenko sako, jog 
Demjanjukas yra 1.86 metrų 
aukščio , tu r i pilkšvas akis, yra 

gel tonplaukis ir truputį pra
plikęs. J i s buvęs geras sargy
binis ir vokiečiai su juo elgėsi 
at laidžiai . J i s nešiojo juodą 
uniformą, turėjo šautuvą, kaip 
ir visi ki t i sargybiniai. 

A t p a ž i n o Demjanjuką 

Demjanjukas nieko nenušovė, 
sako Danylčenko. Jis iš viso 
nedirbo ar t i duju kameros, bet 
t ik saugojo stovyklą iš lauko 
puses. Danylčenkos liudijimu, 
jis, Demjanjukas. kažkoks Ivan 
Ivančenko ir keli kiti sar
gybiniai buvo 1944 m. kovo ar 
balandžio mėnesi perkelti į Flos-
senbergą ir saugojo gal 200 
kalinių, kur ie dirbo aviacijos 
l ė k t u v ų fabrike. Lapkričio 
mėnesį j ie buvo perkelti į 
stovyklą netoli Regensburgo ir 
1945 m. į Niurnbergą. Tada 
Danylčenko pabėgo, bet Dem
janjukas bijojo bėgti, liudijo 
Danylčenko. Nuo to laiko jis 
daugiau Demjanjuko nebema
t ę s . Dany lčenko pažino 
Demjanjuką ant trijų fotogra
fijų: ant asmens dokumento 
(ID), Amerikos vizos dokumen
tuose ir vienoje nuotraukoje, 
kur y ra t rys Raudonosios armi
jos kareiviai . 

Adv. Sheftel teismo sesijoje 
dar pabrėžė, jog ir Sovietai 
turėjo du liudininkus, kurie ste
bėjo fotografijos atpažinimo 
procesą — identifikaciją, bet 
kodėl Izraelio investigatoriai to 
nedarė, atlikdami tai uždaroje 
vietoje be kitų liudininkų. 

Teismo tarybai adv. Sheftel 
pareiškė, jog Danylčenkos liudi
jimo versija sutampa su 1986 m. 
a tspausdinta jo istorija Molod 
Ukra iny (Ukrainos jaunimas) 
knygoje, kar tu su Travvniki ID 
kortelės nuotrauka, kuri yra 
skir t inga, negu, kad Izraelis 
dabar naudoja 

P r o k u r o r o a t s a k y m a s 

Baigdamas savo gynybos ad
vokatų vardu pareiškimą, adv. 
Sheftel klausė: „Tai kokia ver
sija mes dabar turime pasitikė
ti — kal t intojų prokuroro, 
penkių Treblinkos liudininku, 
ar Danylčenkos?" 

Prokuroras Shaked atsakė, 
argumentuodamas, kad Danyl
čenkos atmintis galėjo šlubuoti 
ir kad kaltinamasis galėjo būti 
abiejose vietose — Sobibore ir 
Treblinkoje. Ir s pasakė teisme 
kad jis priima Danylčenkos liu
dijimą kaip tikrą. 

Teismas baigė šią sesiją, kai 
vyriausias teisėjas Dov Levin 
pranešė, jog teismas dviejų ar 
trijų savaičių metu praneš 
teismo sprendimo datą. Izra
elyje te ismas privalo tą datą 
pranešt i dešimt dienų prieš 
skelbiant spr< ndimą. 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— K a u n e pradėjo veikti 120 
vietų endokrinologinis skyrius, 
kuriame dirba endokrinologijos 
ir hormonų chemijos instituto 
mokslininkai. Jasinsko klini
kose jie išbando sukurtus nau
jus hormoninius preparatus bei 
diagnostinius rinkinius. Moks
lininkai atlieka cukrinio dia
beto epideniologinius — profi
laktinius tyrimus. 

— „L inkuva" tanklaivis daž
nai iš pavergtos Lietuvos atveža 
į Antverpeno uostą mazutą. To 
prekybinio laivo įgulai vadovau
ja k a p i t o n a s F iodoras 
Kazakovas. „Linkuva'' plaukia 
ir į Danijos uostus, Hamburgą 
bei Atlanto centrinį ir rytinį 
regioną. Iš Argentinos kartais 
gabena į Vaka rų Europos 
uostus augalinį aliejų. 

— H e l s i n k y j e v y k s t a 
Lietuvos jaunųjų dailininkų 
kūrinių paroda. Joje eksponuo
jami 69 tapybos, grafikos, 
skulptūros ir taikomosios dailės 
kūriniai. 

— „ V a k a r i n ė s Naujienos", 
Vilniuje leidžiamas laikraštis, 
išeina kasd ien , i š sky rus 
sekmadienį, ir turi 125,000 
skai tytojų. D ien ra š t i s 
leidžiamas lietuvių ir rusų 
kalbomis. Stengiasi ne tik infor
muoti apie įvykius, bet ir juos 
vertinti. „Vakarinių naujienų" 
redaktorius y r a Algimantas 
Semaška. 

— Vilniuje Šv. Mykolo baž
nyčioje, svarbios reikšmės archi
tektūros pastate, pradėjo veikti 
Architektūros muziejus. 

— „Tiesa" , Lietuvos Komu
nistų partijos organas, spaus
dino Arnoldo Čaikovskio 
straipsnių ciklą apie „Lietuvos 
katalikų bažnyčios kroniką" ir 
sus i l aukė didel io žmonių 
dėmesio. Štai kaunietis Jonas 
Vitkauskas rašo: „Straipsnius 
apie k a t a l i k ų „ K r o n i k ą " 
ska ič iau su d idž iaus iu 
susidomėjimu ir tik stebiuosi, 
kodėl žurna l i s t a i ap ie ta i 
anksčiau nerašė. Dėl to mes ir 
lig šiol kai ko nežinome. 
Laukiame panašių straipsnių 
daugiau". 

— T a u r a g ė j e kraštotyrinin
kai, vadovaujami A. Pečkaitie-
nės, rinko medžiaga apie 1927 
metų sukilimą Tauragėje. Jie 
aplankė 18 to sukilimo dalyvių 
artimųjų ir užrašė jų atsimi
nimus. Gautos 48 nuotraukos. 
— Vilniaus universitete Ko

munistų partijos sekretorius L. 
Šepetys, pasikvietęs Lietuvos fi
losofų draugi jos a t s t o v u s , 
aiškino šiuolaikinius įvykius 
socialinio persitvarkymo pro
cese ir nurodė kryptingai for
muoti respubl ikos žmonių 
sąmonę, ypač studentijos tarpe. 

Londonas . — Vyriausybės in
vestigatoriai t ik r ina laiškus, 
kuriuos gavo po to, kai buvo 
įdėtas skelbimas, pavadintas 
„Karo nus ika l t ė l i a i , reikia 
įrodymų". Šis skelbimas buvo 
praėjusį savaitgalį britų laik
raščiuose. Jį įdėjo vyriausybės 
sudaryta komisija ištirti nacių 
nusikalt imams ka ro metu. Yra 
įteiktas 53 asmenų sąrašas, 
kurie y ra buvę naciai i r radę 
prieglobstį Anglijoje. Spauda 
rašo, kad nieko panašaus nėra 
buvę Britanijoje per 40 metų po 
karo. 

Tai esąs mažos Parlamento 
grupės ir nacių gaudytojų lai
mėjimas. Thatcher administra
cija yra spaudžiama pradėti 
nacių naujus ieškojimus, ko 
nebuvo daroma per 40 metų. Sir 
Thomas Hetherington, vienas 
tos komisijos nar ių , esąs pasi
ryžęs surinkti duomenis iš viso 
pasaulio prieš Britanijoje gy
venančius nacius. J is sako, jog 
investigatoriai neslėps jokių 
informacijų, nežiūrint, kad Dar
bo partijos vyriausybė 1948 m. 
nutarė nepravesti buvusiems 
naciams bylų Britanijoje ir 
kitose Commonvvealtho valsty
bėse. 

Britanijoje n ė r a ekstradici jos 

Ši komisija pasiryžo įrodyti, 
kad m i n i s t e r ė p i r m i n i n k ė 
pr iva lo p a k e i s t i savo 
nus i s t a tymą , kad būtų 
pakeistas įs tatymas ir Britani
j a nebūtų naciams užuovėja. 
Pagal Britanijos įstatymą, britu 
piliečiai, negali būt i persekio
jami už nusikal t imus, padary
tus užsienyje, kai j ie buvo kitos 
valstybės piliečiai. Britanija 
neturi ekstradicijos sutarčių su 
Sovietų Sąjunga ir su Izraeliu. 
Bet šie abu kraš ta i stengiasi, 
kad bri tų piliečiai, t a rnavę 
priverstoje nacių tarnyboje II 
Pasau l io karo me tu , būtų 
nubausti ir atiduoti j iems. 

S u d a r ė komis i ją 

Thatcher visą laiką priešinosi. 
Bet politinis spaudimas minėtos 
p a r l a m e n t o g r u p ė s , Simon 
Wiesenthalio Cent ro iš Los 
Angeles ir Škotijoje ieškančių 
karo nusikaltėlių grupės pri
vertė ją leisti, jog Vidaus rei
kalų ministeris Douglas Hurd 
vasario 8 d. sudarytų komisiją 

Vokiečiai išardė šnipų 
tinklą 

Bona. Vak. Vokietijos sau
gumo policija a r e š t a v o 6 
a s m e n i s , k u r i e šn ip inė jo 
Sovietų Sąjungai ir apklau-
sinėjo da r 18 ki tų žmonių. 
Vokietijos prokuroras Kur t Reb 
mann pasakė, kad tai didelis 
smūgis KGB veiklai Vokietijo
je, nes šis šnipų t inklas buvo 
pats didžiausias po II Pasaulinio 
karo Europoje. 

Kiti areštai buvo pranešti 
Šveicarijos vyriausybės, kuri 
suėmė Berne užsieniečius bešni-
pinėjant. Vokietijos kontra-
žvalgyba susekė, kad į jos 
agentūrą buvo infiltruota KGB 
agentų. Kai kurie iš jų buvo Vo
kietijos pilietybę priėmę užsie
niečiai, daugiausia inžinieriai ir 
mokytojai, kurie rinko techniš 
kas žinias ir tuo padėjo Rytų Eu
ropos komunis tams sutaupyti 
daug pinigų. 

karo nuskaltėlių klausimą kelti 
iš naujo. Tokia komisija buvo 
sudaryta. 

Komisija rekomenduos, ar yra 
pagrindo tokias bylas kelti ir ar 
reikia pakeisti įstatymą, kad 
būsimus nusikaltėlius galėtų 
išduoti Izraeliui ir Sovietų 
Sąjungai. Pirmiausia, komisija 
ieškos dokumentų ir liudininkų 
ir tik po to nutars, ką rekomen
duoti vyriausybei. 

VViesenthalio centras įteikė 17 
p a v a r d ž i ų , škotų nac ių 
gaudymo komisija 34 pavardes, 
g a u t a s iš Sovietų ir dvi 
pavardės yra gautos iš kitų šal
tinių. Bet šiuo metu jiems 
negali bū t i užvestos bylos, 
kadangi dar neturi surinktų 
duomenų. 

A n t a n a s G e č a s pavojuje 

Investigatoriai prileidžiajog 
škotų televizijoje rodytas filmas 
apie 71 metų Antaną Gečą, 
kuris gyvena Edinburghe, yra 
labiausiai kaltinanti medžiaga. 
Skotų žurnalistai įrašė į juostą 
pasikalbėjimus su Sovietų pilie
čiais, kur ie sako, kad jie matė, 
kaip Gečas dalyvavo rasinėse 
žydų žudynėse, šaudydamas 
žydus Lietuvoje. Kaip New 
York times reporteris H. Rainės 
rašo, Gečas tuo metu tarnavo 
policijoje. Sir Thomas nori gauti 
iš Sovietų Sąjungos įrodymus ir 
tada padaryti savo rekomenda
cijas Gečo klausimu, sako Sir 
Tthomas. J is sako. jog Sovietų 
oficialūs asmenys, kurie spau
džia br i tus imtis Gečą depor
tuoti, su t inka atsiųsti savo liu-

: d in inkus į Britaniją. „Mes 
būsime patenkinti, kad jie galės 
l iudyt i t e i s m e " , sako S i r 
Thomas. 

J i s n e š a u d ė žydų 

Pagal minėtą reporterį. Anta
nas Gečas neslepia, kad jis buvo 
policijoje, kai žydai buvo šau
domi, tačiau jis jų nešaudė. 
Gečas pasakė, jog liudijimas 
prieš jį yra išgautas prievartos 
keliu. Br i tų invest igator ia i 
sako. kad jie vyks į Kanadą, 
Australija. Vokietiją, Izraelį ir 
Amer iką pa t ik r in t i e samus 
dokumentus. Jie taip pat vyks 
ir į Sovietų Sąjungą apklausi
nėti l iudininku. 

S v a r b u s n u t a r i m a s 

Minėtoji grupė Britų Parla
mente sako. kad yra slapta 
telegrama iš 1948 metų. kuri 
buvo siųsta Kanados vyriausy
bei, jog Britanija nutarė karo 
nusikaltėlių persekiojimą baigti 
1948 m. rugpjūčio 31 d. Britani
jos vyriausybė tokį sprendimą 
tada padare atsižvelgdama į 
B r i t an i j o s , P rancūz i jos ir 
Amerikos bendras diskusijas 
Vokietijos ateities klausimu ir 
n u t a r ė ka ro n u s i k a l t ė l i ų 
klausimą laikyti baigtu. 

K A L E N D O R I U S 

B a l a n d ž i o 5 d.: Vincentas. 
Krescencija. Rimbaudas. Žy
ginte. 

Ba landž io 6 d.: Celestinas. 
Sikstas. Dangerutis. Vilhelmas. 
Platone. Žintė. 

O R A S 

Saulė teka 6:29. leidžiasi 7:19. 
Tempera tū ra dieną 72 1.. 

naktį 45 1. 
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KELIAS Į SVEIKATA, 6515 So. California Ave., Chicago, IL 60629 w 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

PRISIKĖLIMAS Į 
ŽMONIŠKĄ NUSITEIKIMĄ 

Velykų laike turime prisi
kelti į vadovavimąsi vien tik 
žmoniškais nusiteikimais, 
kitaip mūsų aplinka gali tap
ti bepročių buveine su viso
mis mus žudančiomis pasek
mėmis. 

Raginimas į svarbiausią 
darbą Velykų laikotarpyje 

Bepigu būtų, kad žmogus pa
jėgtų sveiku protu savo gyve
nime vadovautis net ir tada, kai 
jo nusiteikimai (emocijos, asme
nybė) visai kitur linksta. Deja, 
taip jau yra gyvenime, kad žmo
gaus nusiteikimų teigiama ar 
neigiama galia valdo jo elgesius. 
Užtai, nors sveiko proto ir 
pakankamai turint, bet žmoniš
ko nusiteikimo stokojant (ar jo 
turint, tik atsisakant naudoti), 
artėja žmonijai pasibaisėtina 
pražūtis. Štai tokio išgąsčio 
pagrindas. 

Siame krašte, aną dieną buvo 
AIDS ligos pakirstas 43 metų 
pornografinių filmų aktorius. 
Jis prieš mirtį prisipažino, kad 
savo gyvenime intymiai išnau
dojo 14,000 moterų ir kad jo kas
dieniniam į veną narkoti-
zavimuisi neužtekdavo vieno 
tūkstančio dolerių. Matyt, vely-
kiškai neprisikėlusieji jo filmas 
žiūrėdami jam milijonines 
sumas sudėdavo. 

Jis nepasakė, nes nežinojo, 
kiek jis iš tų tūkstančių moterų 
užkrėtė mirtina AIDS liga ir 
kiek tokių moterų savus nauja
gimius^ ta liga aprūpino. Vien 
Chicagoje tokių kūdikių dabar 

yra du tuzinai. Toliau bus 
dar baisiau, tik pamiegokim 
velykiškai neprisikeldami kiek 
ilgėliau. 

Velykiškas prisikėlimas 
nusiteikimais užsmaugia 

AIDS ligą 

Beieškant nuo AIDS ligos 
vaistų, o medicinai vis dar 
negalint jų pagaminti, mūsų 
sveiki tikrai velykiški nusitei
kimai intymume yra pajėgūs tą 
ligą užsmaugti: tai intymume 
susilaikymas iki vedybų, o po to 
išt ikimybė šeimoje visam 
laikui. 

Kaip išsisukinėsi, kaip negud-
ragalviausi, kitos išeities iš ši
tos mirtinos padėties niekada 
nesulauksi. Juk žinom Pompė-
jos ištvirkautojų likimą. Ten 
tada žmonės irgi panašiai elgė
si, jų gašlumui nebuvo galo. To 
miesto atgabentas iškasenas ro
dant Chicagos Meno Institute, 
jaunuolis lankytojas, pamatęs 
nupieštą gamake esančio ir 
ant žemės stovinčiojo intymią 
sceną išsitarė: — „They are 
crazy". 

Ne kitokie yra ir dabartiniai 
visi ir visos intymume nesusi
tvarkantieji ir Aids ligą plati
nantieji. Jie iš padoriųjų, iš val
džios reikalauja savo ištvirka
vimo pasekmių padengimui 
įvairiopų pastangų, kada jiems 

patiems yra būtinas savos parei
gos atlikimas — nusiteikimais 
velykiškas prisikėlimas iš palai
dumo balos padoriam gyve
nimui. Taip neprisikėlusieji yra 
nežmoniškesni už senovės kū
dikių žudiką Erodą. 

Neišsemiamas AIDS ligos 
šaltinis 

Taip ir turim minėtą neprisi-
kėlusiųjų tarpe neišsemiamą 
AIDS ligos plėtimosi šaltinį. O 
jų čia nesuskaitoma gausa. 
Kaip senovėje maras buvo nu
galėtas išžudžius visas maro 
bacilomis užkrėstas žiurkes, 
taip ir AIDS liga bus nugalėta 
tik velykiškai prisikėlus 
visiems tos ligos virusų platin
tojams, — tai yra, kai visi 
nežmoniškų nusiteikimų savi
ninkai išnyks, velykiškai pasi
keitę į visuomeniškus, nusitei
kimais žmoniškus asmenis. 

Likimas y ra mūsų rankose 

Tuo reikalu likimas priklau
so nuo mūsų pačių: kai išsiau
ginsime t ikrai lietuviškoje 
drausmėje (žmoniškų tėvų 
įtakoje) naujus žmones, kurie 
nepalaikys ištvirkautojų, nežiū
rės jų filmų, nesklaidys jų 
žurnalų ar knygų, bus pakirstos 
šaknys visoms AIDS ligos pla
tinančioms „žiurkėms". Tik 
tada ta liga ir visos kitos vene
rinės ligos išnyks. 

Mums visiems reikia stengtis 
ir dirbti, kad kuo daugiau ir kuo 
greičiau susilauktume savo 
tarpe t ikra i nusiteikimais 
tvarkingų asmenų ir juos į atsa
kingas vietas įsodintume. Tik 
pastarieji pajėgs žmoniją vesti 
jos vispusiško susveikimo (įskai 
tant ir susitvarkymą inty
mume) keliu. 

Vien dėl tokio blogio dejuoti ir 
tuomi šį reikalą baigti šiandien 
yra nusikaltimas ne tik prieš 
Tvėrėją, bet ir prieš visuomenę. 
Užtai visi turime velykiškai 
keltis savos pareigos atlikimui, 
nes jau per ilgai žaidėme su mir
timi. 

Nuo tokių ištvirkusių pabai
sų apsisaugosime tik visų pirma 
patys susitvarkę. Jei vaikų rei
kiamai neauklėsime, tai ir 
toliau pakalnėn riedėsime. 
Jaunuolį pradėjusį prieš vedy
bas ištvirkauti nesulaikys jokios 
jėgos. Švento Augustino pavyz
džiu susitvarkėlių čia bus tik 
mažai. Todėl bėkime AIDS gil
tinei už akių, patys tinkamai 
elgdamiesi — vyresnieji jaunie
siems tik tvarkingo žmogaus pa
vyzdį rodydami. Kai dabar 
dažni vyresnieji gyvena vien 
„valgiui, gėrimui, pasilinks
minimui", nėra ko laukti ar
timoje ateityje patekančios, 
AIDS ligą prašal inančios 
saulės. O ji tikrai patekės, jei 
nedelsdami velykiškai kelsimės 
savų nusiteikimų sužmogi
nimui. 

Elenos Gabr i aus šypsena puošia ir 
129 mg*£ cholesterolio savo širdį gina 
nuo sklerozės-atakos, apsie idama be 
gyvulinių r iebalų ir kavos, a rbat in is 
šaukšte l i s pieno mil tel ių vandenyje 
— jos kava, avižos su mėlynėm — jos 
mais tas . 

Velykiškai keltis turime 
ir nuo „Velykiško stalo" 

Nusiteikimų tvarkos trūksta 
mums ir persivalgymo srityje. 
Mes rengiame cholesteroliu ir 
pieniškais (gyvuliniais) rie
balais perkrautus stalus ir 
tuomi, savą sveikatą men
kindami, didžiuojamės. 0 dietis-
tės apsilenkia su sava pareiga, 
kai „Pensininke" pataria vely
kiškas „bobas" kepti neven
giant trynių, kai jos gali būti 
lygiai skanios iškeptos vietoje 
trynio dvigubą baltymų kiekį 
naudojant. Bet ta sveikos 
mitybos tiesa tūlai dietistei yra 
svetima. 

Taip ir aidi mediciniškas 
balsas lietuviškuose tyruose 
saugantis širdį nuo atakos retai 
kurio lietuvio širdyje ar nusi
teikimuose teigiamą atgarsį 
sukeldamas. 

Ne ką geresnė ir tūla mūsų 
spauda: „Sandara" spausdina 
nuo mediciniškų reikalų atkri-
tėlių kliedėjimas ir taip lengva
tikius tolina nuo savų širdžių 
apsaugojimo nuo sklerozės. Kai 
būtinas širdžiai pasninkiškas 
maistas prilyginamas „šienui ir 
šiaudams", tai nusiteikimais 
susitvarkiusiam lietuviui ne
dera tokių svaisčiojimų skaityti, 
tokiais rašiniais savo nusi
teikimus menkinti , savas 
rankas tepti. 

Kelkimės ir iš prirūkytos 
aplinkos 

Šiandieninė medicina tvir
t ina, kad rūkymas ne tik 
sukelia plaučių vėžį, bet ir šir
dies arterijų sklerozę, o pastaroji 
artina širdies ataką. Jokie gąs
dinimai nusiteikimais neprisi-
kėlusiam nepadeda, nors jie 
kartojami nuolatos. Todėl 
nekartokime neveiksmingų pa
stangų — vien nurodymo blogų 
pasekmių rūkant, o ryžkimės ir 
dirbkime, kad velykiškai savais 
nusiteikimais prisikeltume. Tik 
tada galėsime tikėtis šioje srity
je šiokios tokios pažangos. 

Kelkimės ir iš girtavimo 
balos 

Yra žmonių, kuriems lašas 
alkoholio verčia nesustojamai 
gerti svaigalus. Tokie asmenys 
negali nė lašo svaigalų ragauti 
per visą savo gyvenimą. O mes 
tokius kaip tik prisispirdami 
raginame „priimti loską". Toks 
raginmas jau pražudė ne vieną 
mūsų menininką, dirigentą, ak
torių... O jie mums Dangaus 
dovana buvo ir per lašiuką svai
galo pražuvo. 

Todėl šiame velykiškame 
laike visi mes kelkimės supra
timui, kad niekada nevaišin
tume svaigalais nė vieno jų 
nepakeliančiojo. Kadangi neži

nome, kuris iš jų toks yra, 
apsieikime be tokios rūšies 
vaišių. Dabar už bet kokį patar
navimą mums, tuojau ant stalo 
statome bonką atsilyginimui. O 
kai pataikome ant t ik minėto 
svaigalams jautruolio, mes tokį 
geradarį į kapus varome jį 
glamonėdami. Ar ir toliau mes 
taip kapų duobės link savus 
geradarius nuglostydami stum-
sime? 

Kelkimės ir iš apsi leidimo 
sveikatoje 

Dabar dažnai girdime, kad tas 
ir tas staiga mirė golfą loš
damas, ant scenos chorą diri
guodamas ar savo raštinėje sė
dėdamas. Tai vis pasekmės ilgo, 
nejaučiamo susirgimo skleroze. 
Nelaukime ir mes tokio galo. 
Užtai būtinai dabar kiekvienas 
lietuvis žinokime tokios staigios 
mirties trejopus prišaukėjus — \ 
pačius svarbiausius: kraujo 
riebumą, kraujospūdžio aukš
tumą ir kūno svorio perviršį. 

Nėra ko gero laukti, ir vely-
kišką prisikėlimą į tvarką 
atidėliojant, vis tikinti, kad toks 
staigus galas neateis. Būtinai 
su šiuo pavasariu visi lietuviai 
sukruskime sužinoti visus t r i s 
čia suminėtus staigios mirties 
prišaukėjus. Tegul ima dygti 
širdies sveikatą stiprinantieji 
daigai mūsų asmenybėje ir nusi
teikimuose. 

Aišku, tokiam sužinojimui 
prisieis išsitirti nemokamai 
kraują. Jei pats nevertini savo 
gyvybės, tai pa s iga i l ėk 
artimųjų, kuriems bus didelė 
širdgėla ne laiku pačiam su jais 
atsiskyrus. Tokį atsiskyrimą 
dabar galima atidėti. Ir čia nėra 
ko paikam būti. Pradėkime 
vienas kitą raginti savo kraują 
išsitirti ir dažnai vienas kitą 
sutikę pasiteiraukime, kaip t a s 
tavo cholesterolis laikosi. 

Kelkimės ir iš n e k l a u s y m o 
gydytojo patar imo 

Didelės ž los s u s i l a u k i a 
dažnas lietu /is dėl nepaisymo 
gydytojo n u odymų. Įpratęs sū

riai valgyti, niekaip negali 
paklusti gydytojo nurodymui 
apsieiti be druskos. Čia savo tri
grašį pr ideda , , kūmutės" , 
aplankydamos savo pažįstamą 
turintį padidintą kraujospūdį ir 
a tnešdamos jam sūrios 
vištienos. 

Kitas ima savitai vaistus 
naudoti — tai juos taupydamas, 
tai pagal savo išmonę vaistų 
kiekį naudodamas, visai su 
gydytojo nurodymu prasilenk
damas. Niekada neturėtų geri 
kaimynai atnešti kapsulių iš 
savo vaistų spintelės suslogavu-
siai pažįstamai. Sloga savaime 
praeis, tik nereikia ligoniui 
kenkti ne jam gydytojo prirašy
tais vaistais. Taip pat nereikia 
dalinti mirusiojo vaistus. 

, ,Nesiženijęs neiš l iksi , o 
apsiženijęs pražūsi". Taip saky
davo senas tėvas savo sūnui par
vedusiam šiaip sau marčią. 
Sūnus, gi atsakydavo: — „Jos 
visos tokios pat". Tai į šeimų 
velykišką nusiteikimais prisi
kėlimą skatinantys posakiai. 
Dabar pats laikas mūsų šeimose 
sukelti kiek didesnį vienas kitu 
pasitikėjimą ir savų nusi
teikimų prislegiančiai neuž
krauti vienas kitam. Nereikia ir 
vaikų užgauti — trukdyti jiems 
vystytis, nes tai atsiliepia jų 
gyvenime. Toks trumpas žmo
gaus čia gyvenimas — neverta 
jo skaud in t i velykiškai 
neprikeltais nusiteikimais. Už 
tai pats laikas mums visiems 
ryžtis tik kitam naštos lengvi
nimu kurti sau laimingesnį gy
venimą šeimoje. 

I š v a d a . Pavasa r inė 
darbymetė ateina kiekvienam 
mūsiškiui: iš daugelio dalykų 
mes turėtume keltis, savus 
nusiteikimus žmogindami, kad 
bent kiek laimingesnio, velykiš-
kesnio ry to jaus ga lė tume 
sulaukti. Todėl vien velykiškais 
linkėjimais nepasitenkindami, 
k ibkime į neišvengiamai 
būtinus darbus, į velykišką 
nusiteikimų aptvarkymą! 

Pas iska i ty t i . Jane Brody's 
Guide to Personai Health. Times 
Books. 

KAM SLAPSTYTIS? 
A U R E L I J A 

BALAŠAITIENĖ 

Velykiškai nusiteikęs mūsiškis šitaip kovoja su trimis svarbiausiais širdie? atakos prišaukėjais: 
nutukimu, riebalais ir rūkymu. Jis juda, bėga, pro šalj riebalų dainuodamas (ne verkdamas) praei 
na ir išspiria lauk rūkalus. 

Visada maloniai nuteikia ką 
nors veikiantį asmenį gražus 
komplimentas, nes bent mūsų 
visuomenėje, įvairius darbus at
lieka neapmokami asmenys, 
atpildą už savo pastangas ir 
darbą rasdami moraliniame 
pasitenkinime ir darbo įver
tinime. „Draugo" kovo 10 
dienos laiške „Skaitytojas" su
šunka „bravo, moterys", t.y. 
R.K. Vidžiūnienė ir šių eilučių 
autorė už drąsą savo straips
niuose. Juk ne paslaptis, kad, 
drąsiai pasirodant su savo 
nuomone, viešumoje susilau
kiama pasipiktinimo ir priešų... 
Tai yra brangi kaina už laiky
mąsi svo principų bei norą pa
reikšti kritišką nuomonę, nors 
nieko neužgaunant, tik apsvars
tant gyvenimo faktus, kaip jie 
rašančiam žmogui atrodo. Kar
tais pasakoma karčios tiesos. 
Todėl nėra nemalonu, kai pa
juntama, kad skaitytojų tarpe 
yra pritarimas ir net paskatini
mas. Tačiau, gavus pagyrimą už 
drąsą, to pagyrimo autorius ja 
nepasižymi. Gal todėl, kad jo 
laiške pasisakoma per daug aš
triai ir net nemandagiai, net 
klausiant „kurgi pačių galvos ir 
išmintis?" Tokių posak ių 
nerasime jo pagirtų žurnalisčių 
straipsniuose. Išvadoje toks 
komplimentas neturi jokios 
vertės ir nesudaro garbės, nes 
tas, kuris pats slapstosi, negali 
būti labai garbingas, bijodamas 
pritart tam, kas buvo ki tų 
pasakyta. 

Prieš kurį laiką mūsų spaudo
je pasipylė daugybė nuomonių 
apie anonimus. Vieni įvairiai 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

Pirm., antr, ketv . penkt. nuo 12 'k' 6 v v 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos paga' susitarimą 

motyvavo au to r i aus teisę 
pasislėpti po slapyvarde ar 
neteisingais inicialais, net 
motyvuojant Lietuvos krašto 
okupacijų meto persekiojimais. 
Kitėjų tarpe ir aš, griežtai pro
tes tavo pr ieš , ,dalyvių", 
„ska i ty to jų" ar „ž iūrovų" 
parašus, nes jokio pasiteisinimo 
save slėpti nėra rašančiam 
asmeniui, kuris gyvena visiškos 
spaudos ir žodžio laisvės de
mokratiškame krašte. Todėl 
kiekvienas slapyvardės savi
ninkas visada turi kurį nors 
neaiškų motyvą, kuris jį verčia 
slapstytis, tačiau taip pat nori 
viešai pasakyti tai, ko nedrįstų 
pasirašydamas. Turėjome tokį 
posakį, kad „slapyvardės yra 
spaudos vėžys"... 

Pavartykime mūsų gyvena
mojo krašto spaudą. Net visi 
didieji žurnalai po kiekvienu 
repor tažu parašo ne t ik 
korespondento pavardę, bet ir jo 
gyvenamą vietą. Populiarūs ko-
lumnistai, sporto reporteriai, 
„investigaciniai" žurnalistai 
turi pasirašyti, ir tik vedamieji 
(editorials) yra be parašo, nes jie 
yra oficiali redakcijos nuomonė 
ir pati redakcija yra už veda
mųjų tekstą atsakinga. 

Jei „Skaitytojui" ir turėtų 
tekti „moterų" padėka, tai vis 
tik toji padėka yra sumenkin
ta slapyvardės panaudojimu. O 
bū tų nepapras ta i malonu 
matyti skaitytojų (iš mažosios 
raidės) reagavimą į bet kurį 
publicistinį straipsnį. Toks 
moralinis atlyginimas yra labai 
svarbus ir giliai rašančiųjų ver
tinamas. 

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

2655 W. 69 St 
Tel. 776-9691 

pirm 12-2 v. p.p.: treč. 12-2 v p.p. 
penkt.: 1-3 v. p.p. 
3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt., antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Tel. 476-2112 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL. 
Tel . 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractlc — 
5522 S. Wotf Rd. 

Western Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. te l . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm . antr.. ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 5 6 3 0 7 0 0 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 W. 71st S*. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai: pirm , antr. ketv. ir penkt 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Kabineto te l . RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

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

11800 Souttmest Hlgrmay 
Palos Melghts. III. 60463 

(312)361-0220 (312)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm. 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12. Penkt. 2-7 

Kab. tel. LU 5-0348: Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tel. 4 3 4 - 6 7 7 7 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

JOHN P. WA«TKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Tel. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą pirm . antr. 
Ketv ir penkt. nuo 3-7 v.v. 



Okupuotoje Lietuvoje . 

MOKYKLOS 
AKLAVIETĖJE 

„Mokykla išgyvena krizę. 
Abiturientų žinios silpnos, 
žemas jų intelektas. Mokiniai 
neturi darbo įgūdžių, daugelis 
bodisi darbu... Mokykla atsidū
rė aklavietėje. Vietoje kapitali
nio švietimo rekonstravimo kol 
kas padaryti tik paprasčiausi 
darbai: padidintas mokytojų 
atlyginimas, pereita prie 12-os 
metų vidurinio mokslo, padau
gėjo darbų pamokų, šiek tiek 
peržiūrėtos programos ir vado
vėliai. Mokytojas ir toliau lieka 
bejėgis prieš inspektorių, vaikas 
— prieš mokytoją. Pedagogikos 
teorija atitrūkusi nuo praktikos. 
Reforma klimsta į paveldėtas iš 
praeities duobes. Vyrauja biuro
kratizmas, formalizmas, voliun
tarizmas. Katastrofiškai dau
gėja mokinių skaičius su pažeis
tu regėjimu, su virškinimo ir 
nervų sistemos sutrikimais. Net 
53 proc. mokinių susilpnėjusi 
sveikata. Jaunimo susvetimėji
mas visuomenės ir šeimos at
žvilgiu — faktas. Nusikalsta
mumas ir alkoholizmas tarp 
jaunimo ne mažėja, bet auga. 
Ciniškumas, netikėjimas nie
kuo, pirmiausia savimi, kasdie
nis reiškinys. Ką daryti?" 

Šiuos teisingus bei kritiškus 
žodžius pasakė ne koks nors 
„užsienyje gyvenąs buržuazinis 
nacionalistas", bet „Gimtojo 
krašto", leidžiamo Vilniuje, vyr. 
redaktorius Algimantas Čekuo-
lis (gimęs 1931 m. Panevėžyje), 
„perestroikos" dėsniui atleidus 
varžtus. Anksčiau jis už tokį pa
reiškimą (kad „karalius yra 
nuogas"), būtų neišvengęs ilga
laikio gulago bausmės. 

Aptarti mokyklų reformos rei
kalų (kas daryti?) susirinko 
Vilniuje „Lietuvos pedagogikos 
žiedas": sov. Lietuvos švietimo 
ministeris Valentinas Spurga 
(gim. 1929 m.), pedagogikos 
mokslų dak:arė Meilė Lukšie
nė, istorijos mokyt. Cesl. Saka
lauskas, vid. mokyklos direk
torius VI. Kulvietis, liet. kalbos 
mokytoja Laima Abraitytė, Ped. 
instituto katedros vedėjas prof. 
Br. Bitinas, psichologė Ap. Poš
kienė, rašyt. V. Bubnys, švie
timo darbuotojai: R. Dobrans-
kienė Stp. Imbrasas, J. Luko
ševičienė, J. Banys ir kt. Štai 
kai kurios jų pareikštos kritiš
kos mintys. 

„Mokykla nepajėgi išugdyti 
žmogaus didžiąja raide. Pro
fesinės mokyklos nepajėgia 
duoti jiems reikiamą kiekį ben
dro lavinimo žinių. Pirmaujame 
Sąjungoje, mažiausia leisdami 
vaikų vyresnėse klasėse. 1986 
m. tepalikome jose 46.7 proc. 
visų mokinių, o gruzinai ir 
armėnai — 75-80 proc." (M. 
Lukšienė). Toliau ji aiškina, kad 
„reikia visą mokymo turinį pa
grįsti nacionaline kultūra". 
Neigiamai mokinius veikiąs ir 
antrosios kalbos" (t.y. rusų) įve
dimas darželiuose ir rašto moky
mas I klasėje, „kai vaikas dar 
tvirtai nemoka gimtosios". 

Č. Sakalauskas: „Mokykla 
turi būti humanitarinė. Dabar
tiniai istorijos vadovėliai pa
rašyti stalinizmo dvasia. Vaikai 
nežino apie Mindaugą ir Vytau
tą. Prasti tie vadovėliai ir lite
ratūros požiūriu". 

Literatūros mokytoja L. Ab
ra i t y t ė skundžiasi, kad 
mokytojų eilėse maža vyrų. 
(Mūsų žiniomis jų tėra apie 
20%, kai moterų procentas 
siekiąs 809c): „Iš mokyklų juos 
išvarome į darbininkus, iš aukš
tųjų į armiją. Iš ten grįžę jie ne 
apie mokslus galvos, o apie 
šeimą". Ji iškelia faktus, kad 
„skaudi ir lietuvių kalbos situ
acija". Kaip žinome, mokyklose 
lietuvių kalbai skiriama nedaug 
pamokų — ją užgožia privers
tinai brukamas rusų kalbos 
mokymas. 12 procentų visų 

okup. Lietuvos mokinių lanko 
rusiškas mokyklas, 3% lenkiš
kas. Lietuvių kalba jose dės
toma tik kaip eilinis dalykas. 

Okup. Lietuvos mokyklos e-
sančios per daug specializuotos: 
gamybinio mokymo, pramonės, 
žemės ūkio, statybos, profesinės 
technikos ir kt. mokyklos. V. 
Spurga (švietimo ministeris): 
„Kaime mes praktiškai likvida
vome vidurines mokyklas ir 
beveik visus vaikus siunčiame 
į kaimo profesines technikos 
mokyklas. Gaila kaimo. Užeini 
dabar į kaimo vidurinę — 
vyresnėse klasėse vienas, du 
berniukai, o ir tų pačių veideliai 
kaip bijūnai, į mergai tes 
supanašėję". Vilniaus ped. in
stituto prorektorius J. Banys 
dar prideda: „Mes pažeidėme ir 
lyčių pusiausvyrą: mokytojų 
kolektyvuose — vien moterys. 
Mokyklose berniukai visad 
išdykę, jie nuolat erzina savo el
gesiu moteris — mokytojas, 
kurios jais ir atsikrato: išsiunčia 
į proftechnines mokyklas. 

V. Spurga: „Dėl lietuvių 
kalbos dėstymo. Užkaukazės 
respublikos atsisakė nacio
nalinių mokyklų ir leidžia 
vaikus j rusų mokyklas, kurio
se jie ir išmoksta savo gimtąją 
kalbą. Mums vienintelė išeitis 
— išlaikyti nacionalines mokyk
las, kuriose žmogus gerai iš
moktų rusų kalbą". Beje švieti
mo ministeris nepasakė, kodėl 
Užkaukazės respublikos „at
sisakė" savo mokyklose dėstyti 
gimtąja kalba ir kodėl įvedė 
rusų kalbą dėstomąja. Kaip 
žinia, tai įvyko dėl „didžiojo 
brolio" pavartoto kieto botago. 

Šia proga prisimintina kai kas 
apie nepriklausomos Lietuvos 
mokyklas. Jau 1922 m. buvo pa
skelbtas privalomo pradžios 
mokslo įstatymas. Buvo 4 m. 
pradžios ir 8 klasių gimnazijos, 
taigi iš viso 12 metų mokyklos. 
Sovietiniai rusai, okupavę 
Lietuvą, 1940-1941 m. skelbėsi 
išnaikinsią analfabetizmą. De
ja, tikrų analfabetų jis taip ir 
nesurado. Netrukus paaiškėjo, 
kad analfabetų ne toks jau ma
žas procentas buvo tik atėjūnų 
rusų tarpe... 1936 m. paskelbtas 
mokyklų reformos įstatymas, 
pagal kurį įvestos šešiametės 
pradžios ir septynmetės vidu
rinės mokyklos, Taigi iš viso 
jaunimas turėjo mokytis 13 
metų. Deja, ši reforma nebuvo 
pilnai įgyvendinta dėl okupa
cijos. Po II pas. karo Maskva 
norėjo „sulyginti" Lietuvos 
mokyklas su sovietinėmis, įve
dant tik dešimtmetines mokyk
las. Tik sovietinės Lietuvos 
vadovams (čia reikia geru žo
džiu paminėti tuometinį švie
timo komisarą M. Gedvilą) pa
vyko išsaugoti 11 metų mokyk
lą, kai visur kitur Sovietuose 
buvo tik „desiletkos". 

Bet dabar, pagal naująją mo
kyklų reformą, vėl įvedamas 12 
metų mokymas. Tačiau ir jis 
nepasiekia nepriklausomos Lie
tuvos puoselėto 13 metų mo
kymo. 

Bet ar okup. Lietuvos švie
timo darbuotojai surado kokį 
nors išėjimą iš aklavietės? Var
giai. Bent iš minėto pasikal
bėjimo (paskelbto GK Nr. 11), to 
nematyti. Mums išrodo, kad mo
kyklų krizė įvyko dėl daugybės 
priežasčių, ypač dėl to, buvo 
nuolat išstumiamas iš jų lietu
vių kalbos bei jos istorijos dės
tymas, pamokų lentelė pekrau-
ta ateizmo, marksizmo-leni
nizmo, komunizmo ideologijos ir 
panašiu dalykų dėstymu, o taip 
pat gerų mokytojų prievar
tavimu dėstyti visus dalykus 
ateizmo bei komunizmo-mate-
rializmo dvasioje. Kol ši skriau
da nebus atitaisyta, „perestroi-
ka" Lietuvos mokyklose nebus 
sėkminga. b k v 

LAIMĖJIMAS AR PRALAIMĖJIMAS 
Vliko valdybos pirmininko rinkimams praėjus 

Nelengvas buvo sprendimas 
leisti statyti savo kandidatūrą 
šių metų vasario 29 d. įvyku
siuose rinkimuose į Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
valdybos pirmininkus, nors bu
vau kandidatuoti raginančių 
grupių įtikintas, kad Vlikas 
turimų galimybių neišnaudoja, 
kad jis tolydžio tampa silpnė
jančia organizacija, o vyriau
siuoju veiksniu — gal tiktai 
kabutėse. Asmeniška patirtis, 
stebint ir vertinant veiklą iš 
periferijos, tą patvirtino. Ligi 
šiol labiausiai kentė nuo Vli
ko tie, kurie lietuvišką darbą 
daugiausia dirbo ir galbūt dau
giausia padarė. Tai nekoks 
balansas. Kad Vlikas turi atsi
naujinti — klausimo nekilo. To 
neneigė nė pora atsakingų Vli
ko pareigūnų. Pasitvirtino ir 
tai, kad periodiškas Vliko pir
mininko „nenoras" kandi
datuoti yra tik paprastas blefas. 

Žinojau, kad laimėti rinkimus 
esamose sąlygose ir veikiant 
skubotai bus neįmanoma. Tam 
reikia laiko, organizacijos, 
ilgesnės ir aktyvesnės rinki
minės kampanijos — tam, kad 
Vliko taryba pagaliau perpras
tų reikalą pažvelgti faktams ir 
tiesai į akis. 

Šiuo metu, kada Amerikos 
Valstybių organizacija (OAS) 
rengiasi generalinio sekre
toriaus rinkimams, Jungtinės 
Amerikos Valstybės prašė 
neskubėti su dabartinio kan
didato perrinkimu, o ištirti kitas 
galimybes, ar nėra asmenų su 
galbūt dar aukštesnėm kvali
fikacijom svarbioms pareigoms 
eiti. Vliko pirmininkui, o galbūt 
ir tarybai ligi šiol toks mąstymo 
būdas atrodė svetimas. Vis dėlto 
reikėjo vienam iš mūsų būti opo
zicijos kandidatu, kad pareiškus 
Vlikui nepasitenkinimą veiklos 
metodais ir rezultatais, skal
dymo, o. ne jungimo politika, 
kad nurodžius Vliko tarybai rei
kalą baigti jau dešimt metų 
nusitęsusį autokratinį veikimo 
būdą. 

Iškvietus mane paskaitai į 
New Yorką Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyriaus jubiliejiniame 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjime (vasario 21 
d.) kelionės proga buvau kvies
tas vasario 16 dieną Chicagoje 
dalyvauti Lietuvių Krikščionių 
demokratų sąjungos pirmininko 
inž. Antano Rudžio iniciatyva 
sušauktame neformaliame susi
pažinime su Vliką sudarančių 
politinių junginių atstovais. 
Visos penkiolika grupių buvo 
kviestos, o buvo atstovaujama 
Lietuvių Krikščionių demokra
tų sąjungai, Lietuvių Fronto bi
čiuliams, Lietuvos Rezistencinei 
santarvei, Lietuvių Vienybės 

VYTAUTAS A. DAMBRAVA 

sąjūdžiui, Lietuvos Laisvės 
kovotojų sąjungai ir Lietuvių 
Krikščionių darbininkų sąjun
gai. Susirinkimo pradžioje 
Krikš. demokratų pirmininkas 
paprašė dalyvius išklausyti 
radijo ištrauką iš Vasario 16-os 
dramatizuotos dokumentinės 
programos, kurią prieš daugelį 
metų buvau parengęs Lietuvos 
jaunimui ir ją perdavęs per 
Amerikos Balsą iš Miuncheno. 
Tai buvo jaudinantis momentas. 
Vienas kalbėtojų mūsų Vasario 
16-os susitikimą pavadino 
istoriniu. 

Pasitarimas vyko pareiškimų 
ir klausimų — atsakymų forma. 

Dėkingas už suteiktą gali
mybę, paryškinau svarbesnius 
provizorinės platformos punk
tus. Pabrėžiau reikalą Vliko 
veiklą kreipti į tarptautinę 
plotmę ir būtinybę skatinti 
Amerikos Lietuvių Tarybą kar
tu su JAV Lietuvių Bendruo
mene vykdyti Lietuvos lais
vinimo darbą. Sakiau, jog yra 
aukščiausias laikas baigti jau 
dešimtmetį nusitęsusią visiems 
žalingą Vliko konfrontaciją su 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
mene ir 20 metų su JAV Lietu
vių Bendruomene. Tai nusikal
timas prieš pavergtą Lietuvą 
bei jos istoriją, ko niekas pa
teisinti negali. Kiekvienam yra 
aišku, kad Vliko valdyba ir 
taryba viso politinio darbo 
apimti ir atlikti nepajėgia. 
Amžiaus našta didėja, jėgos silp
nėja, o Lietuvos vadavimo dar
bas yra didelis, sunkus ir su
dėtingas. Tam reikalingos visos 
gyvos, aktyvios pajėgos, rei
kalinga jaunoji karta. Lietuvos 
laisvinimo pastangose niekados 
nebus perdaug darbininkų, visi 
turime sutilpti. Vlikas, ribo
damas savo tiesiogines funk
cijas svarbiausių politinių 
klausimų svarstymu ir jų spren
dimu ryšyje su Lietuvos diplo
matine tarnyba, turi sudaryti 
sąlygas visiems sugebantiems 
darniai dirbti politinį darbą. Ne 
Vliko etiketė turi skelbti Vliko 
vyresniškumą, o darbais įrody
ti, jog Vlikas yra tikrai vyriau
sioji, visus jungianti, nė vieno 
neatsumianti laisvinimo insti
tucija. Manęs nebaugina nė 
„primuš inter pares" terminas. 
Vliko pirmininkas nėra koks 
Buda, apie kurį lankstytųsi ir jį 
liaupsintų nusižeminę bonzos. 
Vlikas turi būti svarbiausias 
politinės veiklos katalizatorius. 
Juk svarbu ne aukštą laipsnį 
pasiekusi didybė, o laisvinimo 
darbas aukščiausiame laipsny
je. Negąsdino manęs mintis 
matyti Vliką koordinatoriaus, 
patarėjo rėmėjo ar talkininko 

rolėje, skatinant ir moraliai bei 
materialiai remiant sveiką poli
tinę iiniciatyvą, susikūrusią už 
Vliko sienų esančių organizaci
jų, grupių ar pavienių asmenų. 
0 yra organizacijų Vliką savo 
pajėgumu seniai praaugusių. 
Taigi Vlikas, neatsisakydamas 
jam priklausančios „vyriausio" 
laisvinimo veiksnio funkcijos, 
daug kur galėtų išsilaikyti „iš 
nuošimčių" už darbą, kurį atlik
tų Vliko prižiūrimos ar remia
mos kitos stiprios išeivijos poli
tinės jėgos. 

Taigi kiekvienos organizaci
jos, grupės ar pavienių asmenų 
nuveiktas darbas turėjo tapti 
nuopelnu Lietuvai, o tuo pačiu 
ir Vliko garbe. Maniau, kad pir
mas žingsnis buvo sudaryti 
stiprią Vliko valdybą iš įvairių 
politinių ar ideologinių 
įsitikinimų asmenų, kurie inte
lektualiai būtų pajėgūs atsto
vauti Lietuvos interesams ir 
ginti Lietuvos bylai. 

Susirinkusiems apgailesta
vau, jog, mano nuomone, per 
keturiasdešimt su viršum Lie
tuvos nelaisvės metų mes dar 
nepajėgėme išvystyti darnaus, 
koordinuoto veikimo ir, kad už 
šią nesėkmę didžiausią kaltę 
turi prisiimti Vlikas. Be White 
Plains deklaracijos, neturime 
aiškios, preciziškos doktrinos, 
nustatančios mūsų santykius su 
Lietuva: su pavergta tauta ir su 
okupantu. Iš čia kyla politinės 
painiavos ir įvairūs nesusipra
t imai. Netur ime polit inės 
doktrinos, kuri normuotų mūsų 
santykius su sovietų kontro
liuojamais mūsų kaimyniniais 
kraštais: su jų pogrindžio ats
tovais ir būtinai su jų atstovais 
laisvajame pasaulyje. Neturime 
doktrinos, nustatančios mūsų 
bendradarbiavimo ryšį su rezis
tencija valstybių, kuriose šiuo 
metu vyksta karas už laisvę ir 
nepriklausomybę, pvz. Afganis
tanas ar Nikaragva (negalvo
jama, kad parama jiems yra pa
rama mums patiems). Neturim 
politinės doktrinos, kur i 
saistytų mūsų santykius su 
Jungtinėmis Tautomis (ten 
„partizanauja" Batun, ne Vli
kas), su Amerikos Valstybių są
junga (OAS), Arabų valstybių 
lyga ir kitomis tarptautinėmis 
organizacijomis. Netur ime 
sistemos, kuri nus ta ty tų 
konkrečias veiklos gaires 
laisvuose kraštuose, siekiant 
aktyvių kontaktų su Vakarų 
valstybių politinėmis parti
jomis, parlamentais ir vyriausy
bėmis. Juk Europos parlamento 
„atradimas" irgi buvo privačios 
iniciatyvos rezultatas. O kur 
mūsų įsipynę reikalai žydų 
klausimu (OSI)? Ten dirba irgi 
ne Vlikas, o kitos grupės ir kiti 

pasišventę asmenys. Jei Vliko 
nebūtų, turbūt niekas jo nė ne-
pasigestų. 

Apgailestavau, kad mes netu
r ime politinės doktr inos 
tvarkyti ir koordinuoti veiklai 
mūsų pačių tarpe: nei veiks
niams bei organizacijoms jungti, 
nei jaunimui įkinkyti. Vliko 
neturėjimas ryšio su PLB yra 
man nesuvokiamas. Jaunimui 
būtinas rezistencinės veiklos 
vadovėlis. Reikia ir Vliko istori
jos, nes daugelis ir šiandien 
nežino, kas per institucija yra 
Vlikas. Neįtikima ar ne? Paga
liau neturime doktrinos, kuri 
įgalintų mus galimai efektyviau 
naudoti pajėgiausią ir mums 
prieinamą kovos ginklą — 
spaudą, televiziją, radiją, 
asmeninius kontaktus. Šiose 
veiklos srityse Vlikas man 
atrodo tik negabus ar tingus 
mokinys, tik ne mokytojas ar 
vadas. 

Tai, mano supratimu, neat
leistinos Vliko klaidos. 

Taip pat man atrodo, kad 
principas laikytis valdžios, jos 
nepaleidžiant iš rankų, yra ne
valstybinis, nebendruomeninis 
ir nedemokratiškas. Vliko pir
mininko kadencija turi būti 
ribojama dviem terminais ir 
perrinkimas turi vykti aiškiu, 
ne forsuotu, dviejų trečdalių Vli

ko tarybos narių balsais. Kal
bant apie Vliko tarybą, ji, 
atrodo, yra praradusi origina
liai numaty tą paskir t į ir 
turėtąjį prestižą, kaip svar
biausias politinės veiklos pla
nuotojas ir jos vykdymo pri
žiūrėtojas. O kur reikalas 
palaikyti ryšį su Vliko kūrėjais, 
laikinosios vyriausybės nariais, 
buvusiais Vliko pirmininkais ir 
su a t sk i rų klausimų 
ekspertais? 

Šitaip pagal suminėtus punk
tus vyko mano platforminis 
minčių dėstymas su susirinkime 
dalyvavusiomis Vliko grupėmis. 

Pasikalbėjimas buvo atviras, 
kritiškas ir draugiškas. Daly
viai rodė susirūpinimą esama 
Vliko padėtimi, lygiai kaip ir 
Lietuvos likimu. Balsų „žve
jojimo" nebuvo. Gaila, kad į 
susirinkimą atvyko tiktai šešių 
politinių grupių atstovai. Vėliau 
paaiškėjo, kad „kažkokios tam
sios jėgos" sulaikiusios kitus 
nuo atvykimo į pasitarimą. 

„Ekspertų" nuomone, mano 
kandidatūrą rėmė penkios 
Vliko grupės, o trys įsipareigojo 
prisidėti, jeigu balsavimas būtų 
slaptas. Taigi rinkimus jau iš 
anksto gaubė kažkoks man 
nesuprantamas susirūpinimo, 
jei ne baimės šešėlis. 

LONDONO PRAEITIS 
Pastaruoju laiku Londone 

vyksta t ikra archeologinių 
kasinėjimų karštligė. Tie darbai 
vyksta Londono centre vadi
namame „City". 

Londono archeologams sekasi: 
prieš trejus metus jie atkasė 
romėnų baziliką ir forumą. 
Pereitą savaitę atkasė romėnų 
amfiteatrą, kurio ieškojo tris 
amžius. Pastaruoju laiku kiek
vienas, kur is kastuvu ar 
buldozeriu pradeda dirbti, už 
savo pečių junta archeologo 
aštrų žvilgsnį. Todėl Lon
dono istorija pailgėjo porą 
tūkstančių metų ir t a ,juoda 
sky lė" britų istorijoje^, 
pasitraukus romėnams apie 400 
m. ir pasirodant karal iui 
Alfredui 885 metais, nebėra 
vien tik mitinio karaliaus Ar
tūro ir jo riterių rankose. 

Londono svarbiausias archeo
logas Brian Hobley turi 150 
žmonių, kurie vis ką nors kasi
nėja. Vienoje kvadratinėje my
lioje tarp senųjų romėnų mūrų 
vyksta 45 kasimo darbai. Tem
pas, kuriuo eina darbai, vis 
greitėja. Pereitais metais buvo 
padaryti 29 atradimai, atei
tyje numatoma apie trys šimtai 
atradimų. 

Šiuo laiku Londonas smarkiai 
auga ir rengiasi tapti pasaulio 
finansiniu centru. 70^ City 
pastatų yra perstatomi. Ir kitose 
vietose pastatai, statyti po an

tro pasaulinio karo, yra perdir
bami. Rastas amfiteatras gulėjo 
penkių metrų gilumoje po nese
niai nugriauta meno galerija 
Guild Hali. 

Archeologai atidengė, kad 
vietoje tarp romėnų sienos ir šių 
dienų Trafalgar Sąuare buvo 
saksų prekybos uostas apie 92 
hektarų ploto ir svarbumu 
palyginti su šių dienų Londonu. 

Pastaraisiais dvejais metais 
rasta daugiau kaip milijonas 
radinių. 22 akmeniniai kirviai 
yra 400,000 metų senumo. Tai 
re iškia , kad klajojantys 
medžiotojai jau 150,000 metų 
anksčiau medžiojo Temzės 
slėny. Nuolatinės gyvenvietės 
stovėjo 5000 metų prieš romėnų 
invaziją. 

Vykdant naujo metro kasimo 
darbus prie Bucklersbury ar
cheologai rado kuone 2000 metų 
istorijos sluoksnius, pradedant 
vokiečių bombardavimu per 
karą, po jų Londono 1666 metų 
gaisro liekanas. Po to yra 
devynių pastatų liekanos iš 
įvairių laikotarpių. Dar giliau 
9-11 amžiaus saksų namai, o 
dar giliau romėnų raudonos 
keramikos krautuvė. 

Z.T 

Nori, kad tave gerbtų — daug 
nekalbėk; nori būti sveikas — 
daug nevalgyk. 

Uzbekų patarlė 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 
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Žmonės rado jį paplentėj automobily lyg miegantį 
ar nusigėrusį. Nuvežė ligoninėn, ten jis atsigavo, bet 
radus skilvio vėžį ir kažką netvarkoj su kepenimis, dar 
paliko tyrimams. Žmona galvoja gal darbo netekimas 
taip paveikė Devinskį, o gal kas kitas? Ji rado jo kiše
nėj tarp dokumentų paslėptą jaunos merginos 
nuotrauką ir klausė Glowerčio, kas ji yra? 

Ar Prūsas jos nepažįsta? 
Prūsas jam atsakė, kad tik kažką yra girdėjęs 

Šnekant, kai dirbo Grand pastate. Jam ir Dobilui 
Devinskis visuomet buvo mįslė. Prūsui — tamsiausiu 
White dangoraižio „šešėliu", o Dobilui šėliojančiu, ner
vingu ir nesuprantamu žmogum. Abudu tačiau nuėjo 
su Glowerčiu aplankyti išpurtusį, bet dar kovingą, 
dangoraižio darbų varovą ligoninėj. 

Devinskis buvo dėkingas. Atrodė, lyg ir pasikeitęs, 
bet visi trys dar matė už tų jo akių, kaip dega laikinai 
sustabdyta 'ir užslopinta veržli ir neatstojanti 
dominavimo ugnis. 

Išėję iš kambario į koridorių, visi trys atsistojo prie 
gailestingųjų seserų stalo. Priešais atsidarė lifto durys. 

iš jo išėjo graži mergina ir tarsi bailiai dairėsi į šonus. 
Dailusis sutvėrimas, linguodamas klubais, su rožių 
puokšte rankoje, galų gale išdrįso prieiti prie seselės, 
su kuria Glowertis šnekėjo. 

— Atsiprašau, — susijaudinusi, dailiai į viršų ries
ta nosim ir gražiom kaip vyšniom lūpom mergina 
kreipėsi į ją. 

— Girdėjau apie nelaimę, ištikusią poną Devinskį. 
— Dabar ne lankymo valanda, — griežtokai atsakė 

seselė. 
— Aš taip noriu šiandien jį pamatyti. Būkite 

maloni. Prieš dvi savaites susipažinom, taip pamėgau 
jį, o dabar... kokia nelaimė... 

— Ateikite rytoj prieš pietus. Ligoniai dabar ilsisi. 
— Būkite maloni, pasakykit man, ar sunkiai serga 

ponas Devinskis? 
— Tik daktaras galėtų tą informaciją jums suteikti. 
Su lipšnumu žiūrėdami į seselę drėgnom, didelėm 

akim mergina lipšniais žodžiais stengėsi įtikinti seselę. 
kad leistų jai bent gėles šį vakarą įteikti Devinskiui. 

Prūsas ir Dobilas žiūrėjo į ją susižavėję. 
Kai pagaliau sesele jai leido trumpai užbėgti pas 

Devinskį, trys vyrai nenutrukė akių nuo atsitoli
nančios žavios merginos stebėdamiesi, kur tokius 
angeliukus Devinskis suranda. 

EPILOGAS 

Aišku, viskas tuo nepasibaigė. 
Alanas Devinskis po operacijos daug kentėjo, kiek 

sublogo ir tai, kas liko iš senojo žmogaus, pradėjo kitaip 
galvoti. Jis daugiau nenorėjo būti tinkamiausiu darbų 
vadovu sunkiems darbams blogais laikais, bet ir 
geroms dienoms, kai ekonomija prie naujo krašto pre
zidento gerokai pagerėjo. 

Išėjus iš ligoninės, visos architektūrinės bendrovės 
jo vėl norėjo, bet dėl silpnos sveikatos jis rinkosi tarp 
daugiau ateitį užtikrinančių ramių vietų. Glowerčio 
patarimu jis įsitaisė miesto statybos skyriuje, kur tem
pas buvo lėtesnis ir darbo sistema nusistovėjusi. Čia 
su Amelija turėjo daugiau laiko ir net skaičiavo metus, 
jam likusius iki pensijos. Po darbo grįždavo namo, 
išstojęs iš diskotekos. 

Glowertis liko pas White, o Prūsas sėkmingai vėl 
atidarė dar didesnę ir pelningesnę savo kontorą, krau
damas sau pelną senatvei. Iniciatyva buvo drąsi, bet 
reikėjo galvoti ir apie savo ateitį, stebėti ekonomijos 
rodykles. 

Dobilas buvo priimtas į vienos automobilių korpo
racijos statybos skyrių, kuris statė tik fabrikus ir 
raštines prie jų. Darbas čia buvo nuobodesnis, bet jis 
bijojo vėl kišti kaklą į privačias, veržlias ir tik laikinai 
darbais užsivertusias braižyklas. Džiaugėsi pastovumu 
ir retkarčiais padėdavo biznierių tapusiam drąsuoliui 
Prūsui. 

Patirtis, statant White dangoraižį, juos visus šio 
to išmokė. Nedaug, nes žmogaus įgimtas būdas ir eko
nomijos kreivės keičiasi ir vietoj nestovi. 

(Pabaiga) 



DRAUGAS, antradienis. 1988 m. balandžio mėn. 5 d. 

KODĖL 
KANDIDATUOJU l 

JAV LB XII 
TARYBĄ? 

Pasisako kandidatai iš Vakarų 
apygardos 

LB Vakarų rinkiminėje apy
gardoje j XII tarybą kandida
tuoja aštuoni asmenys; pagal 
balsavimo taisykles galima 
balsuoti tik už keturis. Kad bal
suotojams būtų lengviau apsi
spręsti, kandidatai buvo pa
prašyti atsakyti į du klausimus: 

Kokie motyvai lėmė, kad 
kandidatuojate į JAV Lie
tuvių Bendruomenės tarybą? 

Kur ia i Lie tuvių Bend
ruomenės veiklos s r ič ia i 
manote sk i r t i pagrindini 
dėmesį? 

Neminėdami kandidatų 
amžiaus nei profesijos, 
skelbiame jų atsakymus tokia 
eile, kaip jie gauti. (Buvo 
prašyta, kad atsakymai į abu 
klausimus ribotųsi maždaug 80 
žodžių). 

Zigmas Brinkis 

daug patirties. Svarbiausia 
priežastis — tai mano požiūris į 
Lietuvių Bendruomenę, kaip j 
pagrindinę lietuvių išeivijos 
susiorganizavimo formą, kuri 
lems lietuvybės išsilaikymą ir 
paramą Lietuvai atgauti laisvę. 
Daugelį metų esu susirišęs su 
Lietuvių Bendruomene, pra
dedant darbu apylinkių val
dybose bei revizijų komisijose ir 
baigiant tarybos nario ir PLB 
seimo pirmininko pareigomis. 

Jau pats buvimas taryboje 
verčia gilintis į visas 
Bendruomenės veikimo sritis. 
Dabartinėje XI taryboje esu 
visuomeninių reikalų komi
sijoje. Tikiuosi joje pasilikti ir 
toliau, bet tai nereiškia, kad 
nesidomėsiu ir kitomis sritimis, 
kaip pvz. organizacine, finan
sine ir kitomis. 

Romas Nelsas 

Nuo jaunystės dalyvavau 
visuomeniniame gyvenime: stu
dentų veikloje, ateitininkuose, 
gydytojų sąjungoje, fronti
ninkuose, Altoje. Lietuvių 
Bendruomenėje. Kai sąlygos 
neleido aktyviau prisidėti dar
bu, Lietuvių Bendruomenę ir 
įvairius lietuviškus projektus 
rėmiau didesnėmis sumomis. 
Šiuo metu mažinu profesinę 
praktiką, galėsiu važinėti į tary
bos sesijas ir daugiau laiko skir
ti visuomeniniam darbui. Lietu
vybės ateitį matau Lietuvių 
Bendruomenėje ir jai noriu skir
ti daugiau jėgų. 

LB apima visą lietuviškąjį 
gyvenimą. Domina visos 
sritys. Bet kaip profesionalas 
gal didesniu įnašu galėčiau atei
ti į socialinę globą, idėjiškai gi 
dėmesį turime koncentruoti į 
savo kraštą, jo laisvinimo dar
bus ir būti jautriai aktyvūs 
visuomeninių.politinių proble
mų sprendimuose. 

P. Algis Raulinaitis 

nimo laisvajame pasaulyje 
išlaikyme ir puoselėjime. Savo 
apimties platumoje jungianti 
įvairių požiūrių lietuvius ji lyg 
ir yra tautos mikrokosmas. 
Bendruomenės ypatinga užduo
tis yra kuo ilgiau pratęsti 
lietuvišką gyvenimą ir lietuviš
ką sąmolningumą savo narių 
tarpe. Todėl lietuvių jaunimo 
auklėjimas turėtų ir toliau būti 
viena išjos pagrindinių veiklos 
sričių. Kita sritis, kuri turėtų 
susilaukti daugiau Lietuvių 
Bendruomenės dėmesio, yra už
sienyje gimusių, lietuviškai ne
kalbančių, bet lietuviškais 
reikalais besidominčių jun
gimas į Lietuvių Bendruomenės 
gretas ir veiklą. Šitai praplėstų 
Lietuvių Bendruomenės apimtį 
ir pajėgumą bei prailgintų jos 
išlikimą. 

Ina Bertulytė-Bray 

Zigmas Viskanta 

Kandidatuoju, nes jaučiu lie
tuvišką pareigą ir lietuviškoje 
veikloje turiu patyrimą. Jaunys
tėje dalyvavau skautų veikloje 
(apdovanotas ordinu), chore, 
sporto klube, tautinių šokių 
grupėje (buvau vadovas), „Dai
navos'" ansamblyje. Kai vedžiau 
ir susilaukiau šeimos, buvau li
tuanist inės mokyklos tėvų 
komiteto iždininkas ir pirmi
ninkas. Daug laiko praleidau 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkės valdybose, buvau pirmi
ninkas. Vėliau perėjau j apygar
dos valdybą ir šiuo metu ten te
besu. Būti tarybos nariu yra di
delė atsakomybė, ir kandidatai 
turi turėti pasiruošimą bend
ruomeninėje veikloje, norą dirb
ti ir sąlygas dalyvauti sesijose. 
Aš turiu. 

Nemanau apsiriboti kuria 
viena sritim. Visos sritys svar
bios ir visoms reikia dir
bančiųjų. Pagal tarybos struk
tūra reikia priklausyti kuriai 
nors komisijai. Apsispręsiu, jei 
būsiu išrinktas. 

Feliksas Palubinskas 

Su 80 žodžiu neįmanoma iš
sakyti visų kandidatavimo mo
tyvų. Daugelyje organizacijų 
ėjau ir tebeinu pagalbines ir 
vadovaujančias pareigas ir 
icriipę viminmoniniame darbe 

Išeivioje turime daug įvairių 
ir vertingų lietuviškų organiza
cijų. Lietuvių Bendruomenė, 
jungianti pavienius lietuvius, 
gyvenančius svetur, atlieka rak
tine role lietuviu tautos gvve-

Mūsų mažoji Seattle Lietuvių 
Bendruomenė — tai kitų di
desnių ir stipresnių bend
ruomenių ateities „veidrodis". 
Čia sugebėjome pritraukti lie
tuvių kilmės žmones nuo jau
niausių iki seniausių, palaikyti 
ir net išugdyti lietuvybės 
jausmą ir amerikiečių 
visuomenėje pagarsinti lietuvių 
vardą. Dalyvaudama taryboje, 
bandyčiau supažindinti kitus 
Amerikos lietuvius su mūsų 
samprotavimais, mūsų veiklos 
būdais, tikslais ir rezultatais. 

Esu linkusi kultūrinei ir po
litinei veiklai. Žiūrint, kur kils 
koks reikalas, kur geriausiai 
galėsiu prisidėti, kad mano Lie
tuvių Bendruomenės veikloje 
patirtis atneštų daugiausia 
naudos. Norėčiau prisidėti prie 
kuo platesnės dirvos. įskaitant 
visas generacijas ir visus lietu
vius, kur jie bebūtų. 

Danguolė Navickienė 

Mano pagrindinės kandida
tavimo priežastys yra šios: 
A.Noras ieškoti naujų politinės 
veiklos būdų ir ypatingai jų įgy-
vendinimo. Konkrečiai aš 
siūlau įsteigti fondą, kuris 
finansuotų pilną laiką dirbantį 
„lobbyist" Washingtone; ieškoti 
paramos, finansinės ir politinės 
lietuvių kilmės amerikiečių 
tarpe ir Vasario 16 proga ruoš
ti antrą minėjimą amerikie
čiams anglų kalba, kviečiant 
korespondentus, valdininkus ir 
kitus įtakingus asmenis. B. 
Noras ieškoti finansinės pa
ramos Bendruomenės kultū
rinei veiklai iš amerikiečių 
įstaigų, fondų ir firmų („mat-
ching gifts"). C. Laiko turėjimas 
dirbti Bendruomenėje iki 20 
valandų savaitėje. 

Norėčiau dirbti minėtose sri
tyse: politinėje ir finansinėje. 

Almis Kuolas 

Motyvai du: buvau paprašytas 
ir mano ryšiai su Bendruomene 
seni ir patirtys malonios. Dar 
studentavimo dienomis vadova
vau Kanados Lietuvių Jaunimo 
sąjungai, buvau PLJ sąjungos 
bei Kanados krašto valdybose. 
Vėliau teko eiti įvairias parei
gas įvairiose valdybose ir tary
bose Toronte ir Bostone. Atsi
radus šeimai , pagrindinis 
dėmesys laikina: turėjo būti 
nukreiptas į mažesnę „bend
ruomenę". Dabar atėjo laikas 
vėl jungtis į platesnę visuomeni
nę veiklą. 

Visos Bendruomenės veiklos 
sritys y ra svarbios ir rei
kalaujančios dėmesio. Tačiau 
mano asmeniški interesai vi
suomet rišosi su jaunimo bei 
kultūrine veikla. Turint pasi
rinkimą, mielai jungsiuos dirb
ti šiose srityse, bet neatsisaky
čiau eiti ir visur kitur, kur 
reiktų sukoncentruoti didžiau
sias Bendruomenės pastangas. 

Balsavimai Vakarų apygar
doje, kaip ir visur kitur, vyks 
balandžio 9 ir 17 d. Prie visų 
apylinkių suorganizuotos 
rinkimų būstinės, kur paskelb
tomis valandomis budės rin

kimų komisijos nariai. Los 
Angeles apylinkės rinkimų būs
tinė veiks ir balandžio 10 ir 16 
d. Balandžio 17 d. Los Angeles 
balsavimo būstinėje savo stalą 
turės ir Santa Monicos — 
Vakarų Los Angeles apylinkės 
ir tos apylinkės nariai čia galės 
pabalsuoti. 

Vakarų apygardoje į tarybą 
kandidatuoja gražus būrys 
kvalifikuotų kandidatų. Tiki
masi, kad tai sukels susidomė
jimą ir pakels bendrą balsuotojų 
skaičių. j R j 

CLASSIFIED GUIDE 

Laiškas 
KAIP ČIA DABAR YRA 
„Draugo" 1988.111.25 d. lai

doje ' atspausdintas Alfonso 
Nako pasikalbėj imas su 
Algimantu Gečiu, tituluojant jį 
JAV LB krašto valdybos vice
pirmininku. 

Spaudoje jau buvo rašyta ir 
JAV LB XI-tos tarybos trečiojoje 
sesijoje, įvykusioje 1987 m. 
lapkričio 13-15 d. St. Petersbur-
ge, Fla„ patvirtinta, kad A. 
Gečys pasamdytas krašto valdy
bos tarnautoju, gavęs vykdomo
jo direktoriaus titulą. Tuo pačiu 
pasitraukė iš vicepirmininko 
pareigų nes pagal LB nuostatus, 
algininkai negali būti krašto 
valdyboje nariais. 

Antra, A. Nako įvadiniame 
klausime paminėtas A. Gečio 
pasikeitimas pareigomis su 
dabartiniu pirm. V. Volertu, bet 
A. Gečys to nepaneigė ir 
pasiliko vicepirmininko titulą, 
kai jo nustojo nuo 1987 m. lapk
ričio 15 d. 

Trečia, VIII Laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventei 
ruošti komitete, pirmininkau
jamame dr. Vaidoto Kvedaro, 
Hamiltone, JAV LB krašto 
valdybai atstovauja Ingrida 
Bublienė, o apie Gečį niekur 
neužsimenama. Tad ir kyla 
klausimas ar Algimantas Gečys 
tebėra JAV LB krašto valdybos 
vicepirmininkas, kokias parei
gas krašto valdyboje eina ir kas 
atstovauja krašto valdybai tau
tinių šokių šventei ruošti komi
tete? 

A. Nako klausime rašoma: 
„...Kadangi Lenkija ne ką 
laisvesnė už Lietuvą (mano 
pabraukta), po punskiečių gal 
pasisiūlys šventėje šokti kuri 
reprezentacinė grupė iš Vil
niaus, Kauno, Šiaulių". 

Argi Lietuvą, okupuotą rusų 
kariuomenės, galima lyginti su 
Lenkijos padėtimi? Ir kur toks 
palyginimas, kolega Alfonsai? 

Būtų dar geriau, jei greta 
paaiškinimų apie A. Gečio 
turimas dabartines pareigas, 
būtų paskelbta pilna krašto val
dybos sudėtis su turimomis 
pareigomis ir pilnais pava
dinimais. A # Juodvalk is 

Sutikau kandidatuoti į JAV 
LB tarybą, kadangi per septyne
rius metus veiklos Los Angeles 
apylinkės valdyboje (5 metai 
pirmininkė), man teko įsiparei
goti ir vykdyti LB tikslus vie
tinėje plotmėje. Aš dabar norė
čiau susipažint i su Bend
ruomenės veikla iš centrinės 
perspektyvos ir turėti balsą jos 
įgyvendinime. Jaučiu , kad 
mano patirtis Los Angeles apy-
linkės veikloje padės man 
efektingai atstovauti Vakarų 
apygardos nariams. 

Vienas iš mano didžiausių 
rūpesčių yra lietuvių tautos ne
mirtingumas. Daug dėmesio 
reikia kreipti į ugdymą jaunimo 
taut in io sąmoningumo ir 
lietuvių kalbos išlaikymą. Svar
bu, kad Bendruomenės ateitis 
pereitų j j aunas , pajėgias 
rankas. 

VIENINTELĖ PROFESIONALI 
LIETUVIŲ KELIONIŲ 
IŠTAIGA KANADOJE 

S K E L B I A ir 
GARANTUOJA 

Piqiausias kainas kel ionėse { 
L I E T U V Ą 1988 metais 

5-kiom. 10-čiai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 
I švyk imo da tos iš T o r o n t o ir kitų Š . A m e r i k o s m i e s t ų 

G e g u ž ė s 6 - 2 0 Liepos 6 - 2 0 
G e g u ž ė s 19 - b i rže l io 3 Liepos 20 - rugp jūč io 2 
G e g u ž ė s 25 - b i rže l io 8 /12 Rugpjūčio 1 1 - 2 7 
Biržel io 9 - 24 Rugsėjo 2 - 1 6 
Biržel io 3 0 - l iepos 1 7 Spal io 7 • 2 1 

Gruodž io 27 - sausio 1 0 1989 m . 
Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 

S m u l k e s n e s ž i n i a s t e i k i a m e 
tol. (416) 769-2500 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Mūsų įstaigoje Jums patarnaus: 

AUDRONĖ. LIUSĖ. DALIA, INGĖ, J O A N N E . PAULIUS. 
Mes kaibame — lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rusiškai, 

lenkiškai, vokiškai, itališkai, ispaniškai 
Mūsų jstaigoje įrengti kompiuteriai PEGASUS/GEMINI bei TDS 
Mūsų jstaiga yra narys — IATA, T-comm. BBB CLIA 

Adresas: 2100 Bloor St. W. Toronto. Ont . , Canada. M6S 1M7 
Tel (416) 769-2500 Telex 06-986766 TOR 
KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOMIS. 

Mūsų registracijos numeriai: retail nr 2559030 wholesale nr. 2475066 

HELP VVANTED 
REAL ESTATE 

FEDERAL, STATE & CIVIL SER
VICE Jobs $18,4 to $69,891. Im-
mediate openings! Call JOB LINE 
1-518-459-3611 Ext F 664 A 24HR. 

JOB SHOP MACHINIST 
Lathe hand. 1st shift. Mušt speak 
fluent English. Will consider training 
young high school graduate. 

778-0230 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

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

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

T e l . — GA 4 - 8 6 5 4 

m MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame 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 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6189 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Parduodamas nuostabiai gražus mū
rinis 5 kamb namas Į vakarus nuo Pulas
ki. Naujai išdekoruotas. nereikia jokio 
remonto; 2 auto garažas. Jei jūs, ar jūsų 
pažįstami ieško gero namo. neatidėliodami 
skambinkite Rimui Stankui 361-5950. 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312)839-5829 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 

1. ^ * 
Knygos antrinis pavadinimas: „The VVorld's Best Russian 

(Underground) Jokės", žurnalistas ir rašytojas Algis Rukšėnas, 
politinės-satyrinės dramos „Posėdis" pragare ir ,,Day of Shame" 
(knygos apie Simo Kudirkos 1970 m. nepavykusį pabėgimą į laisvę 
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir 
charakteringus juokus, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir 
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakterį. 

Secaucus, New Jersey: Citadel Press. 1986. Kaina su per
siuntimu in USA $7.90. Illinois gyventojai moka $8.40. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. III. 60629 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

R U D E N Y S IR PAVASARIA I , romanas. I tomas 
350 psl. II t omas 346 psl. III tomas. 389 psl. 
Alb. Baranauskas. Visi 3 tomai 

RINKTINIAI RAŠTAI , I t omAS 864 psl . . II tomas 
748 psl. J . Puz inas. Abu tomai 

L IETUVOS GINKLUOTOS PAJĖGOS 1918-1940 
Vitenis Statkus. 1040 psl 

SUKIL IMAS LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTA
TYT I . Kazys Ški rpa. 583 psl 

A U K S I N I O S A U L Ė L Y D Ž I O GUNDYMAI , ro
manas. R. Spal is. 384 psl 

ŠIRDIS IŠ GRANITO, romanas. R Spal is 380 
psl 

R INKT INES N O V E L Ė S . R Spalis 328 psl . . . . 

L E N K Ų A P A Š T A L A V I M A S LIETUVOJE Kun. 
Kazimieras Prapuolenis. 365 psl 

I S L A M A S , rel igi ja, ku l tūra, valstybė. Antanas 
Paškus 109 psl 

G A N Y T O J A S IR VILKAI , istorinis romanas iš 
vysk. M. Va lanč iaus laikų J Gliaudą 242 
psl 

$10.00. 

S25.00 

$27 00 

$25 00 

$10.00 

$1000 
S8 00 

$1000 

$5.00 

S9 00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kunoie bus pridėta ir persiuntimo 
išlaidos. 



Lietuvių Bendruomenės „Spindulio" Los Angeles, Cal., veteranų grupės šokėjai rengiasi Tauti
nių šokių šventei. 

PER PASAULĮ 
KELIAVĘS SPINDULYS 

Danguolė Razutytė-Varnienė, 
„Spindulio" vadovė. 

Vargu ras ime laisvajame pa
saulyje veikiantį tokį jaunimo 
ansamblį, kaip-Lietuvių Bend
ruomenės globojamą Los Ange
les, Californijoje, „Spindulį", 
kur is yra apkeliavęs daug lais
vojo pasaulio kraštų ir atl ikęs 
daug vertingų meninių progra
mų ne t ik tenykščiams lie-

J U R G I S J A N U Š A I T I S 

tuviams, bet ir tų kraštų vi
suomenei. 

Šiame rašinyje suminėsime 
kraštus, kur „Spindulys" vie
šėjo, šoko ir dainavo. Štai tie 
kraštai ir valstybės: „Spin
dulys" Europoje aplankė Angli
ją, Italiją, Šveicariją, Vokietiją. 
Čia atliko dainų ir tautinių 
šokių gera i paruoštas pro
gramas, o jomis, be lietuvių, 
gėrėjosi ir tų kraštų gausiose 
auditorijose žmonės. Tai buvo 
1977 metais. 

Po penkerių metų 1982-83 
metais pakėlė sparnus tolimon 
Australijon, dalyvavo Lietuvių 
dienose Melbourne ir Sydnėjuje. 
Puikus pasirodymas, stebino ir 
džiugino australiečius lietuvius. 
1985 vasarą „Spindulys" jau 
Pietų Amerikoje. Viešėjo pas lie
tuvius Sao Paulo, Brazilijoje, 
Montevideo, Uruguajuje, Bue
nos Aires, Argentinoje. Šiuose 
kraš tuose „Spindulys" sėk
mingai koncertavo lietuviams, 

svetimtaučiams ir pasirodė tele
vizijos programose. 

„Spindulys", kel iaudamas per 
pasaulį, nešė ir Lietuvos vėlia
vą, skelbė apie pavergtos m ū s ų 
tautos rūpesčius, daugelio kraš
tų visuomenę supažindino su 
mūsų kultūros lobiais — tau
t in iu šokiu, daina, o ta ip p a t ir 
pačia Lietuva. 

Ką veikė „Spindulys" na
muose? Dirbo, dirbo, dirbo! J i s 
dalyvavo visose Tau t in ių šokių 
šventėse, i š skyrus p i rmąją . 
Dalyvavo Dainų šventėse Chi-
cagoje ir Toronte. Išleido da inų 
plokštelę „Valio j a u n y s t e i " ir 
dabar ruošia filmą iš „Spin
du l io" veiklos . A t l i ko pro
g r a m a s , m i n i n t L i e t u v o s 
neprikl. šventes, t au tyb ių festi
valiuose, pasaulinėje parodoje 
Nevv Yorke 1964, Spokane 1974 
metais, Disneyland, televizijos 
programose, išvykose į „Phoe-
nix, San Diego, San Francisco ir 
k t . 

„Spindulys" puoselėja t au t in į 
šokį ir lietuvių dainą, d a i l a u s 
žodžio meną. Kiekvieną pa

vasarį su reng ia Jaunimo šven
tę , kurioje, dalyvauja grupės ir 
iš k i tų miestų: Chicagos Gran
dis , Hami l tono Gyvataras , 
Denver Rū ta , Detroito Šilainė, 
San Francisco Vakarų Vaikai, 
Los Ange les latvių ir es tų 
šokėjai. Tokios šventės būna sa
vo p rogramomis turiningos, at
liekamos su geru pasiruošimu ir 
p ravedamos geru organizuotu
mu. 

S tambia i s šuoliais prasku-
bėjome „Sp indu l io " veiklos 
kelią. O jis g a n a įvairus, ilgas. 

Sugr įžk ime į „Spindulio" įsi
k ū r i m o i s tor i ją . J i įdomi . 
1 9 4 9 m . r u g s ė j o m ė n . Šv . 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun . J o n a s Kučingis įsteigė li
t u a n i s t i n ę mokyklą, kurioje 
mokytoja O n a Razutienė su
organizavo dainų ir taut in ių 
šokių grupe, kurią vėliau pava
dino „ J a u n i m o ansambl iu" . 
Nuo 1957 m. ansamblis išaugęs 
išėjo iš mokyklos ribų, įsijungė 
į Lietuvių Bendruomenę ir 1977 
m. pas i r inko „LB Jaun imo an
samblio Spindulio" vardą. 

Šio ansambl io siela ir karš ta i 
p l akan t i š i rdis buvo mokytoja 
Ona Razu t i enė . Ji p i lna suma
numo, energijos, labai mylinti 
l ietuvišką jaunimą pašventė 
visą savo gražų gyvenimą mūsų 
t au t ine i ku l tū ra i ir jaunimo 
auklėjimui. Jos dėka ansamblis 
i šaugo ir n e t kelionėse po 
pasaulį keliavo apie 50 ansamb
liečių, o dabar „Spindulys" savo 
gretose t u r i daugiau kaip 100 
g ražaus jaunimo. 

Mokytoja Ona Razutienė, gal 
nu jausdama , kad po jos darbas 
n e n u t r ū k t ų , prieš kel iol ika 
m e t ų t a l k o n pas iėmė savo 
dukre lę Danguolę Varnienę. J i 
ją paruošė visuomeninei ir kul
tū r ine i veiklai . Ji ja i įdiegė ryž
to, drąsos i r sumanumo vado
vau t i „Spindul iui" , dirbti su 
j a u n i m u . 1987 m. tradicinio 
blynų b a l i a u s metu darbščioji 
ansambl io vadovė Ona Razu
t i e n ė , scenoje d i r iguodama , 
s ta iga padėjo amžiams dirigen
tės lazdelę i r mirė beveik a n t 
j a u n i m o r ankų , kur i am buvo 
pašventus i visą gyvenimą. Jos 
nuopelnai , darbai dideli, lie
tuvių t a u t a i brangūs , įdiegta 
meilė l ie tuvių jaun imui mylėti 
Lietuvą, jos k l tūrą lieka nema
r ū s ir sus i lauks savito įamži-

E N C I K L I K A PATAIKĖ 

Brazilijos ir Meksikos vys
kupai pareiškė, kad pop. Jono 
P a u l i a u s e n c i k l i k a „Apie 
socialinius rūpesčius" atrodė 
lyg būtų specialiai lotynų Ame
rikai paruošta. Brasilia mieste 
ark. Jose Fre i re Falcao pareiš
kė, jog „liberališkas kapita
lizmas mus slegia tiek pat kiek 
marksist inis kolektyvizmas. . . 
Bažnyčios socialinė doktrina 
n ė r a s p r e n d i m a s (kraš tų) 
neišs ivystymo problemai, o 

DRAUGAS, antradienis, 1988 m. balandžio mėn. 5 d. 

mąstymas apie žmogų bend
ruomenėje". 

Gi Meksikos vyskupams atro
dė, kad enciklika jų krašto pro
blemoms pri taikyta. Meksikos 
miesto augziliaras vysk. Genaro 
Alamilla Arteaga pareiškė, kad 
nuo pop. Paul iaus VI-jo encik
likos „Tautų pažanga", išleistos 
1967 m. „pažanga Meksikoje ne
įvyko Meksikos valdžia ne

sugebėjo jos suorganizuoti; nors 
tam turėjo jau daugiau kaip du 
dešimtmečius, ji nesugebėjo 
pamaitinti alkanųjų". 

Viskas gerai tam žmogui, 
kuris savo pragyvenimą pa
siekia darbu, o savo didybę — 
tikėjimu. 

Lacordaire 

nimo. Garbingosios velionės 
kelionę tęsia jos dukra Dan
guolė, taip pat gerai pasiruošusi 
visuomeniniam ir kultūriniam 
darbui. 

Šiuo metu vadovauja „Spin
duliui" Danguolė Razutytė-Var
nienė, o jai padeda „Spindulio" 
augintiniai Vytas Bandziulis, 
Jonas Bužėnas, Linas Polikai-
tis, Regina Stančikaitė-Polikai-
t ienė, Rita Čekanauskaitė-Žu-
k ienė , R a m u n ė Ruzgytė ir 
seniūnai Tadas Dabšys ir Vilius 
Žalpys. Chorui talkina muzikas 
Aloyzas Ju rgu t i s . Nuolatinė 
i lgametė ansamblio pianistė 
Ona Barauskienė, akordeonis
tai Rimas, Linas Polikaičiai ir 
Jonas Aras. 

„Spindulį" globoja Šv. Kazi
miero parapi ja ir Lietuvių 
Bendruomenė. Išvykas parėmė 
Lietuvių Fondas, organizacijos 
ir pavieniai asmenys. Džiugu, 
kad senųjų „Spindulio" gretas 
vis papildo mažieji spinduliukai, 
tautinių šokių pirmuosius žings
nius pradėdami lituanistinėje 
mokykloje. 

Aš tun to je t a u t i n i ų šokių 
šventėje Hamiltone, Kanadoje, 
liepos 3 d. dalyvaus apie 100 
šokėjų, kurie sudarys vaikų, 
jaunių, jaunimo ir veteranų 
grupes. Ši „Spindulio" istorija 
liudija keletos žmonių ryžtą ir 
norą dirbti su mūsų jaunimu. 

„LB Spindulys", norėdamas 
į a m ž i n t i i r p a g e r b t i savo 
daugelio metų vadovę, rengiasi 
išleisti knygą apie a.a. Oną 
Razutienę ir patį „Spindulį". 
Knygą redaguoja A. Gustaitis. 

Iš Los Angeles miesto į šventę 
skris šimtinė jaunimo. O mes 
turėsime ryžto skristi drauge su 
juo. 

RENGINIAI 
CHICAGOJE 

B a l a n d ž i o 8 d. — Vakaronė 
su Ginte Damušyte Jaunimo 
centro kavinėje. Ruošia ateiti 
ninkai . 

B a l a n d ž i o 9 d. - 6:30 vai. 
vak. Jaunimo centro didž. salėje 
akademija ir vakarienė, dr. 
Juozo Meškausko, V. D. uni
versiteto medicinos fakulteto 
dekano, Šv. Silvestro ordino ka
valieriaus, parašytos knygos 
„Lietuvos Medicinos istorija" 
sutiktuvės. 

— Lietuvių Romos katal ikų 
federacijos Chicagos apskrities 
suvažiavimas Nekalto Prasi
dėjimo parapijos maž. salėje. 
Pradžia 3:30 vai. p.p. 

B a l a n d ž i o 10 d. — Maironio 
minėjimas Jaun . centro didž. 
salėje. Rengia Korp! Neo-Li-
thuania vyr. valdyba. Pradžia 3 
vai. p.p. Pagr indinis kalbėtojas 
— poetas Bern. Brazdžionis. 
Meninė programa. 

— Velykų s ta las Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Ruošia 
Lietuvių Moterų federacijos 
Chicagos klubas. 

— Anglijos lietuvių klubo na
r i ų s u s i r i n k i m a s Š a u l i ų 
namuose. 

— „Tėviškės" lietuvių evan
gelikų l iu te ronų bažnyčioje 
iškilmingas kun. H. Dumpio 
įvesdinimas 10:30 vai. ryto. 

B a l a n d ž i o 16 d. - „Spin 
dūlio" bal ius Jaunimo centro 
didž. salėje 

SUSl-
maž. 

— Dariaus Girėno mokyklos 
25 m. sukaktuvinis balius Jaun. 
centro kavinėje. 

Ba landž io 17 d. — „Laiškai 
l ietuviams" metinė šventė ir 
pokylis J aun . centre. 

— Pranciškiečių seselių rėmė
jų vakarienė Šaulių namuose. 

— Panevėžiečių klubo 
r inkimas Jaun . centro 
salėje. 

Ba landžio 22 d. - Dail. Zitos 
Sodeikienės ir dail. Ados Sutku
vienės kūrinių parodos ati
darymas Balzeko Lietuvių Kul
tūros muziejuje, meno galerijoje 
7:30 vai. vak. Paroda tęsis iki 
gegužės 14 d. 

Ba landž io 23 d. - „Žilvičio" 
i r „Gijos" t au t in ia i šokiai 
Šaulių namuose. 

Ba landž io 24 d. — Lietuvių 
Respublikonų Illinois lygos me
tinis banketas Lietuvių Tauti
niuose namuose 4 vai. p.p. 

— Putnamo seselių rėmėjų 
vakarienė Jaun . centro didž. 
salėje. 

Ba landž io 30 d. — Lietuvos 
Dukterų pokylis Jaunimo cen
tro didž. salėj. 

Gegužės 1 d. — Sol. Nelės 
Palt inienės ir muz. Arvydo 
Paltino koncertas Jaunimo cen
tre. Rengia „Margutis". 

Gegužės 7 d. — Toronto Lie
tuvių teat ras Jaunimo centre. 

— Ateitininkų namų „Pava
sario" pokylis ir laimėjimai 
Ateitininkų namuose. 

G e g u ž ė s 14 i r 15 d . — 
ŠALFAS sąjungos ruoš iamos 
metinės sporto žaidynės. 

G e g u ž ė s 15 d. - VII PLB 
Seimui, IV Kultūros kongresu i 
ir VIII Laisvojo Pasau l io Lie
tuvių Tautinių šokių šven te i 
paremti banketas J a u n i m o cen
t ro didž. salėje. Rengia jungt in i s 
finansų komite tas . 

— LB Vidurio V a k a r ų apy
gardos atstovų suvaž iav imas 
J a u n . centro maž. salėje. 

— Suvalkiečių draugi jos ge
gužinė Šaulių namuose . 

— Septintoji Premijų šven tė 
Los Angeles, CA. 

Gegužės 20 d. — Dail. Nijolės 
Banienės kūrinių parodos at i
darymas 7:30 vai. vak. Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje. 
Paroda tęsis iki birželio 1 1 d . 

G e g u ž ė s 22 d . — So l . 
Gintarės Jau taka i t ė s koncer tas 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Rengia „Margut i s" . 

— Sekminės A te i t i n inkų na
muose Lemonte. 11 vai . r. šv. 
Mišios. 12 vai. p ie tūs . Ruoš ia 
atei t ininkų sendraugių Chica
gos skyrius. 

— Dzūkų dienos J a u n i m o 
centro posėdžių kmb. 

— Panevėžiečių k lubo gegu
žinė Šaulių namuose. 

Gegužės 27 d. — Poezijos 
dienos J a u n i m o cen t ro maž. 
salėje. 

Gegužės 28 d. — Poezijos die
nos Jaunimo centro maž. salėje. 

Gegužės 28, 29 i r 30 d. — 
JAV Jaunimo sąjungos suvažia
vimas Union Pier , Mich. 

Gegužės 29 d. - Zaras i šk ių 
k lubo g e g u ž i n ė Š a u l i ų 
namuose. 

G e g u ž ė s 30 d.— Mirusiųjų 
pr i s iminimo dieną — lietuvių 
t au tos mirusiųjų pagerbimas 
p r ie Steigėjų paminklo Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Ruošia Pasaul iečių komitetas, 
Sklypų savininkų dr-ja, daly
vaujant šauliams,-ėms ir visuo
menei . 

B i rže l io 4 d. — Puodžiūno 
ba le to studijos pas i rodymas 
J a u n i m o centre . 

B i r že l i o 5 d. Alto ruošiamas 
Sov. Sąjungos vykdomo lietuvių 
tautos naikinimo minėjimas Šv. 
An tano parapijos salėje,Cicero. 

— Abitur ientų balius Sabre 
Room „Krištolo" salėje. Ruošia 
Lietuvių Moterų fed. Chicagos 
k lubas . 

— Anglijos klubo gegužinė 
Šau l iu namuose. 

B i r že l i o 26 d. — „Lietuvos 
A i d ų " gegužinė Šaul ių na
muose . 

L i e p o s 31 d. — „Draugo" ge
gužinė. 

R u g p j ū č i o 7 d. — Lietuvių 
Tarybos gegužinė Grinių so
dyboje Lockport, IL. 

R u g p j ū č i o 21 d. — „Lietuvių 
Balso" laikraščio gegužinė Gri
nių sodyboje. Lockport, IL. 

— Atei t ininkų n a m ų geguži
nė namų sode,Lemonte. 

R u g p j ū č i o 28 d . - BALFo 
t rad ic inė gegužinė J a u n i m o 
centre . 

R u g s ė j o 18 d. — „Lietuvos 
A i d ų " gegužinė Šaulių na
muose. 

R u g s ė j o 25 d. — „Draugo" 
b a n k e t a s Mar t in iąue salėje. 

S p a l i o 1 d. — „Kernavės" 
tun to veiklos 30 metų sukakties 
pokylis Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejaus „Gintaro" salėje. 

— „Atei t ies" vakaras Jau
nimo centro didž. salėje. 

— Suvalkiečių draugijos 50 
metų sukaktuvinis pokylis Šau
lių namuose. 

Spa l io 2 d. — „Nauji vardai 
— nauji balsai I" koncertas Jau
nimo centre. Rengia „Margu
t is" . 

— Pranciškiečių seserų rėmė
jų seimas Marijonų vienuolyne. 

Spa l io 9 d. — Spalio 9-tosios 
(Vilniaus pagrobimo) minėjimas 
Jaunimo centre . Rengia Vil
niaus Krašto Lietuvių sąjungos 
Chicagos skyrius . 

Spa l io 21 d. — Metinės Lie
tuvių Foto parodos atidarymas 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. Rengia Budrio vardo 
Foto archyvas. Tęsis iki spalio 
30 d. 

Spa l io 22 d. - Anglijos Lie
tuvių klubo Chicagoje balius 
Šaulių namuose. 

Spa l io 30 d. — Dainavos an 
samblio „Užgavėn ių" spek
taklis Marijos aukšt . mokyklos 
salėje. 

Lapkr ič io 4 d- — Vakaronė ir 
Foto parodos premijų įteikimas 
Jaunimo centro kavinėje. Ren
gia Budrio vardo Foto archyvas. 

L a p k r i č i o 5 d. — „Lietuvių 
Balso" laikraščio vakaronė Lie
tuvių Tautiniuose namuose. 

L a p k r i č i o 6 d. — Marijonų 
Bendradarbių žaidimų popietė 
Marijonų vienuolyno salėje. 

L a p k r i č i o 12 d. — Lietuvių 
Fondo vajaus pokylis Marti
niąue salėje. 

L a p k r i č i o 20 d. — „Nauji 
vardai — nauji balsai II" koncer
tas Jaunimo centre. Rengia 
„Margut is" . 

A.tA. 
MARTHA STANKEVIČIENĖ 

IVANOVAITĖ 
Gyveno Čikagoje. 
Mirė 1988 m. balandžio 2 d., sulaukus 74 m. amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Vyto Stankevičius, 

sūnus John Kadžiulis, duktė Corinne. žentas Peter Sciaky. 
šeši anūkai, trys proanūkai. 

Kūnas pašarvotas balandžio 5 d. nuo 2 iki 9 v.v. Thomp 
son & Kuenster koplyčioje, 5570 W. 95th St. Oak Laun, IL. 

Laidotuvės įvyks balandžio 6 d. Iš koplyčios 9:15 vai. ryto 
bus atlydėta j St. Germaine parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę 
proanūkai. 

vyras, sūnus, duktė, žentas, anūkai ir 

Laidotuvių direkt. Robert Kuenster. Tel. 425-0500. 

A.tA. 
JONUI DAUGIRDUI, MIC 

mirus, jo broliui ANDRIUI, E U G E N I J A I DAUGIR
DIENEI ir g iminėms reiškia nuoširdžią užuojautą 

Korp! Kęstutis 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i - 523-0440 i r 523 -9852 

4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 
Te l e fonas — 927-1741-1 

4 3 4 8 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Te l e fonas - 523-0440 

J 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 7 1 St., C h i c a g o 
Te le fonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So. 5 0 t h Av., C ice ro 
Te le fonas - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

1 Į 

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 

. 



DRAUGAS, antradienis, 1988 m. balandžio mėn. 5 d. 

x IJet. Bendruomenės East 
Chicago apylinkės rinkimų 
komisija praneša, kad balsavi
mų lapai jau yra išsiuntinėti 
apylinkės lietuviams. Taip pat 
bus galima balsuoti balandžio 
10 ir 17 dienomis po lietuviškų 
pamaldų Šv. Kazimiero pa
rapijos patalpose Gary, Indiana. 
Rinkimų komisiją sudaro: pirm. 
Sofija Holiušienė, Vladė Damu-
šienė ir Roma Dambrauskienė. 
Rinkimų būstinės adresas: 4006 
Fir Street. East Chicago, Ind. 
telef. 398-9245. Kandidatai į XII 
tarybą: dr. Kazys Ambrozaitis, 
Jonas Vaznelis ir Birutė Vilu-
tiene. 

x Nek. Prasidėj imo Ma
r i jos s e s e r ų v ienuo l i jos 
rėmėjų vakarienę balandžio 24 
d. paruoš Ona Norvilienė. Bus 
įdomi akt. Julijos Dantienės 
programa. Prieš vakarienę 3 
vai. p.p. šv. Mišios Jėzuitų 
koplyčioje. Pakvietimai Vaz-
nelių prekyboje. Visi kviečiami. 

x Chicagos ra jono j ū r ų 
šaulių „Nemuno" rinktinės 
daliniai — Gen. T. Daukanto ir 
Klaipėdos jūrų šaulių kuopos 
bendromis pastangomis, balan
džio 16 d., šeštadieni, Šaulių na
muose rengia pavasarinį pa
rengimą. Bus vaišės, meninė 
dalis, šokiai ir vertingų dovanų 
paskirs tymas. Kviečiami 
šauliai su savo svečiais ir šauliš-
kos veiklos rėmėjai dalyvauti. 

x „Chron ic l e of t h e 
Catholic Church in Lithua-
nia", 73 nr., išėjo iš spaudos. Iš 
lietuvių kalbos vertė kun. Kazi
mieras Pugevičius. anglišką 
tekstą redagavo Marian Skabei-
kienė, išleido Lietuvių Katalikų 
šalpos įstaiga. Viršelis papuoš
tas disidento ir kalinio Liudo 
Dambrausko nuotrauka. 

x Viktoras Veselka, Detroit, 
Mich., dažnai paremia aukomis 
„Draugą". Pratęsdamas prenu
meratą 1988 metams pridėjo 25 
dol. auką su prierašu: „Supran
tu kasmet sunkėjančias ^ a u 
go' spausdinimo sąlygas, todėl 
pridedu ir auką. Su geriausiais 
l inkėj imais" . V. Veselką 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už nuolatinę paramą 
labai dėkojame. 

x Aldona Rasut is , M. Mar
cinkienė, Kostas Nemunaitis, 
A. Jesmantas. Stan Kaz. Lukas, 
P. Morkūnas, A. Totoraitis, Bro
nė Švipas, Angelė Jadviršis, S. 
Palionis, Albinas Slivinskas, 
Jonas Bukas. Lidija Karpa
vičius, P. Paliulis, Aldona 
Jukniūnaitė. Iz. Šaulys, Adelė 
Kaspar, Paulina Kupstienė, 
Sofija Šimkienė, Stefania Bur
ba. Adelė Vismantas, pratęs
dami ..Draugo" prenumeratą, 
kiekvienas paaukojo po 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai dėkojame. 

x St. Ši l iauskas , Lachne, 
Montreal, P.Q., Kanada, pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine, o 
laiškely rašo: „ .Draugas',vie
nintelis palikęs lietuviškas 
dienraštis visame laisvame 
pasaulyje, užsitarnauja neabejo
tiną teisę būti materialiniai 
remiamas, kuo gausiausiai visų 
skaitomas ir nuoširdžiausiai pa
laikomas visų gyvų pasaulyje 
gyvenančių lietuvių. Kartu jam 
tenka pareiga savo egzistenciją 
ir skaitytojų lūkesčius patei
sinti, būti aktualiu, nešališku ir 
įdomiu. Nuoširdžiai linkiu 
visam .Draugo" kolektyvui 
ilgiausių metų, tiek redak
toriams, bendradarbiams, rėmė
jams ir skaitytojams ". St. 
Šiliauską skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už linkė
jimus tariame nuoširdų ačiū. 

x Š. m. ba landž io 3 d. vely
kinių šokių metu Jaunimo cen
tre dingo moteriškas juodas, 
odinis švarkas. Radę, ar netyčia 
apmainę, prašomi skambinti 
737-7692. 

'sk) 

x Š i a n d i e n ba ig iame 
spausdint i „Draugo" atkarpo
je P. Melniko romaną „Dango
raižio šešėlis". Rytoj pradėsime 
spausdinti trumpą J. Vizba-
ro-Sūduvo novelę „Dainos ga
lia". 

x Lietuvių R. Katalikų fe
deracijos Chicagos apskrities 
ir LB tarybos Brighton Parko 
balsavimai bus Nekalto Prasi
dėjimo parapijos mokyklos pa
talpose šį šeštadienį, balandžio 
9 d. Federacijos suvažiavimas 
prasidės 3:30 vai. p.p. ir baigsis 
5:30 vai. vak. Visi lietuviai ka
talikai parapijų ir organizacijų 
nariai kviečiami dalyvauti. 

x Marijos aukš t . mokykla 
balandžio 15-16 dienomis 7:30 
vai. vak. parodys muzikine 
drama ..YVest Side Story". 
Sekmadienį, balandžio 17 d. tą 
pačią dramą statys 3:30 vai., 
kad galėtų dalyvauti Marųuette 
Parke gyvenantieji. 

x Šv. Vardo vyrų draugijos 
i nariai Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje ateinantį 
sekmadienį, balandžio 10 d., per 
8 valandos šv. Mišias priims šv. 
Komuniją. Po pamaldų salėje 
bus trumpas susirinkimas ir 
bendri pusryčiai. 

x „El ta-Presedienst" , ba
landžio - birželio mėnesių 
numeris, išleistas Vak. Vokie
tijoje. Šiame numeryje vokiečių 
kalba duodama daug informa
cijos apie Lietuvos nepriklau
somybės šventimą, apie de
monstracijas okupuotoje Lie
tuvoje ir apie visą Pabaltijį. 
Viršelis papuoštas prez. R. Rea-
gano nuotrauka, laikančia iška
bą, kad jis myli lietuvius. 

x LB Baltimorės apylinkės 
valdyba, Baltimore, Md., per 
iždininką A. Prascų atsiuntė 50 
dol. ..Draugui" su prierašu: 
„...įvertindami Jūsų darbą siun
čiame auką dienraščiui". Nuo
širdus ačiū. 

x C ice ro A l t o s skyrius , 
Cicero, 111., atsiuntė 20 dol. 
„Draugu i" auką. ta proga 
sveikina redakciją ir administ
raciją šv. Velykų proga, linki 
visiems sveikatos ir ištvermės. 
Dėkoja už parodytą nuoširdumą 
skelbiant Altos veiklos prane
šimus ir aprašymus. Čekį ir 
malonų laiškelį atsiuntė sky
riaus iždininkas B. Novickas. 
Ačiū už viską. 

x St. Pe te r sburgo lietuvių 
pensininkų klubas, St. Peters-
burg, Fla.. per valdybos pirmi
ninką Stefą Lungį atsiuntė 
„Draugui" 30 dol. auką ir 
padėkojo klubo vardu už de
damą informaciją „Drauge". 
Nuoširdus ačiū. 

x Eugeni ja Bal tušis , St. 
Charles, 111., atsiuntė 15 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių, prašo „Draugą" siunti
nėti jos vardu, nes jos vyras Juo
zas Baltušis iškeliavo į Amži
nybę. Ačiū už auką. Dėl vyro 
Juozo mir t ies reiškiame 
užuojautą. 

x P a r d u o d a m a s nuosta
biai gražus mūrinis 5 kamb. 
namas į vakarus nuo Pulaski. 
Naujai išdekoruotas, nereikia 
jokio remonto; 2 auto. garažas. 
Jei jūs. ar jūsų pažįstami ieško 
gero namo, neatidėliodami 
skambinkite Rimui Stankui 
361-5950. 

(sk) 

x Reika l inga lietuviškai 
kalbanti moteris prižiūrėti 
vaikus ir gyventi kartu. Skamb. 
savaitės dienomis po 7 v.v., o 
savaitg. bet kada, tel.: 835-2832. 

(sk) 

Lietuvių Fondo narių suvažiavime įvairiomis intencijomis paaukoję po 1,000 dol. Iš kairės: dr. 
F. Kaunas, St. Baras ir dr. J. Valaitis. N u Q t r ^ T a m u l a i č i o 

CHICAG0JE IR APYLINKĖSE 
LRK FEDERACIJOS 

UŽDUOTIS 

Artėjant Lietuvių Romos Ka
tal ikų federacijos Chicagos 
apskrities suvažiavimui yra ver
ta pasvarstyti federacijos užda
vinius ir siekius. Bendra fede
racijos užduotis yra sujungti 
lietuvių katalikų sambūrių 
veiklą, kad kartu dirbtume kur 
re ik ia . Visos pripažintos 
lietuvių katalikiškos organiza
cijos yra federacijos rėmuose. Ji 
sujungia visas lietuvių kartas, 
kalbančius ir nekalbančius lie
tuv i ška i . Ji jungia visus 
siekiančius gėrio krikščionybei 
ir mylinčius lietuvius ir jų 
tradicijas. 

Šiuo laiku gal svarbiausias fe
deracijos uždavinys yra įtikinti 
pačius lietuvius, kad yra jiems 
nauda dalyvauti lietuvių pa
rapijoje ar misijoje, kad tuo jie 
patenkins savo gyvenimo sie
kius daugiau negu dalyvaujant 
bendroje daugiatautėje pa
rapijoje. Prieš suvažiavimą ver
ta sąžinę pakratyti ir pamąstyti. 

Čia pateikiamos kelios prie
žastys, skatinančios dalyvauti 
lietuviškoje bendruomenėje. 

Negalime atskirti savo tikėji
mo nuo tautybės ir tikėtis išlik
ti tvirta asmenybe. Nerealu 
galvoti, kad išlaikysime savo 
lietuvišką dvasišką savitumą, o 
savo dvasinio gyvenimo svar
biausią išraišką garbinsime 
svetimoje aplinkoje. Šitaip ne
gatyviai reikalus pasitvarkius 
neilgai išsaugosime savo tau
tinius turtus. 

Kita bendruomeninė veikla 
būna įgalinta, kad lietuviai 

X Kun. P. Dilys, Bronius La-
toža, Vytautas Graužinis. G. 
Butikas, Ant. Simaitis. B. Lun-
gys, Juozas Dobilas, K. Stan-
čiauskas, Chicago. 111., E. 
Blinstrubienė, Oak Lawn, 111., 
lankėsi „Drauge" ir įsigijo nau
jausių leidinių. 

x J . An tanav ič ius , Pro-
vidence, R.L. pratęsė prenume
ratą, pridėjo 20 dol. auką su 
prierašu: „... siunčiu nors mažą 
auką. nes .Draugas' tikrai yra 
mano draugas, nes jį skaitau jau 
37 m. Linkiu, kad jis dar ilgai 
gyventų" . J. Antanavičių 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už gražius žo
džius ir auką labai dėkojame. 

x Stella Sheputis, Cicero. 
111.. parėmė „Draugą" 20 dol. 
auka ir pratęsė prenumeratą 
1988 metams. S. Sheputį 
skelbiame garbės prenumera-
tore . o už paramą labai 
dėkojame. 

x Bronė Abrams, Chicago, 
111., pratęsė savo prenumeratą ir 
dar užprenumeravo dukrai 
Jo lan ta i Hauptman. Už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 10 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

reguliariai dalyvauja savo 
sekmadieninėse pamaldose kar
tu. 

Visi siekiame išlaikyti savo 
lietuvišką ypatybę, tai pa
galvokim, kad kiekvienai gyvai 
bendruomenei reikia ne tik 
žemiškų, bet ir dvasiškų 
vadovų. 

Ieškome filosofinių argumen
tų, kodėl išlikti lietuviais šiame 
krašte. Laukiame vadovų, kurie 
atgautų tautai laisvę. Tačiau 
abu galime rasti Kristaus moks
le ir jo asmenybėje. Jo mokymai 
įgalina mus siekti kilnumo 
savyje ir savo tautos nariuose ir 
per juos visai žmonijai. 

Lietuvoje žmonėms krikščio
nybė yra skydas, ginklas prieš 
tuos, kurie skatina nutautimą. 
Su entuziazmu jie šliejasi prie 
krikščionybės mokymų ir sten
giasi sustiprinti s.;vo lietuvių 
krikščionišką Bažn čią. Laikas, 
kad ir mes pasektume jų pavyz
džiu. 

Kitas svarbus uždavinys fede
racijai ir visiems pasauliečiams 
paremti savo dvasiškiją. Mūsų 
dvasiškiai varžomi duotų 
paklusnumo priesaikų. Kai jų 
vietinės vyskupijos viršininkai 
jiems įsako elgtis prieš lietuviu 
žmonių poreikius ir jiems per
šama mintis, kad tuo jie pasitar
naus bendros Amerikos Bažny
čios gėriui, mūsų dvasiškiai pa
statomi į keblia padėtį. Jiems 
tuomet svarbu matyti lietu
viuose stiprų gyvastingumą ir 
ryžtą. Tada jiems tiesus kelias 
pasidaro aiškus. 

Tenka mums rūpintis apašta
lavimu. Kaip į ji taikliau pa
sauliečiams ir dvasiškiams įsi
jungti? Turime siekti sudaryti 
sąlygas, kad didesniuose mies
tuose visi lietuviai galėtų pa
siekti lietuviškas parapijas ir 
misijas, kad jie galėtų regulia
riai susirinkti, melstis ir bend
rauti. Turime asmeniškai kvies
ti pažįstamus lietuvius įsijungti 

į mūsų bendruomenes. Kur 
reikia, nesibaidykim steigti 
naujas misijas. Nuosavybė ne-
visuomet būtina. Kaip perima 
nauji ateviai mūsų parapijas, 
taip ir mes galime gauti esamas 
patalpas naudoti lietuvių misi
jos reikalams. Reikia ieškoti 
būdų. kurie įdomesni jaunoms 
šeimoms ir jaunimui, nes be jų 
įsijungimo parapijų ateitis 
ribota. 

Parapijose apaštalavimo 
tvarkymo atsakomybė tiesiogiai 
krinta klebonams. Tačiau dides
niuose miestuose, kur žmonės 
daugiau išsiplėtę ir kur gyven
vietės keičiasi, reikia daugiau 
koordinavimo bei planavimo. 
Gal vyskupijos Amerikoje mažai 
noro turi sustiprinti europiečių 
tautines katalikų bendruome
nes. Chicagoje lietuviams skir
tas arkivyskupijos direktorius 
yra mums paaiškinęs, kad jo 
pareiga įgyvendinti vyskupijos 
bendrą kryptį ir patvarkymus, 
bet nesirūpinti apaštalavimu ar 
lietuvių sielovados sustipri
nimu. Ši atsakomybė tad krin
ta mums patiems. 

Turime rūpintis sudaryti 
sąlygų jauniems lietuviams 
dirbti lietuvių sielovadoje. 

Šiomis dienomis gyvename 
akivaizdoje lietuvių katalikų 
persekiojimo Lietuvoje. Turime 
ant savo pečių pareigą bent dalį 
savo jėgų paskirti jų pagalbai. 

Federacijos ant ramet inis 
apskrities suvažiavimas šį šeš
tadienį sudaro visiems progą 
pasidalinti mintimis ir sudaryti 
gaires ateinantiems metams. 

A. Kazlauskas 

VAKARONĖ SU 
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUMI 

A. Šmitas, gimnazijos direk
torius, lankėsi Chicagoje ir kovo 
25 d. vakare buvo su juo susi
tikimas Jaunimo centro kavinė-

S*-s Grace Ann. Marijos aukšt. mokyklos direktorė, apžiūri tos mokyklos 
mokytojo dr Stpph< n J Shaw parašyta knygą apio katalikų parapijas. 

je. Vakaronę rengė PLB Vasario 
16 gimnazijai remti centrinis 
komitetas, kuriam vadovauja 
inž. R. Vaitys. Prisirinko beveik 
pilnutėlė kavinė. Atsilankė ir 
buvusių gimnazijos mokinių bei 
jų tėvų. Vakaronę t rumpu 
žodžiu pradėjo R. Vai tys , 
pakviesdamas direkt. A. Šmitą. 
Pradėdamas informacinį prane
šimą A. Šmitas apgailestavo, 
kad žadėtosios skaidrės apie 
Punską yra kažkur užkliu
vusios. Vietoje to buvo rodomos 
skaidrės apie pačią gimnaziją. 

Susirinkusieji buvo supažin
dinti su gimnazijos gyvenimu. 
Gimnazijoje, be intensyvaus 
mokslo, yra gyva organizacinė 
ir kul tūrinė veikla. Veikia 
skautai, ateitininkai ir laiškų 
rašymo „sąžinės kal iniams" 
būrelis. Taip pat yra choras, 
t au t in ių šokių kolektyvas , 
orkestras ir etnografinis an
samblis, kurį suorganizavo ir 
jam vadovauja patys mokslei
viai. 

Labai vaizdžiai nupasakojo 
gimnazijos genezę. Gimnazija 
buvo įkurta 1950 m. Diepholzo 
kareivinėse Lietuvių Bendruo
menės suvažiavimo nutarimu. 
Emigracijos bangai persiritus 
per Vokietiją ir ištuštėjus sto
vykloms, buvo norima išlaikyti 
bent vieną lietuvišką gimnaziją. 
Ilgainiui ši Vokietijos lietuvių 
gimnazija išsivystė į vienintelę 
laisvojo pasaul io l ie tuvių 
gimnaziją. Buvo ieškoma jai 
savų patalpų. Kun. A. Berna
tonis bevažinėdamas pastebėjo 
pilaitę su parku, kuriame buvo 
kertami gražūs medžiai. J is 
susidomėjo, jam pasakė — jeigu 
nori, galima tą pilaitę pirkti. 
Žinoma, jis pinigų neturėjo. Bet 
apie tą pilaitę neužmiršo ir ki
tus sudomino. Buvo susirastas 
savininkas ir pradėtos derybos. 
Buvo sutarta pirkti už 180,000 
DM. Po visų derybų ir vaišių pa
aiškėjo, kad „pirkėjai" neturi 
pinigų ne tik įmokėjimui, bet ir 
grįžimui. Tad buvo pasiskolinta 
iš pardavėjo pinigai grįžimui. 
Vis tik ta pilaitė buvo nupirkta. 
Kun. A. Bernatonis paskolino 
10,000 DM pradiniam įmokė
jimui. Į pagalbą atėjo Šveicarijos 
lietuviai, kurie suorganizavo 
rinkliavą šveicarų tarpe. Įsijun
gė Vokietijos lietuviai ir užjūrio 
išeivija. Vis t ik r e ik i a 
pripažinti, kad, proporcingai 
imant , Vokietijos l ie tuvių 
įnašas yra žymiai didesnis. 

Gimnazija ir jos diplomai 
vokiečių valdžios yra oficialiai 
pripažįstami, tad ir mokyto
jams yra mokama alga lygi 
vokiečių gimnazijoms. Jeigu ne
būtų gaunama parama iš Vokie
tijos valdžios, mūsų aukos 
jos neišlaikytų. Už moksleivių 
mokslą ir jų išlaikymą Vokieti
jos valdžia sumoka du trečda
lius. Iš Pietų Amerikos at
važiuojančių mokslą apmoka 
Lietuvių Fondas. Jų keliones 
apmoka dr. Linas Sidrys, kuris 
kasmet be rek lamos t a m 
reikalui duoda po 6000 dol. J i s 
tai daro pagerbdamas savo mo
tinos atminimą. 

Buvo keltas klausimas, ar 
mums tokia gimnazija yra rei
kalinga ir naudinga. Atsa
kymas yra labai aiškus. Vokie
tijos lietuvių bendruomenės dar
buotojų didžiuma yra tos gim
nazijos abiturientai. Pats gim
nazijos direktorius A. Šmitas 
yra tos gimnazijos auklėtinis. 
Kanados LB dabartinis pirm. 
yra lankęs tą gimnaziją. Nese
niai mūsų spaudoje plačiai buvo 
rašyta apie jaunimo demonstra
cijas ir bado streiką, kuris vyko 
Chicagos miesto centre. Tų 
demonstracijų organizuotojas 
Algis Sodonis yra išėjęs iš Va
sario 16 gimnazijos eilių. Tai 
yra faktai, kurie patys už save 
kalba. Birutė Jasaitienė, PLB 
vicepirm., prieš porą metų 
lankėsi Pietų Amerikoje, o 
dabar neseniai iš ten grįžo 
Milda Lenkauskienė. PLB vice
pirmininkė. Jos ten lankėsi 
l ie tuviško auklė j imo ir 
visuomeniniais re ikalais ir 

IŠARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Kun. dr. Leonas Luko-
š iūnas -Lumas , ilgai dirbęs 
Gallup, New Mexico, parapijoje, 
šiuo metu sunkiai serga ir yra 
paguldytas į Battano ligoninę. 
Jis yra nuolatinės priežiūros 
skyriuje. Panevėžiečiai ir jo 
draugai gali daugiau sužinoti, 
paskambindami Ft. Connell 
Lynch, OFM, tel. 505-853-4763. 

— Dr. Rimas Juzait is š.m. 
balandžio mėn. pradžioje su 
šeima persikelia iš Los Alamos, 
N.M., į Washington, D.C. Jis 
Pentagone dirbs kaip mokslinis 
patarėjas Gynybos sekretoriaus 
asistentui Atominės energijos 
reikalams ir atstovaus Valsty
binei Los Alamos laboratorijai 
(LANL) Gynybos departamente. 

abiejų nuomonės vienodos. Abi 
jos dalyvavo šioje vakaronėje ir 
savo nuomones pareiškė. Jeigu 
ne Vasario 16 gimnazijos auklė
tiniai, tai ten lietuviškos jau
nimo veiklos veik nebūtų. 
Gimnazija yra ta jungtis, kuri 
jungia laisvojo pasaulio lietu
višką jaunimą. Mūsų vi
suomenė turėtų ją dosniau pa
remti ir taip pat savo jaunimą 
į ten siųsti. Tėvai, kurie siuntė, 
dar nesigailėjo. Kurie numato 
studijuoti, tai gimnazija aka
deminiam gyvenimui geriau 
parengia. 

Po gaisro gimnazija reika
linga didesnės mūsų paramos. 
Buvo kreiptasi į visuomenę laiš
kais. Ačiū tiems, kurie atsiliepė, 
bet didžioji dalis prašymo neiš
girdo. Dar laikas! 

Tenka pažymėti, kad užbai
giant vakaronę R. Vaitys įteikė 
9000 dol. čekį. Šie pinigai buvo 
sutelkti Vasario 16 gimnazijai 
remti centrinio komiteto, pra
vesto vajaus metu. 

J . Ž. 

DARIAUS GIRĖNO 
MOKYKLOS ŠVENTĖ 

Dariaus Girėno lituanistinė 
mokykla šiais metais švenčia 25 
metų gyvavimo sukaktį. Šioji 
sukaktis bus kukliai paminėta 
1988 m. balandžio 16 dieną 
mokyklos tradiciniame poky
lyje. Tai bus Chicagos Jaunimo 
centro kavinėje 7:30 vai . 
vakare. Mokyklos mokytojai ir 
tėvų komiteto nariai kviečia 
visuomenę palaikyti švietimą. 
Ypat inga i kviečiami buvę 
mokyklos mokiniai ir jų 
tėveliai. 

Gaila, kad šiandieninė lie
tuvių visuomenė pradėjo šaltai 
svarstyti lietuviškus reikalus. 
Mokinių skaičius kasmet 
mažėja, nors lietuvių skaičius 
didėja. Į tautinę egzistenciją 
mažai bekreipiamas dėmesys. 
Kai pavergtoje tėvynėje didėja 
rezistencija, tai emigracijoje 
mažėja. Lietuviškos mokyklos 
yra mūsų tautinio išlikimo pa
grindas. Kai pagrindas susvy
ruoja, ir pastatas nebeilgai 
išsilaiko. Jau tokia silpna pa
dėtis susidarė, kad net kalbama 
apie esamų mokyklų sujungimą 
į vieną vienetą. Po to bus likvi
dacija. Tokie dalykai vyksta 
lietuviškoje Chicagoje, kuri turi 
emigracinės lietuvių sostinės 
vardą. Niekas mums nepadės, 
jei mes patys tos pagalbos 
nenorėsime. 

Parodykite geros valios nors 
balandžio 16 dieną, atsilanky
dami į Dariaus Girėno lituanis
tinės mokyklos šventę. Prieš 
vykdami paskambinktie Ramu
nei Lukienei telefonu 422-4288. 

J . Plačas 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 




