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„LKB Kronika, Nr. 75 
Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

PABALTIJO 
HOLOKAUSTAS 

Atviras laiškas 
(Tęsinys) 

Apie tai su Jumis ir norėtų pa
sikalbėti ka l t inamas is — 
Kiauklių zakristijonas. Pir
miausia stebina skundą para
šiusių S. Butkausko ir dar 
keturių nežinomų (jų pavardžių 
laikraščiai nespausdino) kap-
sukiečių nelogiškumas. (...) 
Sankryžoje ir šventoriuje Lie
tuvos himną giedojo ir jam plo
jo ne „grupė" asmenų, o didelė 
dalis šventės dalyvių, taigi, 
naivu tvirtinti, kad tai gadinę 
jų nuotaiką. Beje, ko verti 
centrinės ir respubl ik inės 
spaudos pasisakymai prieš cen
zūrą, išmetusią už borto daugelį 
nacionalinio-kultūrinio paliki
mo lobių, jeigu Vinco Kudirkos 
„Tautiška giesmė" ir toliau kai 
kam kelia nepaaiškinamą bai
mę, laikoma „viešosios tvarkos 
pažeidimu"? Veltui pastangos — 
vis tiek absoliuti tautos dau
guma brangina per kančias 

išsaugotąsias dvasines vertybes. 
Kuojos labiau draudžiamos, tuo 
brangesnės. „Lietuvių tauta 
niekada nebus ateistinė, nes 
ateizmas naikina aukščiausias | 
vertybes ir apriboja akiratį 
materialiniais dalykais". 

Ir dar noriu atkreipti dėmesį 
į sąvokos „antivisuomeniniai 
veiksmai" sąlyginumą. Mari
jampolės bažnyčios šventoriuje 
tiems, kurie norėjo klausytis, 
kalbėjau apie tai , kas skaudina 
mano ir visų sąmoningų katali
kų širdis. Tai galiu, prisiim
damas pilną a tsakomybę, 
pakartoti ir dabar: nepaisant 
džiaugsmo dėl arkivyskupo 
Jurgio paskelbimo palaimin
tuoju, mes liūdime dėl trijų 
neteisėtai įkalintų kunigų — 
Sigito Tamkevičiaus, Alfonso 
Svarinsko, Jono-Kąstyčio Ma
tul ionio bei ki tų lietuvių, 
nuteistų vien už taikų savo 
pažiūrų išreiškimą, 

(Bus daugiau) 

Pradėjo ieškoti „šaknų 
Reikalauja keisti komunistų sistemą 

Maskva. — Visiems oficialiai 
sutariant, jog Stalinas buvo ti
ronas, Sovietų Sąjunga šiuo 
metu atsidūrė prieš labiausiai 
savo istorijoje skaudžiausią 
klausimą: — kas padarė, kad 
Stalinas egzistuotų? 

Šis klausimas Sovietų spaudo
je atsargiai ir kantriai disku
tuojamas. Klausimas sunkus ne 
dėl savo istorijos, bet dėl ko
munizmo įteisinimo ir dabar dėl 
jo reformų galimybių įvesti ką 
tai demokratiško. Pirmą kartą 
Sovietų Sąjungos intelektualų 
dalis atvirai pradėjo ieškoti Sta
lino praeities šaltinių, nueinant 
net iki steigėjo ir oficialaus 
Sovietų komunizmo „šventojo" 
Lenino ir iki jo protėvių Markso 
ir Engelso. 

„Šaknų ieškojimas" 

Jų tyrinėjimai priartėjo prie 
oficialios herezijos — prie idėjos, 
kad Stalinas nebuvo atsitik
tinumas ir kas jį komunizme 
tokiu padarė, jei ne gyvybinis 
klausimas, reikalingas komu
nizmui. 

Ta tema yra raginama pra
vesti debatus Komunistų parti
jos konferencijoje, kuri prasidės 
už dviejų savaičių ir kuri 
turės apsvarstyti kiek 
leisti demokratijos Sovietų 
Sąjungos sistemoje. „Mes 
privalome suprasti tos sistemos 
šaknis, kad suprastume šiandie
nos reformas", pareiškė Otto R. 
Latsis, istorikas ir partijos žur
nalo „Komunistas" redaktorius, 
kuris praėjusią savaitę įsijungė 
į analizatorių gretas, kaip Stali
nas pateko į vyriausybės 
viršūnes. Latsio straipsnis 
„Znamya" žurnale pilniausiai 
atspindi naująją partijos liniją 
pagal Gorbačiovą. 

Leninas — tikrasis įpėdinis 

Latsis nagrinėja tą periodą 
nuo Lenino mirties 1924 m. iki 
to didžiojo posūkio 1929 m., kai 
Stalinas perėmė partijos kont
rolę. Jis baigia savo studiją Sta
lino nusisukimu nuo socializmo. 
I klausimą, ar Leninas su savo 
galvojimu paruošė Stalinui „as

menybės kultą", atsako Latsis 
„ne". Stalinas pasinaudojo kraš
tu, kuris nežinojo, ką reiškia 
demokratija. „Asmenybės kul
tas nėra socializmui įpareigo
jantis bruožas", rašo Latsis. 

Latsis mano, jog tikrasis 
Lenino paveldėtojas buvo 
Nikalojus Bucharinas, kuris 
buvo prieš ūkių ir industrijos 
nusavinimą ir ragino daugiau į 
laisvą verslą. Bucharinas 1938 
m. buvo sušaudytas, bet pasku
tiniu metu politiškai rehabili-
tuotas. Leninas prieš mirtį su
prato forsuojančios jėgos ne
laimę ir ragino imtis žmogiškų 
metodų komunizmo įgyvendini
mui. 

Komunistų sistema gimdo 
tironus 

Kiti sovietų intelektualai, 
kaip ekonomistas Selyunin, 
sako, kad ne Stalinas sukūrė tą 
sistemą, kurią paveldėjo Gorba
čiovas, bet pat i komunistų 
sistema vienos partijos galioje ir 
valstybės rankose veda į tironų 
išaugimą. Minėtasis Selyunin 
įspėja, jog, jei nebus pakeitimų 
demokratijon ir ekonominės 
laisvės, tai ši sistema ir vėl duos 
naują diktatorių, gal būt 1990 
me ta i s . Kit i in te lek tua la i 
pas i sakė , k ad komunizmo 
sistema kuria naujus Stalinus, 
nes bolševikų partija džiaugiasi 
Stalino pasisekimu, rašo istori
kas Medvedevas. Kitas istorikas 
— Nikolai Popov, rašo „Sovet-
skaya Kultūra" žurnale, jog 
partija paėmė galią į rankas dar 
prieš Lenino mirtį. Jis sako, kad 
šiandien: „maži Stalinai dar te
begyvena su mumis". Ar Mark
sas ir Engelsas yra komunizmo 
blogybė, ar tos šaknys glūdi jų 
raštuose, kurias paveldėjo Leni
nas ir kiti, klausia sovietai in
telektualai , ir todėl reikia 
pakeisti komunistinę sistemą 
demokratija. Tai pasiruošimas 
partijos konferencijai. 

• Kalėjimai 
S Koncentracijos stovyklos 

Kalėjimai ir koncentracijos stovyklos 

Sovietų okupuotose Pabaltijo valstybėse 

Amerikos Lietuvių Tarybos išleistas žemėlapis, kuriame pažymėtos 
komunistų įsteigtos darbo stovyklos ir kalėjimai, pagal Avraham Shifrin 
šaltinius. 

Panaikino istorijos egzaminus 

— Lietuvoje iki šiol buvo 
minima Moters diena, bet dabar 
vėl sugrąžintas Motinos dienos 
paminėjimas. 

Maskva. — Los Angeles 
Times praneša, jog Sovietų 
Sąjungoje 53 milijonams sovietų 
vaikų istorijos egzaminai šiais 
metais buvo panaikinti . 
Vaikams iš viso nereikės laikyti 
istorijos egzaminų, nes vyriau
sybė paskelbė, kad ką jie mokėsi 
iš istorijos, buvo klaidingai mo
komi. 

Sovietų istorijos peržiūrėjimas 
nuėjo tiek toli, jog istorikai, 
bendruomenės mokslo dėstyto
jai ir Komunistų partijos teo
retikai nebežino, kas yra tei
singa, kas yra fantazija ir kur 
yra tikrieji nusikaltimai, ką 
reikia sakyti mokiniams, ir ko 
nesakyti. Vyriausybės laikraš
tis „Izvestija" pranešė praėjusį 
penktadieni, jog šis sprendimas 
turi panaikinti melagystes, 
kurios ėjo iš generacijos į 
generaciją ir kad stalinistinė 
politiką ir ekonominę sistemą 
reikia užbaigti ir ją pakeisti 
demokratine. 

Melavo kelioms 
generacijoms 

Pirmame puslapyje „Izvesti
ja" rašo, jog „tų žmonių nusikal
timas, kurie skandino vieną 
generaciją po kitos, nuodijo jų 
mintis ir sielas melagystėmis, 
yra neapskaičiuojamas". Šian
dien mes, ten rašoma, jaučiamės 
kalti prieš savo vaikus. 

Sprendimas padarytas parti
jos aukščiausiuose sluoksniuose 
ir patvirtintas Politbiure. Tai 
kaip t ik padeda Gorbačiovo re
formoms. Kasdieninis praeities 
klaidų atskleidimas sovietų vi
suomenei, sako laikraštis, yra 
vienintelis kelias į garbingą 
ateitį. 

Antrasis atgimimas 

Gorbačiovo reformų rėmėjai 
sako, jog teisybės žinojimas apie 

Sovietų praeitį — klaidas, 
nepasisekimus ir buvusias tra
giškas dienas privalo įveikti 
konservatorių opoziciją nori
moms reformoms. Prieš metus 
Gorbačiovas deklaravo, kad 
neturi būti daugiau „tuščių 
vietų" Sovietų istorijoje, ir 
paskutiniais mėnesiais sovietų 
istorikai pradėjo spausdinti 
spaudoje griežtus kritikos 
straipsnius apie politinę Sovie
tų Sąjungos praeitį. „Izvestija" 
tai pavadino „Svarinimo pro
cesu" arba dar daugiau „ant
ruoju gimimu" visame krašte. 

Šiuo metu ypač daug kritiškų 
apžvalgų apie diktatoriaus 
Stalino 30 metų kraugerišką 
sistemą, jo valdymo metodus ir 
žudynes. Vis prisimenamas 
senas bolševikas Bucharinas, 
kurio ekonominės idėjos labai 
artimos Gorbačiovui ir jo rė
mėjams. 

Žydų „nuopelnai" 
Vilnius— Lietuvoje „Tiesos" 

redakcija gavo Eusėjaus Jacov-
sko, kurio oficialus titulas yra 
,Revoliucinio judėjimo Lietuvo
je ir Didžiojo Tėvynės karo daly
vis, istorijos mokslų kan
didatas", laišką. Savo laiške jis 
sako, jog vykstant šalyje 
revoliuciniam persitvarkymui, 
„tiesos ir viešumo sąlygomis, 
mūsų istorijoje neturi likti baltų 
vietų". Jis sako, kad nemaža 
dalis žydų gyventojų Lietuvoje 
prieš karą pritarė komunis
tams. Ši tendencija išliko ir 
pokario metais. Karo metu 
„16-je lietuviškoje šaulių di
vizijoje" kovojo 29rrr žydų. E. Ja-
covkis pasipiktino dėl „nepro
tingo mėginimo nuslėpti tiesą 
apie žydų dalyvavimą mūšiuo
se"... ir apie tai, kad daugelis jų 
didvyriškai žuvo. 

Neseniai veteranų konferen-

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Lietuvos socialinio ap
rūpinimo ministerė J. Pacevi-
čienė pasakė, kad šiuo metu yra 
114 tūkst. invalidų, iš kurių 7 
tūkst. yra darbininkai ir tarnau
tojai ir apie tūkstantis kolū
kiečių. Didžiausias invalidumas 
Miškų ūkio ir miško pramonės, 
automobilių transporto ir plen
tų ministerijose. 

— Lenkija ir Lietuva 
pasirašo susitarimą, jog lenkų 
kalba bus dėstoma Vilniaus uni
versitete, o Poznanės A. Micke
vičiaus universitete bus atidary
tas lituanistikos skyrius. 

— Kaune didžiausioje Lie
tuvos gydymo įstaigoje — P. 
Jasinsko klinikoje atidarytas 
operacinis blokas. Naujas cen
tras, sako, aprūpintas naujau
sia medicinine aparatūra. 
Išplėstas chirurgijos skyrius. 
Šioje klinikoje gilinamos res
publikos medikų žinios. 

— „Litva literaturnaja" žur
nale rusų skaitytojai supažindi
nami su lietuvių išeivijos lite
ratūra. Ten išspausdinti J. Ais
čio, H. Radausko, A. Gustaičio 
eilėraščiai ir A. Vaičiulaičio 
apsakymų vertimai į rusų 
kalbą. 

— Vytautas Zenkevičius, pa
vergtos Lietuvos „užsienio rei
kalų ministeris" atleistas pen
sijon. Jo vieton okupantas 
paskyrė Vladislovą Mikučiaus-
ką, kuris buvo Vilniaus komu
nistų partijos komiteto pirmasis 
sekretorius. Jis kilęs iš Kuršėnų 
ir yra statybos inžinierius. Yra 
centro komiteto narys ir depu
tatas. 

— Varšuvos operos teatras 
gastroliavo Lietuvoje su dviem 
Moniuškos operomis — 
„Baisiuoju dvaru" ir „Gra
fiene", kurių libretai paimti iš 
17 ir 18 amžiaus sąvartos. 

— Nijolė Sadūnaitė parašė 
Sovietų Sąjungos prokurorui 
Rekunkovui pareiškimą, prašy
dama išaiškinti ir nubausti 
tuos, kurie ją mušė, kankino ir 
jėga įgrūdę į „Žigulį" važinėjo 
30 valandų grasindami nužudy
ti. J i sako, kad tuo buvo 
sulaužytos elementariausios so
vietinės konstitucijos ir Hel-
sinko susitarimų baigiamojo 
akto garantuotos žmogaus tei
sės. 

— Vilniuje įvyko XXX fil
mų mėgėjų festivalis. Pade
monstruota 40 filmų, kur 
vyravo dokumentinių filmų 
žanras. Aukso medaliais apdo
vanoti vilniečiai E. Lapinskas 
už „Kajetoną", A. Pročkys ir V. 
Blažys už „Kai Nidoje auga 
grybai". Kaunietis R. Povilaitis 
apdovanotas už „Skubėkime į 
Tolminkiemį", o panevėžietis V. 
Andrašiūnas už eksperimentinį 
filmą „Tušti vitražai". 

— Klaipėdoje į\yko pasi
tarimas Kuršių mari \ reikalais, 
nes dėl Nemuno baseine vykdo
mos pramonės, į marias paten
ka įmonių atliekos, naftos 
likučiai ir marių užteršimas 
yra neleistinai didelis. 

— Kalvarijos mieste nauja 
130 lovų ligoninė. Joje vyriau
siu gydytoju yra Eugenijus 
Ciuplevičius. Įrengtos terapijos 
palatos, diagnostikos ir gydo
mieji kabinetai su nauja apa
ratūra. 

Lietuvos partizanai 
„tėvynės išdavikai 

Okupantui priešinosi 6 metus 

99 

Rusų emigrantų organizacijos 
laikraštis „Posev" savo šių 
metų antrame numeryje spaus
dina Valerijaus Senderovo 
straipsnį iš Maskvos: „Vienas iš 
paskutiniųjų". 

Straipsnio ištraukos 
Man teko būti toje pačioje 

kameroje Čistopolio, rytinėje 
Rusijoje, kalėjime su Boleslovu 
Rezūnu. To žmogaus likimas 
yra vienas iš tų, kurie teikia 
prasmę pasaulio egzistavimui, 
bet kuriam dabartinis pasaulis 
yra nedraugiškas, abejingas. 

1940 m. šis jaunas ūkinin
kaitis paėmė šautuvą į rankas. 
Jo tėvynė buvo užpulta ir jis 
padarė tai, ką jo protėviai 
visada darė tokiais atvejais: jis 
stojo su ginklu rankose prieš už
puolikus. 

„Miško metai" prasidėjo. Aš 
nežinau ar Ukrainos ir Lietuvos 
miškai bus įrašyti dabartinėje 
istorijoje. Jeigu ne, tai reiškia, 
kad ta istorija jų neverta. Vokie
čių armija pasitraukė nuo 
Volgos iki Elbės jau per du ir 
pusę metų, O Lietuvos partiza
nai sugebėjo priešintis sovietų 
okupantams per šešerius metus. 

„Bet pagalbos nebuvo..." 

Laikas bėgo, radijo stotys 
ragino priešintis, žadėjo 
pagalbą. Bet pagalba neatėjo ir 
lietuviams pasidarė aišku, kad 
Vakarai juos išdavė. Jie buvo 
tik naudingos šaškės laisvojo 
pasaulio politiniame žaidime. Ir 
svarbiausia, kas dvasiniai rėmė 
partizanus ir teikė jiems jėgas 
kovoti — jų tautos parama — 
pradėjo silpnėti metai po metų. 
Laikas bėgo negrįžtamai ir 

Tautinių protestų 
vietos 

vavo tai operacijai. Juodoji 
„Volga" nuvežė Rezūną į 
Vilnių. Boleslovui j au ėjo še
šiasdešimtieji metai. Pusę metų 
jis praleido Lietuvos KGB tar
dymo izoliacinėje kameroje. Jie 
teisė Rezūną lapkričio mėnesį. 
Prokuroras reikalavo jį nuteisti 
dešimčiai metų griežto režimo 
lageryje ir penkiems metams 
ištrėmime. Bet teisėjas manė, 
kad šis pasiūlymas nebuvo 
pakankamai žiaurus. Nuospren
dis: penkiolika metų griežto 
režimo, atbūnant pirmuosius 
dešimt metų kalėjime. 

„Ginant lietuvi didvyrį..." 

Dešimtmečiai praeina. Žmoni
ja reguliariai švenčia didelės 
pergalės jubiliejų — pergalės 
demokratinių Vakarų ir „pro
gresyvios", bet nevisai 
demokratinės, Sovietų Sąjungos 
prieš rudąjį marą. Ir šešėliai 
Don Kichotų, kurie pilnu ūgiu 
stojo prieš juos, negraužia 
sąžinė tų. kurie švenčia tą ju
biliejų. Rusų organizacijos narių 
pelenai jau sen ia i a tša lo 
vokiečių konclagerių krosnyse 
ir Vlasovo armijos karių kaulai 
išnyko Arktikos snieguose. 

Bet kai kurie dar yra išlikę 
gyvi! Ukrainiečių sukilėlių ar
mijos didvyriai ir Baltijos parti
zanai kenčia bega l in ius 
dvidešimtmečių ka l in imus . 
Tačiau pasipriešinimo korta jau 
seniai sulošta, jos vertė „huma
niškiems" Vakarams šioje ,,de-
tantės" gadynėje yra lygi 
nuliui. 

Gi Boleslovo gyvybė pamažu 
gęsta akmeniniame Čistopolio 
maiše. Metai po metų jam vis 
sunkiau atsikelti, kada jį žadina 
anksti rytą. 

Sovietų Sąjungoje yra daugiau negu 100 tautybių. Jos visos reiškia 
nuolatini protestą prieš rusų dominavimą, o ypač Pabaltijo valstybėse, 
Ukrainoje ir Armėnijoje. 

gyvenimas krypo į savo nor
malias vėžes. 

Boleslovas paliko mišką. Jis 
vėl dirbo kaime, bet dabar tai 
jau buvo „kolūkis". Jis dirbo 
gerai, sąžiningai,kitaip jis dirbti 
nemokėjo. 

1979 m. gegužės mėnesį šis 
„tėvynės išdavikas" buvo areš
tuotas. Valstybės saugumo 
generolas asmeniškai vado-

cijoje buvo paminėtos įvairios 
tautybės, dalyvavusios kovose, 
o žydai buvo nepaminėti. Kai jis 
užprotestavo, jam nebuvo at
sakyta . Toks ignoravimas 
užgavo jo jausmus. 

— Lietuvoje skundžiamasi, 
kad lėtai vyksta užplanuotų 
kultūros namų statyba Prie
nuose, Vilkaviškyje ir Zara
suose. Neleistinai vilkinama 
Šilalės kultūros namų statybos 
pradžia ir nevykdomi statybos 
planai Plungėje ir Utenoje. 

Kągi, būtų veltui bandyti per
tvarkyti pasaulį! Bet jeigu bent 
vienam balsui lemta šiandien 
praskambėti ginant lietuvį 
didvyrį, tebūnie tas balsas iŠ 
okupuotos Rusijos! 

KALENDORIUS 
Birželio 14 d.: Rufinas, Vale

rijus, Butrimas, Alka, Digna. 
Birželio 15 d.: Vitas, Leonide. 

Barita. Tanvilas. Jolanta, Mo
destas. 

ORAS 
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:26. 
Temperatūra dieną 90 1., nak

tį 65 1. 
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DRAUGAS, antradienis, 1988 m. birželio mėn. 14 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR S V E I K T I PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS Į SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago, IL 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ALVUDO DIETOS 
DETALĖS (30) 

Tinkamu maistu ir reikiamu 
vaistu tolinkime nuo savęs 
sklerozę ir tuo pačiu širdies 
ataką. 

Dabar t inės medicinos 
rag in imas 

Daugelis mūsiškių atranda 
save įkritusius į įvairiopo li
guistumo duobes ir iš jų niekas 
nepajėgia mūsiškių ištraukti, 
nes gydytojas gali tik talkinti, 
nurodydamas iš nesveikatos 
duobės išsikrapstymo būdus, bet 
mūsiškiai patys turi ryžtis ir 
stengtis iš jos išsikrapštyti, 
nepersivalgodarni ir reikiamai 
maitindamiesi,nerūkydami, ne
girtaudami ir darbą džiaugsmu 
laikydami. 

Alvudo dieta ir joje nurodyti 
vaistai, esant gydytojo žinioje, 
padeda riebų kraują suliesinti. 
Čia paduodamos tos dietos 
detalės. Kiekvienas pagal savo 
skonį pasirenka čia patie
kiamus maisto gaminius. J ie 
padės lietuviui išsikapstyti iš 
nesveikatos duobės. 

Yra šešios maisto rūšys, 
kurias kasdien reikia naudoti: 
1. proteinai, 2 pienas ir jo gami
niai, 3. duona ir javainiai, 4 
gausūs vitaminu C vaisiai ir 
daržovės, 3. tamsiai žalios 
spalvos daržovės, 6. kitokie 
vaisiai ir daržovės. 

Proteininis maistas 

Proteinas yra medžiaga 
raumenų ir audinių atstatymui 
— juos susinešiojusius atnaujina 
kiekvienam ir vaikui. Toks 
maistas dar suteikia „B" rūšies 
v i taminus ir geležį. , , B " 
vi taminai padeda išgaut i 
energiją iš maisto. Geležis 
reikalinga pagaminimui rau
donųjų kraujo ląstelių, kurios 
kūnui teikia būtiną deguonį. 

Proteininis maistas apturimas 
iš dviejų šaltinių: gyvulių ir 
daržovių. Kiekvieną dieną 
reikia iš viso suvalgyti keturias 
porcijas proteinų — du kartus 
gyvulinės kilmės ir du kartus 
augalinės kilmės. 

Ankstyvesnė mediciniška lite
ratūra paduoda proteininį mais
tą, neatsižvelgdama į sklerozės 
mažinimą. Dabar mes tokių 
nurodymų nepr is i la ikome. 
Alvudo dietoje paduodamas tik 
sveikas proteininis , t i ek 
gyvulių, tiek augalų kilmės 
mais tas . Todėl t ik tokį 
privalome valgyti. 

Gyvulinės kilmės proteinai 
Jei kitaip gydytojas nenurodo, 
valgoma po dvi uncijas (60 g) 
kiekvienoje porcijoje (viso 4 kar
tus dienoje): kiaušinio baltymas 
(keturių ar trijų) ir žuvis („filet" 
ar steikas ar 3 gabalai). Visa ki
tokia mėsa nenaudojama tol, 

kol cholesterolis kraujuje nesu-
normuojamas (iki 130 mg%). 

Augalinės kilmės proteinai 
Pupos ar pupelės yra geriausias 
augalinės kilmės proteinų 
šaltinis. Pupelių—pupų porcija 
turi daugiau vitaminų ir 
mineralų negu riešutų ar sėklų 
porcija. Valgytina porcija 
sekančių daržovių: konser
vuotos pupelės ar žirniai (1 puo
delis — 240 ml); riešutų sviestas 
(„cashew butter", „peanut but-
ter" ketvirtis puodelio — 60 
ml). Riešutai (pusė puodelio — 
120 ml); saulėgrąžų sėklos 
(pusė puodelio — 120 ml); tofu 
(sojos pupelių varškė) (vienas 
puodelis — 240 ml). 

Vietoje visų mėgiamų gyvuli
nės kilmės dešrų ar dešrelių 
naudoti lygiai skanias jų imi
tacijas (augalinių proteinų — 
sojos pupelių kilmės su prie
skoniais). Tai be gyvulinių 
taukų ir be cholesterolio deš
relės: „breakfast links" ar 
„breakfast patties" (Morning-
star Farms gaminys). Reikalau
kite krautuvėse — pristatys. 

Žmogus gali gražiausiai, svei
kiausiai verstis valgydamas 
vien augalinės kilmės pro
teinus. Geriau bus, jei šie 
augaliniai proteinai pakaitomis 
bus naudojami su gyvuliniais 
pro'cinais (kiaušinio baltymu ir 
žuvimi). Galima tartis tuo rei
kalu su dietininke ar gydytoju. 

Kitą kartą — apie kitas 
maisto rūšis sužinosime. 

LABAI SKANUS 
KIAUŠINIO BALTYMO IR 

DARŽOVIŲ MIŠINYS 

(Jono Kirvaičio, numetusio 
trisdešimt sv. svorio receptas). 

Trys salierų stiebeliai, tuzinas 
kiaušinių baltymų, pusė žalio 
pipiro, vienas pomidoras, vienas 
svogūnas ir šešios daržovinės 
(sojos pupelių su prieskoniais) 
dešrelės (,,cholesterol-free 
breakfast links" ar „breakfast 
patties"; (kol jų nusipirksime — 
apseikime ir be jų). 

Viską smulkiai (žirnio dydžio 
gabalėliais) supjaustyti ir alie
juje pakepinti. Išplakti tuzino 
kiaušinių baltymus ir užpilti 
ant pakepintų daržovių ir 
augalinių dešrelių supjaustytų 
nago ilgio gabalėliais. Truputi 
pamaišyti kol baltymai perkeps. 
Valgyti šiltą ar šaltą, kaip stovi 
ar su duona (,,plyta") bei 
bulvėmis. 

KAS DARYTI JAUČIANT 
ŠIRDIES PLAKIMĄ? 

Klausimas. Mano širdis kar
tais plaka smarkiai, kartais per
šokant — taip aš jaučiu. Kas 
man darytina tokiu atveju? 

Gyvulinės k i lmės sveiki prote inai : žuv is ir k i a u š i n i o b a l t y m a s (nenaudo
jan t jokio t rynio per visa gyvenimą) . 

Atsakymas. Širdies palpita
cija („palpitations") yra ne kas 
kita kaip jaut imas širdies 
plakimo. Dažniausiai taip 
plakanti širdis nesudaro jokio 
pavojaus. Kas sukelia tokį 
širdies plakimą, daugumoje pri
klauso nuo to, kaip žmogus 
jaučiasi. Ar stipriai širdis muša, 
ar nereguliariai? 

Jei j au t i stiprų širdies 
plakimą, taip gali gautis dėl 
įtampos ar baimingumo — ne 
dėl širdies ligos. O jei jauti, kad 
širdis plaka nereguliariai: iš
krenta pulsas ar širdis dreba — 
tas vadinasi medicinoje aritmi
ja (arrhythmia). Toks stovis gali 
gautis nuo kofeino, tabokos, 
alkoholio, neteisingų vaistų, 

kūne maisto medžiagų trūkumo 
(thiamino ir kalio — potassium) 
— ypač pas alkoholikus. Taip 
pat esant trūkumui vitamino 
B-12, geležies, magnezijos ir 
„folic acid". 

Daug rečiau tikros ligos yra 
palpitacijų priežastimi, būtent: 
širdies raumens susirgimas 
(,,myocarditis"), per daug 
veikianti gūžio liauka, prigim
tos širdies ligos ir plaučių nege
rovės. Turint širdies negeru
mus, palpitacija tėra tik menkas 
nusiskundimas. Tais atvejais 
skausmas ir sunkumas alsuoti 
būna ryškesni nusiskundimai. 

Vienok, kai kurios palpitaci
jos yra pavojingos gyvybei. Jei 
širdies viršutinių dviejų 
kamarėlių sienelės (atrium) ima 
virpėti („atrial fibrillation") dėl 
pairusio elektrinio impulso, 
tada tos kamarėlės nesusitrau
kia — plazda ir darbo neatlieka, 
kraujo į skilvelius nevaro. Tais 
atvejais yra pavojus gauti tose 
kamarėlėse kraujo sukrešėjimą, 
o šis gali patekti į cirkuliaciją 
ir užkimšti kraujo indus. Tada 
gali gautis širdies ataka ar 
strokas. 

Jei širdies skilveliai ima 
virpėti („ventricular fibril
lation"), tada jie kraujo nevaro, 
tik dreba. Toks stovis ilgiau už
sitęsęs gali sukelti staigią mirtį. 

PAUKŠČIŲ KELIAIS 
EDMUNDAS JAKAITIS 

Augalinės kilmės proteinai: grūdai, sėklos, pupos ir pupelės, riešutai, žali 
žirniai — džiovinti ar konservuoti, kiekvienam pagal savo skonį. 

Žmogus visuomet žavėjosi ir 
pavydėjo paukščiams. Jį žavėjo 
grakštūs sparnų judesiai, jų nar
dymas ore. Aukščiausios sienos, 
plačiausios upės negalėjo juos 
užtverti. Pavydėjo žmogus jų 
laisvei. Kuo daugiau žmogus 
svajojo, tuo labiau jautėsi silp
nesniu. Noras pamatyti iš aukš
čiau tą žemę, ant kurios jis buvo 
varžomas ar tai aukštų kalnų ar 
neperbrendamų vandenų, ska
tino ieškoti būdų pasiekti, kur 
akys matė, bet kojos nenunešė. 

Amžiai slinko Noras nė kiek 
nemažėjo. Žmogus vis rėpliojo 
žemės paviršiumi, o paukščiai 
sklandė padebesiais. Paly
ginimas „laisvas, kaip paukš
tis" skatino prie bandymų, iš
radimų, patobulinimų pakilti, 
pamatyti, ko žmogus nėra per
gyvenęs: pamatyti aplinką 
paukščio žvilgsniu. Užsispyrė
lių, pasiryžusių dėka šiandien 
žmogus viešpatauja ore. Apsi
šarvavęs kvėpavimo palengvi
nimo aparatūra, žmogus yra 
paukščių nebepasiekiamas. 
Aukščio ribos skaičiuojamos 
tūkstančiais pėdų. Greitis 
viršija garsą. Bet žmogus 
apakintas pasisekimais, už
miršęs sudėtas aukas, nerimsta. 
Šūkis „aukščiau, greičiau, 
toliau!" reikalauja naujų pa
siekimų. Technikos pažanga 
laikoma žmonijos laimėjimu. 

Techniški išradimai panau
doti gyvenime palengvina žmo
gaus kasdieninius reika
lavimus. Svarbiausias šio šimt
mečio techninis laimėjimas yra 
kompiuterio išradimas, kurio 
pagalba buvo paleistas į erdves 
erdvėlaivis, kuris nutupdė 
žmogų ant mėnulio. Astronau
tams pravėrus vartus į dausas, 
1992 metais ir mirtingasis galės 
pažvelgti iš erdvių į savo mai
tintoją žemelę. 1992 metų skri
dimų rezervacija yra užpildyta. 
Registracija yra pradėta 1993 
metams. 

Kas nenori laukti pasiskrai
dymo erdvėse, gali pakilti ir pa
būti paukščių draugystėje. Pa
kilti, atitrūkti nuo žemiško 
triukšmo, pakvėpuoti grynu 
oru, pamatyti sujungtas lyg 
siūlais gyvenvietes, pergyventi 
Julės Verne nuotaikas, šiandien 
visa tai yra prieinama už paly
ginti žemą kainą. 

Apie ką čia kalba eina? Apie 
lėktuvus, sklandytuvus, malūn
sparnius? Atsakymas yra: karš
to oro balionai. Pirmųjų avia
cijos pionierių įspūdžius galima 

pergyventi ir po 200 metų. 
Viskam yra pradžia. Taip ir 
balionų pradžios reikia ieškoti 
Prancūzijoj, kada broliai Mont-
golfier 1783 metais paleido į orą 
35 pėdų diametro popierinį 
rutulį, pripildytą karstų dūmų. 

Po tri jų mėnesių broliai 
demonstravo savo atradimą 
prancūzų karaliui Liudvikui 
XVI. Žiūrovų tarpe buvo ir tuo
metinis prie karaliaus rūmų 
Amerikos pasiuntinys Ben-
jamin Franklinas. Pripildytas 
smilkstančių vilnų ir degančių 
šiaudų dūmais balionas pakilo 
į orą su pirmaisiais keleiviais: 
gaidys, avis ir antis. Kada po 8 
minučių orui atšalus, balionas 
nusileido, B. Franklinas buvo 
gretimai stovinčio žiūrovo už
klaustas, ar kada nors balionai 
atneš kokią naudą. Klausimas 
buvo a t s a k y t a s klausimu: 
„Kokia nauda yra iš naujagimio 
kūdikio?" 

Broliai Montgolfier manė, kad 
dūmai kėlė balioną į aukštį. Tik 
vėliau jie patyrė, kad šiltas oras 
plėsdamasis darosi lengvesnis ir 
neturėdamas kito kelio kyla 
aukštyn. Pakelti du žmones oro 
maišas turi būti mažiausiai 
60,000 kubinių pėdų (apie 
20,000 kub. metrų). Orui 
atšalus, balionas prarasdamas 
aukštį, turi nusileisti. 

Kara l ius demonstravimu 
buvo sužavėtas, bet pakilimas 
su žmonėmis buvo uždraustas. 
Pagaliau po ilgų įtikinėjimų 
leido paleisti į orą nusikaltėlius, 
atliekančius kalėjimo bausmę. 
Kuo toliau, tuo daugiau kara
lius darėsi nuolaidesnis. Moks
lininkas de Rozier, karaliui lei
dus, prisirišęs prie žemės, pakilo 
80 pėdų. Ir mėnesiui praėjus, tas 
pats de Rozier su vienu armijos 
karininku atliko laisvą virš 
Paryžiaus skridimą. 300 pėdų 
aukštyje jie išbuvo 25 minutes. 

Balionais susidomėjo visa 
Europa. Bet pirmenybė pasiliko 
prancūzams. 1785 metais 
amerikietis daktaras ir prancū
zas perskrido Anglų kanalą. 
Kitas prancūzas 1787 metais 
iššoko parašiutu iš baliono. Pa
ryžiečiai buvo pirmieji, kurie 
panaudojo balionus paštui. 

Kada John Wise sugalvojo 
valdomus vožtuvus, visa 
naujenybė įgavo naują reikšmę. 
1859 metais buvo pasiektas 
tolio rekordas: nuo Saint Louis, 
MO, iki Henderson, N Y. At
stumas 1120 mylių. 1978 metais 
t rys pramuštga lv ia i , 

perlėkdami Atlantą, sukorė 
3,233 mylias. Pakilę Maine, po 
šešių dienų nusileido netoli Pa
ryžiaus. Pora metų vėliau tėvas 
su sūnum perskrido be nusilei
dimo visą Šiaurės Ameriką. 
2,800 mylių kelionė truko 99 
valandas ir 54 minutes. 5,209 
mylių kelionę atliko amerikie
čių ketveriukė. Pakilę Naga-
shima, Japonijoj, nusileido Co-
velo, Kalifornijoj. Vėliausias 
rekordas priklauso John W. 
Kittinger, Jr., kuris vienas per
skrido Atlantą ir atlikęs 3,543 
mylias, nusileido Italijoj. 

Skridimas balionais yra prie
šingas šių dienų sprausminių 
lėktuvų skraidymams. Pa
kibus ore, atsiveria nauji vaiz
dai. Išraizgyti keliai, pripildyti 
nenutrūkstama automobilių 
virtine, primena judančius mar
gaspalvius šliužus. Miesto vaiz
dai prilygsta skruzdėlynams. 
Visur juda, knibžda. Slenkant 
pavėjui, akis suspėja daug ką 
pamatyti kitoj perspektyvoj. 
Visa tai lieka nepamatyta, 
skrendant komerciniu lėktuvu 
— arba dėl didelio aukščio arba 
debesų užgožti vaizdai nepaste
bimai praslenka. 

Geresniam stebėjimui 
balionai laikosi tik virš medžių 
viršūnių. Esant ramiam orui, 
balionai plaukia kaip laivai 
5-10 mylių greičiu. Pakilus į 
tokį aukštį , balso ryšys 
palaikomas su žeme. Paaiškėjus 
vėjo krypčiai ir jo stiprumui, nu
statomas kursas ir žemės įgula 
autovežimiais seka iki nusilei
dimo vietos. Rankenėlės pa
sukimu išsiveržia degančių dujų 
liepsnos ir balionas pradeda 
kilti į aukštybes. Atsipalai
davus nuo žemės, apgaubia 
ramybė. Atsivėrę nematyti vaiz
dai užima kvapą. Laikas nustoja 
savo reikšmės. 

Praėjusių karų veiksmuose 
balionai daugiausia buvo nau
dojami žvalgybai. Šiandien jie 
daugiausiai simbolizuoja laisvę. 
Laisvę, kurią kiekvienas gali 
trumpesniam ar ilgesniam 
laikui išsinuomoti. 

Plačiai išplėstas balionų 
nuomavimo tinklas rodo jų 
populiarumą. Atvirame 
krepšyje — kabinoje yra naviga
cijos instrumentai. Saugumo 
užtikrinimui — radijo priimtu
vas ir siųstuvas. Komerciniais 
pilotais gali būti tik išlaikę 
FAA (Federalinė aviacijos admi
nistracija) egzaminus ir turėti 
nemažiau 35 valandų skrai
dymo stažą. Žinant, kad pilotas 
yra patyręs, saugumo jausmas 
suteikia pasitikėjimą, ir kelio
nė palieka malonius įspūdžius. 
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PUNTA AIDS LIGA 
Chicagoje gegužės mėnesį įre

gistruota 25 nauji susirgimai 
AIDS liga. Tai aukščiausias 
susirgimų skaičius, bet kuriame 
mėnesį iki šiol. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
OR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Superior, Sulte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. — 337-1285 

OR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-5566 

OR. VIJAY BAJAI, M.O., S.C. 
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 n-jo 12 iki 6 v v 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-OC87; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
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 

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 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette 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 

Kabineto te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagai susitarimą 

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

" hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Te l . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. an t r . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir | 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 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia j vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

..Coniact lenses" 
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai. paga1 susitarimą. Uždaryta treč 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

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

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

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

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

11800 South west Higtmay 
Palos Heights, III. 60463 

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

Tel . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel . RE 7-1168; 
Rezld. 385-4811 

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 

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 
Šešt pagal susitarimą 

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

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

Valandos pagal susitarimą 

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 iž-6 penkt 10-12. 1-6 ! 

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. VVAITKUS. 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 



Tautožudos aukos 

NEMALONŪS 
PRISIMINIMAI 

Netiktai šiandien, kada mes 
minime 1941 m. birželio mė
nesio viduryje, taigi prieš 47 
metus, įvykdytų masinių 
Lietuvos žmonių suėmimą bei 
trėmimą į Sibirą ir kitas tolimas 
Rusijos sritis, prisimename tuos 
nelaimingus mūsų artimuosius, 
kurie ten žuvo ar po daugelio 
kančių metų grįžo, netekę svei
katos, fiziškai išsekę. Jų kančios 
ir mirtis už savo kraštą mums 
ir ateinančioms kartoms yra ir 
liks akivaizdus liudijimas mūsų 
tautos kovos už savo krašto 
nepriklausomybę. 

Vieną tokį raštišką liudijimą 
turime prieš akis. Tai teisi
ninkės Matildos Strimaitytės-
Mėlienės (gim. 1904 m.) 1941 m. 
ištremtos į Sibirą, atsiminimai. 
Savo kančias ji labai vaizdžiai 
aprašė kuklioje knygoje 
„Kryželiai Arktikoje", kuri 
buvo išleista 1981 m. Chicagoje. 
Autorė, kaip ir dauguma mūsų 
tremtinių, gyveno nežmoniš-
kiausiose sąlygose Jakutijoje, 
prie Laptevų jūros. Nijolė Be-
leškaitė-Gražulienė šį dokumen
tinį veikalą tiksliai išvertė į 
anglų kalbą, o lietuviai šauliai 
— Detroito St. Butkaus kuopa — 
V. Tamošiūno ir kt. rūpesčiu, 
išleido anglišką vertimą, „Cros-
ses in the Arctic", apmokėdami 
visas išlaidas. Atspausdino dr. 
M. Morkūno spaustuvė. Beje, 
autorė dar tebėra gyva. bet 
sunkiai serganti. 

Trėmimai ir okupantams 
sukelia nemalonius ats i 
minimus. Pokario metais jų 
rašeivos ir „istorikai" bandė 
juos pateisinti, skelbdami, kad 
buvo tremiami tiktai „banditai, 
prostitutės, liaudies priešai", 
bet dabar, viešumo (glasnost) 
šūkio įtakoje tie patys ir kiti 
rašeivos pragydo kitokiais bal
sais. 

Turime po ranka „Gimtąjį 
kraštą" (Ni 21,1988.V.25), ku
riame tarybinis istorikas Hen
rikas ^'-ižius (gimęs 1930 m. 
Jonai' j ' . ana'i/uodamas Lietu
vos gyvenimą 1940-1941 m., be 
ko kita rašo: „Turime nepa
miršti, kad socializmas Lietu
voje buvo pradėtas kurti Stalino 
kulto sąlygomis, kai šalyje vyko 
neteisėtos masinės represijos, 
kai klestėjo Stalino nuostata dėl 
klasių kovos aštrėjimo socializ
mo kūrimo procese. Tada buvo 
masiškai represuota ir nepatei
kus individualaus kaltinimo 
iškeldinti už Lietuvos ribų apie 
trisdešimt tūkstančių lojalių 
tarybinei santvarkai žmonių". 

Bet dėl šių didelių aukų tary
binis rašeiva per daug nesisie
loja. Jis tačiau labai garsiai 
rauda dėl pačių Lietuvos 
bolševikų, kuriuos ištrėmė ar 
nužudė Stalinas: „Nepagrįstų 
represijų aukomis tapo šimtai 
politinių emigrantų, gyve
nančių Tarybų šalyje". Šia pro
ga tektų paaiškinti, kad nepri
klausomybės metais veikę 
komunistai, kai juos perse
kiodavo mūsų saugumo orga
nai, dažnais atvejais per Latviją 
ar kitu keliu pabėgdavo į Sovie
tų Rusiją. 

KULTŪRA, SEIMAS, 
TAUTINIS ŠOKIS 

Ir okup. Lietuvos rašytojai 
pasidarė drąsesni . Šta i 
„Perga lės" žurnale (Nr. 
8-11,1987) buvo atspausdinta 
rašyt . J .Avyžiaus romano 
„Sodybų tuštėjimo metas" III 
dalis. Autorius, anksčiau lai
mėjęs visasąjunginę Lenino pre
miją, dabar jau atvirai aiškina, 
kodėl pokario metais tuštėjo 
lietuvių sodybos. Rašytojas 
šitaip aprašo pokario meto 
deportacijas. 

Operacija įvyko naktį, tad 
visi paženklinti Žemažiūrovo 
antspaudu, jau buvo užėmę 

jiems skirtas vietas: Vyrai, mo
terys ir vaikai, net žindomi 
kūdikiai su nukaršusiais, ant 
lazdos kretančiais seneliais, 
siuntė paskutinius žvilgsnius į 
nesvetingą tėviškės dangų pro 
gyvulinių vagonų langelius, ap
kaltus geležiniais pinučiais, pro 
kuriuos kartu su prakeiksmais 
ir maldavimais veržėsi širdį 
v e r i a n t i s moterų, vaikų 
verksmas , protarpia is per
šaukiamas staiga nutrukusio 
kūd ik ių klyksmo. Abipus 
sąstato, nustumto ant atsar
ginių bėgių, vaikščiojo ginkluoti 
kareiviai; tarp šitų maišėsi 
vienas kitas milicininkas ar 
liaudies gynėjas". Toliau au
torius aprašo, kaip viena mote
ris bandė nunešti suimtiesiems 
kiek maisto ir gėrimo, tačiau 
nebuvo lengva įduoti. Vis dėlto 
„pas isukiojus ilgiau apie 
sąstatą, vis vien pasitaikydavo 
sargyninis (rusas), kuris nema
tydavo žmogaus'. Ir tada pasi
darydavo gėda. Už tokius kaip 
Kęstumieras. Savuosius... Ir už 
save pačią, kad lietuvė". 

Kitoje romano vietoje (Nr.ll) 
J. Avyžius vėl grįžta prie tų 
pačių išvežimų ir rašo: „Pusė 
ka imo sėdi a n t ryšulių.. . 
Atvažiavo sunkvežimis... liepė 
susikrauti mantą, kiek suspės 
per porą valandų, ir kartu su 
vaikais išgabeno į geležinkelio 
stotį. O ten gyvuliniai vagonai, 
ginkluoti kareiviai prie kiek
vienų durų — sudiev, Lietuva, 
man linksma buvo gimtoj šalę-
lej"-

Buv. Amerikos l ietuvio 
ūkininko išvežimas: „Štai ir bus 
visi septyni, kaip rodo sąrašas, 
— tarė Vykūbas. Gaivenis — 
amerikonas su žmona Monika 
paėmė už parankių vos pasto-
vinčią ant kojų motiną širdi
ninke, vaikai iš paskos, ir po 
va landė lės visi susikimšo 
sunkvežimyje. Namų slenkstis 
pabučiuotas, kišenėje mazgelis 
gimtosios žemės, kurios iš 
anksto turėjo pasiruošę. Pasku
tiniai žvilgsniai į tamsoje sken
dinčia sodyba. I trobą, kurioje 
jau kiti gyvens...Vis toliau ir 
toliau nuo gimtojo kaimo, nuo 
savo laukų maitintojų, kuriuos 
dabar kiti ars, nuo tėvų senelių 
kapo prie koplyčios, kurios var
pai nepalydės į amžinojo polsio 
vietą". 

,,Tik netoli Kračtupėnų 
pastebėta, kad senukė nebe
kvėpuoja. Gaivenienė vis dėlto 
įbruko į stingstančią mirusios 
r a n k ą grabnyčią, kurią 
Gaivenis tuoj pat uždegė. — Oto 
za teatr? — tarė karininkas, 
pasistojęs ant kabinos laiptelio 
ir kelias akimirkas stebėjęs, kas 
vyksta kėbule. — Starucha 
umerla, tavorišč leitenant, — 
atraportavo vienas kareivių. — 
Vot štuka! — karininkas apnau-
džiai nusispjovė. Paskui 
užsidegė cigaretę, apšviesdamas 
numirėliškai blyškų veidą. 
Tokie pat veidai ir kėbule nuo 
vaiduokliškai plevenančios 
žvakės liepsnelės. Sustingusios 
į krūvą sumestos kaukės, nepa
sakysi kuri kitam priklauso". 

* * * 

Gegužės 22 d. lietuviai patrio
tai Vilniuje ruošė 1948.V.20-22 
masinių trėmimų, kai buvo 
ištremta 200,000 žmonių, mi
nėjimą. Tačiau partijai šis fak
tas labai nemalonus, nors da
bar ir „viešumo" laikas. Taigi 
ji vieną dieną anksčiau (gegužės 
21 d.) suruošė „Stalino aukų 
pagerbimą", kuris vyko prie 
pačių bolševikų nužudyto Z. An-
gariečio paminklo. Deja, čia 
buvo „prisiminti" tik Stalino 
nužudyti bolševikai. O, kad 
buvo nužudyta — ištremta keli 
šimtai tūkstančių nekomunistų 
lietuvių — nutylėta. Nemalonūs 
savo pirmtakūno prisiminimai. 

b . kv. 

Išeivijos lietuviams šie metai 
daugeliu atžvilgių yra reikš
mingi. VLIKas perrinko val
dybos pirmininką, JAV LB 
išrinko tarybą, kuri vėliau išsi
r inks prezidiumą ir naują 
Krašto valdybą, Amerikos Lie
tuvių tautinės sąjungos seimas 
atnaujino mandatą valdybai, 
pirmininkaujamai dr. Leono 
Kriaučeliūno. Birželio pabaigoje 
Torontan suvažiavę Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vai išrinks naują PLB valdybą 
ir nusmaigstys gaires atei
nančių 4-5 metų veiklai , 
atsižvelgiant į besikeičiančias 
sąlygas okupuotoje Lietuvoje. 
Suvažiavę lietuvių išeivijos kul
tūrininkai panagrinės esamą 
kultūrinę padėtį ir bandys 
numatyti ateities veiklos gaires, 
išeinant iš dabar esamos pa
dėties. Po svarstybų, paskaitų, 
politikavimo ir pramogavimo, 
išeivija pasidžiaugs ir pasi
grožės taut inia is šokiais, 
atliekamais jauniausios kartos 
ir veteranų šokėjų. Tautinių 
šokių šventė bus lyg viršūnė 
visų didžiųjų renginių ir pasidi
džiavimas mūsų jaunimu. 

Tautinis šokis, daina, lietu
viška knyga ir la ikraš-
tis-žurnalas kursto lietuvybės 
ugnelę išeivijos lietuvių ir jau
nimo tarpe. Okupanto atpalai
duojami kultūriniai varžtai ir 
bandymas palengvinti ryšius 
tarp išeivijos ir krašto gyventojų 
gali prisidėti prie lietuvybės il
gesnio išsilaikymo. Kad ir 
Vilniaus Jaunimo teatro gast
rolės, organizuotos ne lietuvių, 
bet susitikimai su lietuviais ak-

ANTANAS JUODVALKIS 

toriais lietuviškuose centruose, 
nors ir trumpai valandėlei, 
suartina mus, bet labiausiai 
jaunimą. Nebuvusiems ok. kraš
te, nepajutusiems okupanto 
varžtų, sunku suprasti ten 
esamas nuotaikas ir lietuvių pa
stangas atsipalaiduoti nuo 
Maskvos sunkios priespaudos. 
Kultūrinius* ryšius mezgant, 
sunku išvengti nepageidaujamų 
okupacinių įstaigų tarpininka
vimo, gaunant leidimus įvažiuo
ti ir keliauti po ok. Lietuvą. 

Kol visą Lietuvos veiklą 
kontroliuoja komunistų partija 
tiesiogiai ar per KGB visagalią 
policiją, mums lieka ir toliau 
išeivijoje neatlaidžiai veikti kul
tūrinėje, visuomeninėje ir 
politinėje srityje. Tad ir LB šiais 
metais ruošiamas Kultūros 
kongresas, PLB seimas ir tau
tinių šokių šventė, turi būti 
visokiariopai remiami. Ir 
okupantas mus vertins ir skai
tysis su mumis tiek, kiek mes 
būsime gausūs, vieningi ir pajė
gūs tokius renginius įvykdyti. 

Laikas bėga nesustabdomai ir 
iki šių renginių pradžios beliko 
nepilnas mėnuo, o darbų dar 
daug. Mes neturime finansų 
ministerijos, kuri, kaip ok. kraš
te, dengtų visas išlaidas, 
mokėtų algas, pasitelktų ryšio 
priemones: TV, radiją, spaudą. 
Renginių komitetai dirba be 
jokio atlyginimo, kultūrininkai 
ir seimo atstovai negauna hono
rarų ir dažnam nepadengiama 
kelionių bei pragyvenimo išlai
dų. Visi dirba pasiaukojančiai, 

Dalis svečių Kr. Donelaičio lit. mokyklų užbaigimo iškilmėse birželio 4 d. 
Iš k.: dir. J. Širka, vysk. V. Brizgys, Lietuvos gen. konsulas V. Kleiza, Mar-
ąuette Parko parapijos klebonas J. Kuzinskas, kun. H. Dumpys, A. Buntinas 
ir insp. R. Kučienė. _ . . . 

Nuotr. J . Tamulaičio 

kad renginiai pasisektų, kad tik 
lietuvybės tempiamas siūlas 
nenutrūktų. 

Nepasiturinčių kraštų atsto
vams ir ypatingai tautinių 
šokių jaunesniems šokėjams 
atvežti ir išlaikyti, reikalinga 
finansinė parama. Jungtinis 
finansų komitetas pradėjo pla
tų vajų pinigams telkti. Pirmieji 
gauti duomenys teikia daug 
vilčių, kad reikalinga suma bus 
sutelkta. Paskutiniais duome
nimis jau yra gauta apie 70% 
nustatytos kvotos. Dar trūksta 
30.000 dol. Komitetas prašo 
lietuvius, kurie dar neatsiliepė 
į prašymą ir neatsiuntė aukos, 
kad paskubėtų prisidėti savo, 
kad ir nedidele auka. LB apy
linkės taip pat atsilieka su 
kvotų išpildymu. Trečdalis 
apylinkių jau atsiuntė komi
tetui nustatytas sumas, o kai 
kurios net ir perviršijo. Komi
tetas prašo paskubėti ir kaip 
galima greičiau atsiųsti savo 
dalį. Finansų stoka gali su
trukdyti pramatytų darbų eigą 
ar net juos susiaurinti. 

Kai kas paaimanuoja, kad 
dabar gauna daug laiškų, pra
šančių pinigų ir tik pinigų. 
Amerikos visų organizacijų ir 
institucijų veikla išlaikoma 
aukotojų. Privačios mokyklos, 
parapijos ir visa galybė tyrimo 
bei mokslo institucijų 
išlaikomos gyventojų aukomis. 
Lietuvių švietimo, kultūros ir 
visuomeninė-politinė veikla 
išlaikoma tik mūsų pačių auko
mis. Galime pasididžiuoti 
sukurtomis institucijomis ir fon
dais, kurie gaunamomis paja
momis remia visą lietuvišką 
veiklą, bet jų nepakanka stam
besnio masto įvykiams finan
suoti. 

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimas iki šiol vyko 
kas penkeri metai ir yra jau sep-
tinkasis iš eilės, o Laisvojo 
pasaulio lietuvių tautinių šokių 
šventė jau aštuntoji. Išaugo dvi 
išeivijos lietuvių kartos ir šioje 
tautinių šokių šventėje šoks tė
vai ir jų vaikai, o gal bus net ir 
vienas kitas senolis. Tai puikus 
visų kartų bendravimas, visų 
lietuvių jungtis. Pasaulio lie
tuvių kultūros kongresas yra 
tik ketvirtas iš eilės. Buvo lyg 
nutrūkęs, nors kul tūr inia i 
reikalai nebuvo pamiršti ir 
svarstomi Mokslo ir kūrybos 
simpoziumuose. Atgaivintas 
kultūros kongresas vertas di
delio dėmesio, nes besi
keičiančioje sovietinėje sis
temoje, gali iškilti klausimų, 
reikalingų naujų sprendimų ir 

UŽSIENIEČIAI VOKIETIJOJE 
K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Paskutiniej i s t a t i s t in ia i 
duomenys parodė, kad Vakarų 
Vokietijoje gyvena 4.5 mil. 
užsieniečių, kur ių pusė 
kasdieninę duoną pelnosi mies
tuose per 100 tūkst. gyventojų. 
Didžiausias užsieniečių nuo
šimtis randamas Frankfurte, 
kur jie sudaro 25% visų miesto 
gyventojų. Po Frankfurto seka 
Offenbachas su 21.7%, Stutt-
gartas — 18.1%, Miunchenas 
16% ir Mannheimas — 15.5%. 
Vakarų Berlyne užsieniečių yra 
258 tūkst., Miunchene 204 
tūkst. ir Hamburge 176 tūkst. 
Svetimšaliai Vakarų Vokietijoje 
sudaro 7.4% visų gyventojų (čia 
neįskaitomi NATO kariai ir jų 
šeimos nariai), tačiau miestuose 
jų vidurkis palyginus su 
vokiečiais yra 11.4%. 

32.3% didmiesčiuose gyve
nančių užsieniečių yra turkai. 
13.8% jugoslavai ir 10.4% italai. 

Spauda savo komentaruose 
nurodo, kad užsieniečiai į Vaka
rų Vokietiją atvyko ekonominės 
gerovės laikotarpyje (juos kvie
tė patys vokiečiai, daugiausia 
miestų atstatymui — K.B.). 
Italai atvyko 1950-1960 m. 
laikotaryje. Jie koncentravosi 
pietinės Vokietijos didmies
čiuose. Jugoslavai a tvyko 
1960 m. pabaigoje. Turkai 
Vakarų Vokietiją pasiekė apie 
1973 m. apsistodami daugiausia 
Berlyne, Hamburge, pramo
ningame Ruhro krašte. Labai 
daug turkų dar ir šiandieną dir
ba plieno pramonėje, anglies 
kasyklose. 

aiškesnio su kraštu kultūrinio 
bendravimo klausimo aptarimo. 

Visi didieji renginiai, vykstan
tieji kaimyninėje Kanadoje, 
reikalingi finansinės paramos, 
kad dėl lėšų stokos neliktų nė 
vieno lietuvio, norinčio daly
vauti seime, kultūros kongrese 
ar tautinių šokių šventėje. 
Jungtinis finansų komitetas dar 
kartą kreipiasi į jus, mieli 
lietuviai, ir prašo paramos. Tie, 
kurie visai neatsiliepėte į gau
tus laiškus, prašome persvars
tyti savo nusiteikimą ir tuojau 
pat išrašyti čekį ir pasiųsti į 
PLB būstinę (5620 So. Clare-
mont, Chicago, IL 60636). Tie 
lietuviai,kurie jau atsiuntėte 
savo duoklę, prašome pagalvoti, 
ar pakankamai prisidėjote prie 
atstovų ir jaunimo grupių at
vykimo. 

Atsižvelgiant į vykstantį 
Sovietijoje persi tvarkymą, 
mūsų renginiai įgauna presti
žinį pobūdį ir reikalingi visų 
didesnės talkos ir paramos. 

Užsieniečiai daugiausia yra 
darbininkai. Tiesa, paskutiniais 
metais jie į savo rankas perėmė 
restoranus, ledų parduotuves 
(italai, graikai, jugoslavai), 
siuvyklas, daržovių parduotu
ves (turkai). Šiandieną Vakarų 
Vokietijos miestuose yra žymiai 
daugiau užsienietiškų res
toranų kaip vokiškų. Ir maistas 
čia kiek pigesnis, kadangi 
valgykloje dirba visa šeima — 
plati giminė ir net vaikai (sku
ta bulves) po mokyklos. 

Paskutiniu metu, nukritus 
NATO ir prancūzų lėktuvams 
ant vokiškų miestelių ir net 
netoli atominės jėgainės, iš 
gyventojų pusės pasipylė protes
tų banga, reikalaujant uždraus
ti žemo skridimo pratybas. 
Nepatvirtintom žiniom prane
šama, kad NATO lėktuvai 
skridimo kelius labai dažnai 
pasirenka netoli atominės jėgai
nės, sukeldami aplinkinių 
gyventojų tarpe didelę baimę ir 
neapykantą NATO kariams. 
Polemika persimetė į spaudos 
psl., spausdinant laiškų sk. 
skaitytojų pasisakymus tuo 
klausimu. Kaip ir visuomet taip 
ir čia parodomos dvi medalio 
pusės: vieni yra griežtai prie
šingi skrydžiams, vėl kiti tvir
tina, kad tokie pratimai yra 
būtini, kadangi jie apsaugoja 
vakarų pasaulį nuo komunis
tinės kovos. Juk aukštas SS-gos 
pareigūnas Vadimas Saglatinas 
pareiškė, kad kova prieš 
Vakarų pasaulį tur i būti 
vedama iki galutinės socializmo 
pergalės visam pasaulyje. 
Netoli nuo mano miestelio med. 
daktaras savo laiške atsakė, 
kad jis vieną rytą nenorėtų 
pabusti ir per savo langą pama
tyti egzistuojantį mieste so
cializmą. Gorbačiovas, nežiūrint 
skelbiamų „peres t roikų" , 
neats isakė nuo pasaulinio 
komunizmo idėjos, eidamas 
savo pirmtakų keliais. 

Manding, vakarai užmiršta, 
kad rytuose sovietai skraido 
kada tik nori ir kiek tik nori, 
nesulaukdami jokių protestų iš 
gyventojų. Juk net ir nakties 
manevrų metu labai dažnai 
neblaivūs raudonarmiečiai su 
tanku kryžkelėse įvažiuoja į 
gyvenamą namą bei aptemdy
tom šviesom, autonelaimėse už
muša niekuo nekaltus civilius 
gyventojus. Tik retkarčiais 
tokios žinios pasiekia per mūro 
sieną Vakarų Vokietijos 
spaudą. 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

VLADAS RAMOJUS 

„Kaip būtų smagu, jei Chicagoje, šalia Lietuvių 
operos, gyvuotų ir lietuvių teatras, panašus, kaip 
1949-51 metų laikotarpiu čia žybtelėjęs režisieriaus 
Jurgio Blekaičio vadovaujamas Atžalynas', ar Stasio 
Pilkos ,Lietuvių teatras'. Sandūnuose susitinku akto
rę Eglę Vilutienę. Užsimenu apie teatrą, tačiau aktorė 
Eglė pesimistiškai kalba. Esą tik tie patys maždaug 
du šimtai žmonių Chicagoje telanko lietuviško teatro 
spektaklius. Tai kaip teatras gali čia išsilaikyti0 Man 
tuo tarpu prisimena šį pavasarį Lietuvoje miręs drama
turgas Petras Vaičiūnas. Tegu lietuviai teatralai 
suruošia jo paminėjimą Chicagoje, geriausiomis jėgomis 
pastatydami kurį nors P. Vaičiūno veikalą. P. 
Vaičiūnas pirmavo Lietuvos teatrų scenose, jo veikalus 
mėgsta ir eiliniai žmonės išeivijoje. Be eiliniu žiūro
vų, vien intelektualų dalyvavimu pasikliaunant. kaip 
praeitis rodo, mūsų teatras Chicagoje negali išsilaikyti. 
Tikiu, kad P. Vaičiūno veikalo pastatymas per 3 ar 4 
spektaklius sutrauktų pilnas sales žiūrovų. Tai būtų 
lietuviško teatro Chicagoje atgimimo prietiltis. Paskui 
dar kokį populiarų veikalą eiliniams žiūrovams, o po 
tojo vakarietiško braižo spektaklius intelektualams. 
Mūsų opera džiaugiasi turėdama Vytautą Radžiu — 
pagrindinį visų administracinių darbų ir reprezenta
cijos vykdytoją. Teatras, tikiu, tokią atrama galėtų 
rasti buv. Lietuvos operos solistės Sofijos Adomatienės 

asmenyje. Juk ji yra Scenos darbuotojų sąjungos pir
mininkė. Ar režisierių nėra? Taip, yra Antanas Rūkas 
ir Algimantas Dikinis, o aktorių visa eilė. Tik reikia 
greičiau sujusti ir su artėjančiu rudeniu kibti į darbą... 
Tai mano minčiai aktorė Eglė Vilutienę pilnai pritarė... 

„Taip prabėgo diena Sandūnuose, kur daug 
Chicagos lietuvių vasaromis suranda gaivinantį jūros 
prieglobstį, kur lietuvų vilos ir lietuviška aplinka, kur 
yra progos ne tik vasaroti, bet ir su žmonėmis 
pasikalbėti įvairiais lietuvių išeivijos kultūriniais 
klausimais..." 

Beverly Shores, kaip komercinis vasarviečių 
telkinys, egzistavo gal tik dešimtmetį. Per tą laiką 
lietuviai surado ir pamėgo naują kurortinę vietą. Tai 
už 20 mylių į šiaurės rytus nuo Beverly Shores, jau 
Michigano valstijoje esančią Unon Pier vietovę. Pir
mieji, berods, čia didelę komercinę vasarvietę ant pa
ties Michigano ežero kranto įsigijo Viktorija ir Algis 
Karaičiai, ją pavadinę „Gintaro" vardu. Po to Union 
Piere pradėjo kurtis ir kitos lietuvių vasarvietės. Taip 
bent ketvirčiui šimtmečio Union Pier tapo lietuvių 
mėgiama vasarojimo vieta, kur ypač vasarų savait
galiais suplaukdavo šimtai lietuvių, jų tarpe daug 
jaunimo. Anuos laikus šiandien Karaičių „Gintaro" 
garaže primena sukabinti įvairių gausių renginių 
plakatai. 

Pirmuosius reportažus mūsų spaudoje iš Union Pier 
paskelbė Jurgis Janušaitis ir Albinas Valentinas, ir 
tie šmaikščiai bei viliojančiai parašyti reportažai ne 
vieną skaitytoją paskatino ieškoti vasaros saulės bei 
atgaivos Union Pier lietuviškose vasarvietėse ir 
paplūdymiuose. I tas dažnai lankytas vietas, ypač į 
„Gintarą" dar teks sugrįžti ateities nuotykiuose. 

I Union Pier persikėlus lietuviams vasarotojams. 

Beverly Shores arba Sandūnų vaidmuo keitėsi. Vietovė 
palengva virto lietuvių rezidencine gyvenviete. 
Kadangi Beverly Shores su Chicaga jungia geležinkelio 
linija, tai čia dar prieš pasitraukdami į pensiją ėmė kur
tis kai kurie Chicagoje dirbantys profesionalai, ypač 
architektai, inžinieriai ir kiti. Čia vis daugiau kūrėsi 
ir lietuviai pensininkai. Taip ilgainiui Beverly Shores, 
savo laiku buvusiam triukšmingam komerciniam 
telkiny, susitelkė gyva ir veikli lietuvių tautinė grupė. 
Daugelis jų įsikūrė ramiose sodybose milžiniško 
Michigano ežero pakrantėje. 

Kai auginom jaunąjį atžalyną ne viena šeima ato
stogoms ieškodavom pigesnės ir ramesnės vietos. Tada 
ypač viliojo rami. žalia, ežerais nusagstyta VVisconsino 
valstija arba Michigano valstija, kur. tuo metu 
lietuviams skautams dovanų gavus Rako stovykla
vietę, vasaromis teko į ją važinėti. 

Apie 1958-59 metus mūsų atostogų kelias pakrypo 
į Wisconsiną. Vieną diena „Drauge" pasirodė straips
nis apie Mikučių vasarvietę Harrisvillės mies
telio pašonėje, ant ežero kranto. Straipsnio autoriai 
buvo Jurgis Janušaitis ir Vincas Urbonas, ir jie skelbė 
nuostabiai pigią kainą vasarotojams — su maistu penki 
doleriai asmeniui už dieną. Vaikams iki tam tikro 
amžiaus, berods, 3 dol dienai. Ir dar tokioj gražioj vals
tijoj, kaip Wisconsinas. 

Parašę laišką Mikučiams, kad jų vasarviete esam 
susidomėję ir savaitei keturiese norime atvažiuoti pa
atostogauti, netrukus gavom atsakymą, kad vietos yra 
ir galim atvažiuoti. Žemėlapyje Harrisvillę šiaip taip 
suradau maždaug už 30-40 mylių į šiaurę nuo Madi-
sono. Iš žemėlapio atrodė, kad vietovė daugiau panaši 
į bažnytkaimį. ,Bus daugiau) 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, FL 

PAGERBTAS 
JONAS BAUŽYS 

Jonas Baužys gimė 1918 m. 
gegužės 29 Benaičių km., 
Darbėnų vis., Kretingos apskr. 
Savo 70-tą gimtadienį iškilmin
gai šventė gegužės 29 d. Sunny 
Hills, FL. Kadangi sukaktis 
pasitaikė sekmadienį, jis buvo 
prisimintas iš ryto Šv. Teresės 
bažnyčioje, kur kun. Pranas Ja-
raška už jo sveikatą aukojo šv. 
Mišias, o parap. kleb. Francis 
Szczykutowicz ir skaitytojas 
Klemensas Žukauskas viešai 
pasveikino. 

Pirmą valandą visi Sunny 
Hills lietuviai sukaktuvininko 
buvome pakviesti vaišėms į 
Community centrą. Vaišes 
paruošė Viktorija Dėdinienė su 
padėjėjomis. Programai vado
vavo K. Žukauskas. Po kun. P. 
Jaraškos originalios maldos, K. 
Žukauskas pateikė sukaktuvi
ninko biografinių žinių. LB 
apyl. vardu sveikino O. Ado
maitienė, buv. Anglijos lietuvių 
— Vincas Mamaitis, Sunny 
Hills kaimynų — kun. Antanas 
Kardas, Lietuvos karių — Jonas 
Strazdas, Šv. Teresės parap. — 
kleb. F. Szczykutovvicz. Lietuvių 
vienybe trumpai pasigrožėjo 
klebono svečias kunigas iš 
Romos (jo pavardės gauti nepa
vyko). Visų vardu Jonui Baužiui 
dovanėlę įteikė Ona Peleckienė. 
O. Abromaitienė apie sukaktu
vininką papasakojo linksmų 
dalykų. 

Čia keletas sukaktuvininko 
biografinių bruožų, parinktų iš 
K. Žukausko pranešimo. Jonas 
— ūkininkaitis, Emilijos ir Pra
no Baužių vienturtis sūnus. 
Nuo 17-kos metų šaulys. Kaip 
karys turėjo tarnauti net ketu
riems ponams: Lietuvos kariuo
menėj — dragūnas; bolševikų 
okupacijoj — Jaunųjų vadų 
mokyklos rekrūtas , paskui 
kavaleristas; nacių okupacijoj 
— 15-to svisaugos batalione; 
karui baigiantis — lenkų armi
jos gen. Anderso korpe. Demo
bilizuotas Anglijoj, kur bandė 
kurtis. Vedė žemaitę Stasę 
Budvikytę. Anglijoj gimė trys 
sūnūs ir duktė. Emigravę 
Amerikon, apsigyveno New 
Jersey, kur Jonas iki pensijos 23 
metus dirbo Pheizor Co. dirb
tuvėse. N.J. gimė dar viena 
duktė. Bet 1970 m. baisiosios 
ligos — vėžio pakirsta žmona 
mirė ir Jonas pats vienas 
išaugino penkis vaikus. Šiuo 
metu jau turi keturis vaikai
čius. Sunny Hills pensininko 
dienas leidžia nuosavam name 
ant Boat ežerėlio kranto. Daug 
skaito. Nuo mirties išgelbėjęs ir 
užsiauginęs pamestinukę kalytę 
Vėtrą su ja vaikšto ir žemai
tiškai pasišneka (Onė nugirdo: 
„Vieetra, Vieetra, eek kap 
žmuogus". 

Sukaktuves šventėm labai 
šauniai. Ne tik valgėm, gėrėm 
ir dukart po tris „ilgiausius 
metus" giedojom, bet prie Alfon
so Arlausko europėjiškos 
muzikos ir gerai prisišokom. 

LIETUVIAI TELEVIZIJOJ 

Gegužės 31 d. Panama City 
TV-13 reporteris atvyko į Sun
ny Hills pasikalbėti su 
žmonėmis, kurie geriausiai 
pažįsta komunizmą. Pokalbyje 
Genės ir Vytauto Beleckų 
namuose dalyvavo patys šeimi
ninkai, Onė ir Jonis 
Adomaičiai, Šv. Teresės klebo
nas lenkas kun. Francis Szczy-
kutowicz ir dar berods viena 
Amerikoj gimusi ponia. Dalyvių 
pasakojimu, reporteriui labai 
daug kalbėjęs kun. Szczykuto
vvicz, ypač apie bendrą Lietuvos 
— Lenkijos istoriją ir dabartinę 
bolševikų priespaudą. Plačiai 
pasisakiusi O. Adomaitienė, 
ypač iškeldama prez. Reagano 

nuopelnus derantis su sovietais. 
Išsamiai į klausimus atsakinė
ję ir J. Adomaitis su V. Belecku. 
JAV gimusios ir augusios po
nios nebuvę klausinėjamos. 

Tą patį (V.31) vakarą, šeštos 
vai. žinių metu TV-13 stotis pa
rodė, kaip kalnas gimdo pelę... 
Vaizdinis reportažas užtruko 
gal dvi minutes, bet gal neilgiau 
90 sekundžių. TV publikai 
prabilo tik minėti trys vyrai 
gal po 5 sekundes, o kun. S. 
gal apie 10. Onė A. į reportažą 
nepateko, ar kad moteris, ar 
kad gyrė Reaganą (čia — demo
kratų kraštas). Jei visi vyrai 
gavo tik maždaug 20 sekundžių, 
t a i kur sunaudotas mano 
spėjamas 120-90 sekundžių 
laikas? Ogi pokalbį supynė su 
įvykių Maskvoje vaizdais, su
lipdė su ABC tinko reportažo 
gabalėliais: čia kur nors eina ar 
ką nors Maskvoj kalba Reaga-
nas ar Gorbačiovas, čia anti
komunistinę frazę sviedžia mū
siškiai B. ar A. Čia Kremliaus 
bokštai arba refiuzininkų 
plakatai, čia tironiją apkeiks-
noja kun. S. Ką gi. geriau, negu 
nieko. Žiūrėjom ir savo tautie
čiams paplojom. tik jau 10-tos 
vai. žiniose nė to montažėlio ne
bekartojo. Per tas kelias valan
das atsirado apsivertusių auto
mobilių, skenduolių Meksikos 
įlankoj, apiplėšimų ir išprie
vartavimų. Tai bent žinios!... 

MŪSŲ PAŽIBA -
SONIA SADAUSKAITĖ 

Kaip smagu, kaip smagu 
pakalbėti apie mergaitę, su 
tėvais gyvenačią prie to paties 
Boat ežerėlio, tik už kelių namų 
nuo čia aprašytojo Jono Baužio! 
Ji , Sonia Sadauskaitė, gegužės 
31 oficialiai baigė Vernon. FL, 
vidurinę m-lą (High School). 
Baigė aukščiausiais pažy
miais , pirmąja iš 77 abi
turientų, 4.2 pažymiu arba 
aukščiaus iu A-K Dalyva
vusieji diplomų įteikimo iškil
mėse pasakojo, kad „Sonia Sa
dauskas" iškilmių metu buvo 
linksniuojama dešimtis kartų, 
nes kiekvienoj mokslo šakoj ji 
laimėjusi pirmąsias vietas, pa
žymėjimus, trofėjus, apdovano
jimus. Ji jau priimta į Floridos 
valstybinį un-tą Tallahassee, 
kur ateinantį rudenį pradės 
verslo administracijos studijas. 
Jos tėvas Edvardas Sadauskas, 
kaunišk is , buvęs Lietuvos 
futbolo rinktinės žaidėjas. 
Motina Janina — lenkų kilmės. 
Sonia yra jauniausia iš šešių 
Sadauskų vaikų. 

Vaišės Sonios garbei įvyko 
birželio 2 Community centro 
salėje. Programai vadovavo K. 
Žukauskas. Maldą prieš pietus 
sukalbėjo kun. P. Jaraška. 
Žodžiu sveikino LB apyl. v-bos 
pirm. Onė Adomaitienė ir Šv. 
Teresės klebonas kun. Francis 
Szczystukowicz. O. Adomaitienė 
papasakojo, kaip ją sujaudio So-
nios vardo l inksniavimas 
mokyklos pabaigtuvėse ir 
Sonios ten pasakyta atsisvei
kinimo kalba (valediction). Ji 
pateikė ir laisvą tos kalbos 
vertimą. Šio reportažo autoriui 
labiausiai įstrigo galvon Sonios 
kalbos gale cituotieji du 
Langston'o Hughes posmai. 

Dar Sadauskų šeimos drau
gas, buvęs Edvardo kolega, 
sportininkas Vladas Adoma
vičius, perskaitė jo susirašytus 
Sonios mokslinius pasiekimus 
matematikoj ir kitose srityse, 
apie gautus trofėjus ir stipendiją 
studijoms FSU. Pabrėžė, kad 
būdama lietuvių-lenkų kilmės, 
gavo aukščiausią pažymį ir 
apdovanojimą (award) už anglų 
kalbą ir priimta į National 
Honor Society. 

Ši puota buvo tikra atgaiva vi
siems Sunny Hills tautiečiams, 
daugiausia puotaujantiems ilgų 
amžiaus sukakčių progomis. Su 
jaunimu visi daromės jaunesni. 

CLASSIFIED GUIDE 

St. Petersburgo lietuviai švenčia Motinos dieną gegužės 8 d. čia matyti dalis svečių. 
Nuotr. Clemente Dėdela 

JAV LB KRAŠTO VALDYBA 
INFORMUOJA 

laisvinant kalėjime asančius 
lietuvius patriotus. Suminėta 
eilė kalinamųjų pavardžių. 

JAV LB Visuomeninių 
reikalų taryba Baisiojo birželio 
sukakčių paminėjimui ir šiais 
metais paruošė minėjime 
priėmimui rezoliuciją, pa
vyzdinius laiškus kreipimuisi į 
JAV prezidentą, Kongreso 
narius ir amerikiečių redakcijas 
ir taip pat 15 minučių radijo 
programą anglų kalba. Prog
ramą paruošė jaunosios kartos 
visuomenininkas Linas Balsys, 
kurio esama Waterburio LB 
apylinkės pirmininko ir vietos 
lietuvių radijo valandos 
angliškų laidų redaktoriaus. 
Norintieji gauti pavyzdinę 
medžiagą ir pasinaudoti magne
tofoninėje juostelėje įršyta radi
jo programa kviečiami skam
binti JAV LB Krašto valdybos 
sekretoriui Br. Krokiui 
(215-671-0397). 

. 

JAV LB Švietimo taryboje 
esama tautinio auklėjimo 
skyriaus, kuriam vadovauja 
Regina Kučienė. Šis skyrius lei
džia seriją konspektų — 
sąsiuvinių, kuriuose spaus
dinamos ištraukos iš knygų bei 
pogrindžio leidinių apie Lietuvą 
ištikusią tragediją ir tautos 
pakeliamas nelaimes. Pirmame 
sąsiuvinyje tilpo ištraukos iš 
Daumanto knygos „Partiza
nai", antrame — E. Juciūtės 
knygos „Pėdos Mirties Zonoje'', 
trečiame sąsiuvinyje — parink
tos ištraukos iš pogrindžio 
leidinio „Aušra". Šiame 
sąsiuviny pateikiami faktai 
apie lietuvių tautos kultūrinį ir 
politinį genocidą, teikiami nuro
dymai, kaip pavergti lietuviai 
turėtų elgtis, kad sėkmingiau 
pasipriešintų sovietiniam oku
pantui. Konspektai leidžiami 
Lietuvių fondui finansiniai pa
rėmus. 

Kompiuteris pamažu randa 
kelius ir į lituanistinį švietimą. 
Neperseniausiai įvykusiame 

Kai po kavos ir saldumynų 
sugaudė Jono Vyšniausko 
romantiški tango, šokančių 
venas užtvindė karštesnės 
srovės... Viso to kaltininkė — 
Sonia Sadauskaitė, briliantinė 
abiturientė. 

Serga 

Antroji Sunny Hills gyvenimo 
medalio pusė tamsesnė. Birželio 
1 dieną, apopleksijos („stroko") 
i š t ik tas , Jonas Strazdas 
atsidūrė Chipley Community 
ligoninėj. Kai ši žinutė rašoma, 
jam daromi tyrimai. J. Strazdas, 
buv. Lietuvos kariuomenės 
aviacijos karininkas, yra vienas 
iš pirmųjų S. Hills gyventojų. 
Prieš keletą mėnesių mirė jo 
žmona Kastutė. 

Alfonsas Nakas 

JAV LB Švietimo tarybos 
posėdyje Teresė Bogutienė 
demonstravo kompiuterio pa
galba paruoštą lietuvių kalbos 
pamoką — tikrinio ir bendrinio 
daiktavardžio pristatymą antro
jo skyriaus mokiniams. Kom
piuterio pagalba T. Bogutienė 
jau yra paruošusi penkias pa
mokas. Ruošia ir daugiau. 
Taigi, lituanistinis švietimas 
progresuoja, eina su gyvenimu! 

JAV LB Švietimo tarybos ren
giama Mokytojų studijų savaitė 
šiais metais įvyks Dainavos 
stovyklavietėje (Manchester, 
MI), rugpjūčio 7-14 dienomis. 
Stovyklos organizavimas pati
kėtas šioje sr i tyje p la tų 
patyrimą tur inčiam Juozui 
Masilioniui, JAV LB Švietimo 
tarybos vicepirmininkui. Visos 
lituanistinės mokyklos turėtų 
pasistengti , kad bent keli 
mokyklos mokytojai dalyvautų 
studijų savaitėje. Reikalui 
esant, JAV LB apyl inkių 
valdybos yra prašoT ios prisidėti 
prie mokytojų sto klavimo ir 
kelionės išlaidų sumažinimo. 
Studijų savaitės ruošą jau eilę 
metų paremia Lietuvių fondas. 

Lietuvos La i svės Lygos 
raginimas gegužės 22 d. minėti 
Lietuvoje 1948 metais įvykusio 
didžiojo išvežimo Sibiran 40-ties 
metų sukaktį buvo išgirstas ir 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos. Apie Lietuvoje planuo
jamą „tyliąją e i seną" ir 
pamaldas Lietuvos bažnyčiose 
buvo painformuotos amerikie
čių žinių agentūros. Didiesiems 
JAV laikraščiams buvo pasiųs
tas deportacijas nušviečiąs JAV 
LB Krašto valdybos pirm. Vyt. 
Volerto l a i škas . Special iu 
Krašto valdybos atsišaukimu 
mūsų spaudoje ir per Amerikos 
Balsą buvo pareikštas solida
rumas su deportacijos paminė
jimo iniciatoriais Lietuvoje. 

Ryšium su JAV prez. R. 
Reagan vykimu pokalbiams su 
Gorbačiovu į Sov. Sąjungą, JAV 
LB Krašto valdyba gegužės 5 d. 
prez. Reaganui pasiuntė memo
randumą. Jame prašoma konfe
rencijos metu įtaigoti Sov. 
Sąjungą, kad būtų atšauktas 
Molotovo — Ribbentropo paktas 
(įskaitant ir slaptuosius pro
tokolus) ir l ikv iduo t i jo 
padariniai, Pabaltijo valsty
bėms sugrąžinant nepriklau
somybę. Suomijos pavyzdžiu 
siūlyta ats tatyt i neutra l ias 
Baltijos valstybes, savo teri
torijoje neturinčias svetimų 
valstybių kariuomenių ir bran
duolinių ginklų. Memorandume 
taip pat paliesti žmogaus teisių 
klausimai. Prašyta pagalbos 

JAV LB Kultūros taryba 
tariasi su Lietuvių Muzikų 
sąjungos valdyba dėl sekančios 
dainų šventės. Sąjunga chorams 
yra pasiuntusi anketą, kurioje 
atsiklausiama dėl dainų šventės 
ruošos 1989 metais. Šiuo metu 
dar nėra nutarta ar dainų 
šventė įvyks 1989 ar 1990 
metais. 

Naująją JAV LB Seattle apy
linkės valdybą sudaro Ina Ber-
tulytė-Bray — pirm., Irena 
Blekytė — vicepirm., Lionė Kaz
l ausk ienė — sekr. , Bruno 
Morkūnas — ižd„ Viktoras Rai-
šys — J a u n i m o sąjungos 
skyriaus pirm. Į valdybą narių 
teismėis taip pat įeina Alicija 
Lapatinskienė, Lietuvos Duk
t e r ų draugijos skyriaus 
pirmininkė, ir Zita Petkienė, 
„Tulpė Times" žiniaraščio re
daktorė. 

1988 metais JAV LB VViscon-
sino apylinkės valdybą sudaro 
Bronius Juška — pirm., Vytau
t a s Janušonis — vicepirm., 
Elzbieta Verikienė — vicepirm., 
Aleksas Verikas — ižd., Pranas 
Mickevičius — sekr., ir Zenonas 
Lukauskas — valdybos narys. 

Gegužės 22 d., Philadelphijoje 
vyko Ukrainos 1000 metų 
Krikščionybės jubiliejaus iškil
mės. Iškilmėse JAV LB atsto
vavo Krašto valdybos adm. 
Algimantas Gečys su žmona 
Terese , Philadelphijos LB 
apylinkės valdybos pirmininke. 
Amerikos mastu šios iškilmės 
buvo centrinės, nes Philadelphi
joje yra ukrainiečiu katalikų 
metropolija. 

REAL ESTATE 
REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba.norite būti 
Rimo Stonkaus Klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

r™? 

B MLS KOMPIUTERI!/ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BEUBACE REALTORS 

INCOUB TAX - INSURANCE 
6529'S. KEDZIE 

778-2233 

USTINGS NEEDEO 
Two to twelve flat bulldlngs. 

Oualified Buyers. 
Free marfcet evaluation. 

Call Bill Paplauskas. 
A & F Real Eslate 

735-8000 

Parduodamas namas Marguette Pk apyl. 
4 mieg., valg. kmb.. virtuve, ištisas rūsys; 
1 vį auto garažas; 2 oro vėsintuvai languo
se; 2V2 prausyklos; karšto vandens 
šildymas; namų apyvokos reikmenys. 
$50,900. Skambinkite 894-6351. 

HELP VVANTED 

t' Experienced roofer needed 
Call 741 -1900 

9 a.m. - 2:30 p.m. 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N 6 

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 West 9 5 t h S t re t 

T e l . — GA 4 -8654 

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 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame 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 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoj i la ida 
Suredagavo 

J u z ė Daužvard ienė 

Šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo Kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

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

Pauliaus Klimo žygis pagel
bėti sovietų įkalintam Petrui 
Gražuliui sujudino Rochesterio, 
Philadelphijos, Baltimorės ir 
Washingtono LB darbuotojus ir 
Amerikos Lietuvių Jaunimo 
sąjungos skyrių narius. Jam 
pėsčiomis kel iaujant iš 
Rochesterio į VVashingtoną, tų 
vietovių atstovų jis buvo 
su t i k t a s ir jam sudarytos 
sąlygos gauti amerikiečių 
media dėmesį. Lietuvos atstovas 
VVashingtone St. Lozoraitis ir 
Washingtono LB apylinkės 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
pulk. Donatas Skučas, Lietuvos 
ats tovybėje gegužės 25 d. 
suruošė Pauliui Klimui sutiki
mą. Sutikime dalyvavo apie 50 
žmonių. P. Klimo žygio koor
dinavime daug talkino Lietuvių 
Informacijos centro įstaiga 
VVashingtone, ypač jos vedėjas 
Viktoras Nakas. 

Tremtinė — tai vienas paveikslas iš labai puošnios daiL POVILO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su persiuntimu 
27 dol Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street. 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

Kaišiadorių vyskupija VI tomas 
Siame paskutiniame tome aprašoma ne 

tik Kaišiadorių vyskupija, bet jame dar 
talpinama visų jau anksčiau išleistu tomu 
bendroji dalis: papildymai, atitaisymai, var
dynai... 

Architektūriniu ypatybių aprašymai yra 
dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

Puošnus, gerai paruoštas leidinys: 608 
psl.. 772 iliustracijos, kietais viršeliais. 

Paruošė spaudai ir išleido Am. Lietuviu 
Bibliotekos Leidykla (Lithuanian Library 
Press). 

Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu $ 2 7 . 0 0 
Užsakymus siusti: 

0RAUGAS 
4545 W 63rd St. 
Chicago. IL 60629 USA 

IRONIUS KV1KIYS 

* k 1IETUVOS 
W BAŽNYČIOS 

TCMUICMtS O* UTHUANIA 

Kaišiadorių vyskupija 

Illinois gyvento)* J,ir prioVdj $1 H4 vjfetuos mokesnio 



APIE INDUS, ŽIEDUS IR 
KITUS NIEKUS 

DRAUGAS, antradienis, 1988 m. birželio mėn. 14 d. 

Viena gražiausių Lietuvos upių Šventoji 

KOMUNISTINIAI VAISTAI 
Skai tant komunistinę spaudą 

atrodo, kad komunistų valdo
muose kraš tuose visos mokslo 
šakos stovi labai aukštai. Bet 
kai išgirst i , kad komunistai iš 
V a k a r ų spekul iac in iu būdu 
p e r k a n a u j u s moksl in ius 
i š rad imus a rba juos tiesiog 
i š v a g i a , s u n k u supras t i 
komunis t in io mokslo vertę. 

Vy tau t a s Leščinskas (Švyt. 
1985. Nr. 22, 14 p.) rašo apie 
vieną komunist inio mokslo sritį 
— vais tus , kur iuos daugiausia 
iš randa komunis ta i mokslinin
kai . Tiesa a r ne — sunku 
pasakyt i . T ikrovė yra tada, kai 
ji vykdoma gyvenime. Visokie 
moksl iški išvedžiojimai dar 
nėra t ikrovė . Medicinos pažan
ga daug iaus ia reiškiasi Vaka
ruose, o ne Rytuose. O dar ir 
dabar p rašoma į komunistinį 
kraš tą atvežt i aspirino ar dan
t ims ta isyt i miltelių, kai tų 
vaistų čia ga l ima gauti net be 
gydytojo recepto, o komunis
t iniuose k raš tuose tų vaistų 
sunku gau t i . 

Sunku pa t ikė t i ir komunistų 
medicinine pažanga. Net pasku
t iniu metu komunistų valdomų 
kraš tų sergantiej i prašo iš Va
k a r ų a t s i ų s t i vienokių a r 
kitokių vais tų, nes pas juos tų 
vaistų nega l ima gauti. O būna 
ir ta ip , k a d iš Vakarų gautus 
kai kur iuos vaistus gydytojai 
panaudoja tur t ingiems pacien
t ams , o va rg ingas pacientas 
sau iš V a k a r ų gautų vaistų 
ligoninėje visi negauna. Kodėl 
komunis t in ių kraš tų kai kurie 
gydytojai metasi į tokį biznį? Jie 
metas i į tokią prekybą todėl, 
kad jie g a u n a labai menką 
atlyginimą. Sulyginus gydytoją 
su pap ra s tu darbininku paro
doma, kad komunistų mokslas 
visai never t inamas . Sakoma, 
kad komunist iniuose kraštuose 
n e m o k a m a s gydymas, bet tą 
gydymo naš tą neša gydytojai ir 
k i tas medicininis personalas ir 
patys l igoniai. 

Dabar y r a daug vaistų viso
kioms l igoms gydyti. Vienas 
tokių vaistų yra anticoaguliana 
h e p a r i n ą . Šis vais tas nėra 
s e n ? s . J i s s t a b d o kraujo 
krešėjimą. Jo dabar pagami
n a m a daug daugiau, negu prieš 
keletą metų . 

Je i insul inas gaminamas iš 
galvijų a r kiaul ių kasos, tai 
h e p a r i n a s g a m i n a m a s iš 
naminių gyvul ių plaučių. Šio 
vaisto gamyba plačiai išvystyta 
Kaune . Gamyboje dirba 620 
žmonių, k u r i ų kas penktas 
p r i s i d e d a p r i e to vaisto 
tobul inimo. Tų vaistų gamybos 
įstaiga bendradarbiauja su kitų 
komunis t in ių kraš tų panašio
mis į s ta igomis . Kuri iš tų 
įstaigų groja pirmuoju smuiku, 
nežinia, n e s kalbama tik apie 
Kauno tos įstaigos jaunumą — 
15 metų. 

„Kauno endoktrininių prepa
ra tų gamykla , viena iš daugelio 
tokio profilio įmonių, pagamina 
didelę dalį medicinoje naudo-

J . VAIČELIŪNAS 

jamo insulino bei heparino, 
išleidžia kitų svarbių preparatų. 
Kai kurių jų gamyba netgi pir
mauja šalyje ir pasaulyje". Taigi 
gyvuliai ir įvairūs gyvūnai 
žmogui duoda ne t ik maistą, 
drabužį, apavą, bet ir medžiagą 
va i s t am s . V a i s t o g a m y b a 
brangi: reikia daug įvairių prie
monių, dirbančių žmonių. Kad 
gautų vieną kilogramą hepa
rino, reikia perdirbti maždaug 
dešimtį tonų galvijų plaučių. 
Galvijų plaučiai t inka ir žmonių 
maistui. Gaminamas ir kalcit-
rinas. J is gaminamas iš kiaulės 
skydinės liaukos. Jo gamyba 
sunki ir sudėtinga, nes tenka 
perdirbti daug žaliavos. Kam 
naudojamas t as vaistas? Jis 
naudojamas osteoporozės gydy
mui. Ši liga tai ligonio kaulų au
dinio retėjimas. Toks ligonis 
dažniausiai tu r i būt i lovoje. 
Kalcitrinas reguliuoja kalcio 
apytaką organizme. 

Hipofizės vaistas reguliuoja 
harmonus. „Be vaiko, paauglio 
amžiuje augimo procesą tam 
tikru mastu galima reguliuoti 
harmonais, išskirtais iš kai 
kurių gyvūnų arba žmogaus 
smegenų priedelio — hipofizės. 
Šiandien tokius medikamentus 
jau gaminame pakankamais 
kiekiais. Čia irgi kyla žaliavos 
problema, tačiau ją pavyko 
išspręsti, nes mūsų gamyklai 
talkininkauja, galima sakyti , 
visa šalis". 

Daug vaistų gaminama iš 
vandeninių gyvūnų ir augalų. 
Kiek žinoma, ir dabar Vaka
ruose daug vaistų gaminama iš 
vandens gyvūnų ir augalų. O 
gal i r d a u g i a u , n e g u iš 
sausumos floros ir faunos. Iš 
gyvulių daromi vaistai žmogui 
yra daugiau priimtini, negu 
vaistai gaminami cheminiu 
būdu. biologiškai pagamint i 
vaistai plačiau veikia žmogaus 
kūną ir juos lengviau pagamin
ti. 

Biologiniai vaistai pigesni, 
nęs gyvulių kūno dalys, kaip 
plaučiai, tulžis, kepenys ir taip 
būdavo išmetamos laukan . Ar 
tas gyvulių kūno daleles išmeta 
laukan ir vargingi gyventojai — 
liaudis? Jei Lietuvos laisvės 
laikais, ypač kaimo gyventojai, 
tas gyvulių kūno daleles taip 
pat suvartodavo maistui, ta i jas 
dar labiau suvartoja dabar, 
kada komunistinei liaudžiai 
alkis dažnai pažiūri į akis . 

„Gyvulinės kilmės medika
mentų šiandien vartojama daug 
daugiau. Štai, sakysim, panto-
krinas — maralų ar kitų elnių 
nesukalkėjusių ragų ekstraktas 
— puikus tonizuojantis papras
tas, vartojamas gydant neu
rozes, neurastenijas, hipotonijas 
(kraujospūdžio, taip pat audinių 
tonuso sumažėjimą). Iš galvijų 
seilių liaukų gaunamas trasi-
rolas — antifermantinis prepa
ratas, gydantis kasos uždegimą. 

Hidrolizuotas gyvulių kepenų 
e k s t r a k t a s s i reparas ge r ina 
žmogaus kepenų aprūpinimą 
krauju ,padeda a tkur t i suny
kus ius aud in ius" . Tetradotok-
s inas t i n k a ląstelių medžiagų 
apykai tos procesams tyr inėt i . 
Tą vaistą iš kokios tai žuvies 
i š s k y r ė j a p o n ų c h e m i k a s 
Tachara . Tai pavojingas biotok-
sinas , be t iš jo gaminami nu
skausmin imo prepara ta i . J is 
t i n k a ir k a i kurioms nervų li
goms gydyti . Gali būti naudin
g a s ir k i t a s b io toks inas — 
pachutoksinas . J o daug turi 
viena Ramiojo vandenyno žuvis 
(ostracson lentiginosus) glei
vinėse. Sakoma, kad tą žuvį 
t e re ik ia sugaut i , įmesti į indą 
su desti l iuotu vandeniu ir per 
minu tę ji išskiria visą gleivių 
atsargą. 

„Nors mūsų dienomis ste
bėtinai greitai didėja cheminių, 
s in te t in ių gydymo priemonių 
„arsenalas" , bet iš daugiau kaip 
40 tūkstančių šiuo metu žinomų 
vais t in ių p repara t apie pusė jų 
y r a g a m t i n ė s k i l m ė s , t .y. 
žaliavos j iems gaut i a r paga
min t i — augaluose bei gyvūnų 
organizmuose esančios biolo
g i š k a i a k t y v i o s medžiagos . 
Nemaža y r a tokių, kurių sudė
t i s mūsų dienų mokslui dar 
nė ra žinoma. Kol kas daug pla
čiau iš t i r t i ir daugiau naudo
j a m i fa rmaci jos p ramonė je 
sausumos auga la i " . 

Sakoma, kad jūrų gyvūnų 
mais tu i daugiaus ia sunaudoja 
japonai . O taip pat jie iš tų 
gyvūnų išskiria daug gydomo
s ios m e d ž i a g o s — v a i s t ų . 
J a p o n a i i n su l iną g a u n a iš 
maistui nenaudojamų mėlynųjų 
tunų , o t a i p pat i r iš banginių. 

„Praėjo dar t ik 10 metų, kai 
T a r y b ų Sąjungoje į k u r t a 
biologiškai aktyvių medžiagų 
laborator i ja , be t jau i š t i r ta 
g e r o k a i d a u g i a u k a i p 200 
anksč iau net i r tų jūrų gyvūnų 
rūšių. Iš jų išskir ta daugiau 
ka ip 10 ver t ingų cheminių 
jungin ių . Mūsų šalies moks
l in inkai įvairius gydomus pre
pa ra tu s bando gaut i iš ryklių, 
skra idančių žuvų, moliuskų, 
koralų, kempinių, jūros agurkų. 
Anaiptol ne visada perdirbamos 
p r a m o n i n i ų ž u v ų a t l i e k o s , 
kur ių ka i kada yra daugiau , 
negu mais t inės produkcijos, o 
jos juk žaliava gydomiesiems 
p r epa ra t ams gau t i " . 

Ar farmacijos mokslas Rusijoj 
stovi aukštai , ta i klausimas, nes 
šioje srityje komunistai plačiai 
n a u d o j a s i V a k a r ų p a s a u l i o 
pa ta rnav imais . Kad ir j ū r ų gy
vūnija žmonėms yra naudinga 
ne t ik mais tu i , be t ir gydymo 
atžvilgiu, gal ima spręsti iš to, 
k a d i r gydy to ja i p a t a r i a 
ž m o n ė m s n o r s r e t k a r č i a i s 
panaudot i ir iš jū rų gaunamą 
maistą. 

Kiekvienas gimsta su vieno
kiais ar kitokiais palinkimais, 
gabumais a r talentais. Vieni 
iškyla sporte, kiti pasireiškia 
mokslo gabumais. Kai kurie 
t u r i savyje ir menišką gyslelę. 
Besireiškią savo gabumais y ra 
kvalifikuotų žinovų nagrinėja
mi , tyrinėjami, svarstomi. Ir t ik 
ž inovams ta rus savo žodį, 
publika parodo savo pritarimą. 
Vienodas kelias yra rašytojų, 
scenos vaidilų, menininkų ir ki
t o k i ų kūrėjų . Vieni iš j ų 
išplaukia į plačius vandenis, 
k i t i pasilieka lyg užburtame 
ra t e . 

Kitaip buvo su Andy Warhol. 
Pasivadinęs „pop„ menininku, 
sugebėjo save išaukštinti turtin
gųjų luome, kaip savo srities 
žinovas. O jo sritis buvo moder
n u s menas, nieko bendro netu
r į s su Picasso ar Chagall stiliu
mi . Užsiimdamas daile, nenus-
t ū m ė į šalį kinematografijos. 
Taip pat prikišo pirštus ir prie 
fotografijos, išleisdamas bever
čių savo nuotraukų knygelę. 
Nors jo išviršinė išvaizda i r 
p r iminė daug iau p a u k š č i ų 
baidyklę, bet tas jam nekliudė 
sukinėtis turtuolių tarpe. 

Suradęs kelią į turtingųjų 
namus, j a m durys visuomet 
buvo atidarytos. Ar dekoruo
damas namus, ar užsiimdamas 
meno kūrinių vertinimu, suma
n ia i garsino save. Aukštasis 
luomas įtaigotas genijaus, o 
tokiu j is save laikė, vietoj 
rungtyn iav imo Rolls Royce 
skaičiais, pradėjo sudarinėti 
meno kolekcijas. Tuo pačiu 
Warhol už savo patarnavimus 
sėmė pinigus rieškutėmis. Kai 
turtingieji rinko meno kūrinius, 
Warhol r inko viską kas j am 
pakliuvo: neatsiimtos foto la
boratorijose nuotraukos, seni 
stalai, kėdės, stiklinės ir šiaip 
visokie da lyka i , k u r i e m s 
padorus pilietis rastų vietą 
šiukšlyne. 

Kada A. Warhol, būdamas 58 
metų, pereitais metais mirė, 
paliko keisčiausią palikimą. 
Tarp įvairiausio šlamšto buvo ir 
ki tų dailininkų darbai, kurie 
buvo jam dovanoti įvairiomis 

progomis . P e r e i t ą mėnesį 
Soetheby 's varžy to ja i New 
Yorke p e l n i n g a i p r avedė 
varžybas, kurios pasiekė visais 
atžvilgiais rekordą. 6000 daiktų 
palikimas buvo išvaržytas už 25 
milijonus dolerių. Meno kūrinių 
r i n k i n y s į v e r t i n t a s pr ieš 
varžytynes 3.9 milijonų, atnešė 
beveik 9 milijonus. Bet jie , 
nebuvo Warhol darbai, ta i buvo 
besą jo nuosavybėje k i tų meni
ninkų kūriniai. Warhol gerbėjai 
brangiai mokėjo vien t ik už tai, 
kad daiktas buvo buvęs jo 
nuosavybėje. Luce paveikslai 
įvertinti po 200-300 dolerių, 
buvo parduoti po 3000-4000. 
Žiedas atnešė 26.000 dolerių 
daugiau negu buvo tikėtasi. 
Setas stiklinių pyragaičiams 
laikyti, įvertintas 7000 dolerių, 
buvo išvaržytas už 247,830. 
Trys plastikiniai su Flintstone 
k a r i k a t ū r o m i s l a i k r o d u k a i , 
dešimtukų krautuvėse pardavi
nėjami po 10 dolerių, atnešė 
2.640 dol. 

I varžytynes suvažiavo gale
rijų pirkliai ir kolekcionieriai ne 
vien iš JAV, bet ir iš Europos, 
Japonijos. Besivaržant 10-15 
žmonių iš kar to , varžytynės 
priminė beprotnamį. Kiekvie
nas norėjo bet kokia kaina 
įsigyti kokį nors menkniekį, lyg 
jis būtų jam kažkokia relikvija. 
Prisiminė seni laikai, kai aukso 
ieškotojai a t radę aukso gyslą iš 
karto praturtėję, pastatę operos 
namus ir parsikvietę iš Europos 
d a i n i n i n k u s , p a t y s la ike 
vaidinimo miegodavo. Pratur
tėję aukso ieškotojai atrodė, kad 
neturėjo laiko ar noro patys 
sukultūrėti . 

Anot vieno Washingtono kri
tiko, Andy Warhol sugebėjimas 
buvo dažyti. Jo geniališkumas 
pasireiškė k i tų kvail inime. Su 
mirtimi jis pasiekė aukštybes. O 
dešimt dienų užtrukusios varžy
tynės buvo jo meistr iškasis 
kūrinys. 

Kaip ten bebūtų, testamento 
parėdymu, pelnas eis į Andy 
Warhol meno fondą. Jo paties 
idėja, g imusi 1977 metais , 
d e š i m t m e č i u i p r a ė j u s , bus 
įgyvendinta. 

E d m u n d a s J a k a i t i s 

Aprėdytas ir kelmas ki taip 
atrodo. 

Lietuviška patarlė 

Lietuviškų Knygų klubo išleistų leidinių 
I Š P A R D A V I M A S 

K A I N A 

Buvo Dabar 

NEIŠSKIRIAMI TRYS NEŽINOMIEJI - vysk. V. 
Brizgys. Žmogus, pasaulis, Dievas. 264 psl. 1982 $5.00 $2.00 

NEGESINKJTE AUKURŲ - vysk V. Brizgys. 
Šeimyninio gyvenimo jautrios problemos. 211 psl. 
1959 $2.00 $1.00 

NEGĘSTANTI ŠVIESA - Pranas Garšva, MIC. 
Tėvų Marijonų 50 metų veikla Amerikoje. 351 psl. 
1964 $3.50 $1.50 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA STATANT - Rapo
las Skipits. Atsiminimai. 440 psl. 1961 $5.00 $3.00 

OŠIANČIOS PUŠYS - Halina Didžiu-
lytė-Mošinskienė. Atsiminimai. 176 psl. 1968 $2.50 $1.00 

ORA PRO NOBIS - Jurgis Gliaudą. Romanas. 448 
psl. 1953 $4.00 $2.00 

OI. NEVERK NERINGA - Litą Lanka. Eilėraščiai 
vaikams. 76 psl. 1966 $1.25 $0.50 

PAŽADŲ DVARAS - Anatoujus Kairys. Tautosaki
nis romanas. 244 psl. 1982 $8.00 $3.00 

PASAGA IR VYŠNIOS - Albinas Baranauskas. 
Eilėraščiai. 64 psl. 1969 $2.00 $1.00 

PAVASARIS PRIE VARDUVOS - Paulius Jurkus. 
Noveles. 176 psl. 1954 $2.50 $1.50 

PO DAMOKLO KARDU I dalis - Anatoujus Kairy v 
Romanas. 223 psl. 1978 $5.00 $2.00 

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS - Kazimieras Barauskas. 
Religines mintys. 223. 1974 $4.00 $2.00 

PIETRYČIŲ PABALTIJO ETNINĖ PRAEITIS — P. 
J . Kusneri (Knysevas). 224 psl. 1979 $10 00 $5.00 

PIETŲ KRYŽIUS - Venancijus Ališas. Poezija. 97 
psl. 1948 $1.00 $0.50 

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖSE - Pov. Gaučys. 
Noveles 476 psl. 1953 $4.50 $2.00 

PASAGA IR VYŠNIOS - Alb. Baranauskas. 
Eilėraščiai. 64 psl. 1969 $2.00 $1.00 

RUDENS SAPNAI - K. Grigaitytė. Premijuotas poezi
jos rinkinys. 80 psl. 1963 $2.00 $1.00 

RUDENYS IR PAVASARIAI, II dalis - A. Bara
nauskas. Apysaka. 346 psl. 1976 $6.00 $2.00 

RUDENYS IR PAVASARIAI, III dalis - A. Bara
nauskas. 389 psl. 1978 $8.00 $3.00 

RUGSĖJO ŠEŠTADIENIS, premijuotas romanas. 
Birute Pūkelevičiūte. 237 psl. 1970 $5.00 $5.00 

Pastaba: l'žsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, užsimokėsite 
gavę sąskaita. Šį šaraša issikirpkite ir pasilaikykite. 

PADĖKA 

A.tA. 
JONAS GIEČIUS 

mirė š.m. balandžio 30 d. ir buvo palaidotas gegužės 4 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame kunigams: kleb. Kuzinskui ir kun. 
J. Juozevičiui už atnašautas šv. Mišias. 

Dėkojame visiems, kurie aukojo šv. Mišioms, prisiuntė 
gėlių ir užjautė mus liūdesio dienose. 

Dėkojame karsto nešėjams ir visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse. 

Dėkojame Petkus Marąuette Funeral Home tarnautojams 
už malonų patarnavimą. 

Žmona ir dukros su šeimomis. 

B r a n g i a i Rašytojai 

A.tA. 
VLADEI BUTKIENEI 

m i r u s , jos vyrą dr. A. BUTKŲ, dukter į , sūnų ir k i tus 
a r t imuos ius nuoširdžiai užjaučia ir l iūdi 

Lietuvių Rašytojų draugija 

A.tA. 
STASIUI RADŽIŪNUI 

m i r u s , re i šk iame gil iausią užuojautą jo žmonai, 
d u k r a i ir sūnums . 

Vitalijus Damijonaitis ir 
šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S . California A v e n u e 
Te le fona i — 523-0440 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 South Hermitage A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 Wes t 71 St., C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 5 0 t h Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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. birželio mėn. 14 d. 

x T a u t i n ė n s k a u t ų s t o v y k-
lon v y k s t a n č i ų r e g i s t r a c i j a 
bus vykdoma šį trečiadienį, 
birželio 15 d. 7-9 vai. vak. Jau
nimo centre. Ten pat bus atlie
kamas ir sveikatos patikrini
mas bei registracija vykstančių 
autobusais. Visi prašomi susi
mokėti stovyklos ir t ransporta-
cijos mokestį. (Vėliau mokan
tiems stovyklavimo ka ina bus 
žymiai didesnė.) Pr imenama, 
kad stovyklon pri imami tik 
registruoti nariai , susimokėję 
metinį nario mokestį. Dar nario 
mokesčio nesusimokėję galės tai 
atlikti prieš registraciją. 

x V l a d a s D a r a š k e v i č i u s , 
kiek atsigavęs nuo prieš keletą 
mėnesių jį ištikusio paralyžuo-
jančio smūgio, praėjusią savaitę 
Šv. Kryžiaus ligoninėje pergyve
no vidaus organų operaciją. Li
gonis sveiksta ir tikisi greito 
sugrįžimo į n a m u s . Dėdės 
aplankyti buvo atvykęs Ignas 
Bandžiulis iš Californijos ir Chi-
cagos aylinkėse gyvenantieji gi
minės — Bandžiuliai, Janoniai 
ir kt. 

x Gražina Ken te r , Danbury, 
Conn., dažnai mus paremia 
auka. Pratęsdama prenumera
tą 1988 metams ir vėl pridėjo 20 
dol. dienraščio s t ipr inimui . G. 
Kenter ir toliau laikome garbės 
prenumeratore, o už auką labai 
dėkojame. 

x P a l m B e a c h , F l a . . 
Lietuvių klubas per Vincą Saką 
a t s i u n t ė 20 dol. „ D r a u g o " 
paramai už gerą informaciją. 
Nuoširdus ačiū. 

x Kun . F r a n k Kelpšas , Chi-
cago, 111., m ū s ų g a r b ė s 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsdamas prenumeratą, pridėjo 
25 dol. dienraščio pa ramai . 
Nuoširdus ačiū. 

x S t a n l e y D r e v i n s k a s , 
Hartford, Conn., l ietuviško žo
džio rėmėjas, pratęsė prenume
ratą vieneriems metams, pridėjo 
20 dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių su prierašu: ,.Linkiu 
„ D r a u g u i " d a r daug metų 
informuoti iš lietuviško gyve
nimo". Nuoširdus ačiū už auką 
ir linkėjimus. 

x Lietuviai gydytojai rengia 
pabendravimą su ką t ik iš 
Lie tuvos a t v y k u s i u d r . A. 
Statkevičium ir jo dukra Rasa 
birželio 17 d., penktd. 7 v.v. 
J a u n i m o c e n t r o k a v i n ė j e . 
Kviečiame d a l y v a u t i v i sus 
gydytojus su šeimomis. 

(sk.) 

x Organizuojamas ant ras au
t o b u s a s į Hami l toną . Kelionė, 
nakvynė tik $125.00. Skambinti 
iki birželio 25 d. A. Pa luka i t i e -
nei, 471-0811. 

(sk.) 

x Apžiūrėję numatyta Pasau
lio lietuvių centrą, prisidėjo prie 
pirkimo projekto paaukodami 
$1000.00 V. & J. Žukauskai . 
River Forest; J . & D. Kapačins-
kai, Lyons; L. Stonikas, Chica-
go. Ačiū v i s i e m s ! A u k a s 
prašome siųsti: L i t h u a n i a n 
Mission Center , Inc . P.O. Box 
664, Lemon t , I L 60439. 

(sk.) 

x Midland Federal Savings & 
Loan Marquette parko skyriui 
r e i k a l i n g a s t a r n a u t o j a s / a . 
Skambinti 925-7400. 

(sk.) 

x L B Soc. R e i k a l ų T a r y b a 
p r a n e š a , kad Vyr. Liet. Cent
ras ir jame esant i „Seklyčia" 
neturi nieko bendro su steigia
muoju Pasaulio Lietuvių centru 
Lemonte ir jokios išvykos į 
centrą neorganizavo. 

(sk.) 

x „ T a u t o d a i l ė j e " , 6229 S. 
Campbell Ave., parduodamos 
staklės, siūlai ir taut iniams dra 
bužiams priedai. S k a m b i n t i 
WA 5-8023. 

(sk' 

x Mar i jonų B e n d r a d a r b i ų 
susirinkimas įvyks birželio 15 
d.. Marijonų salėje, 6336 S. Kil-
bourn, 1 vai. p.p. Nariai ir no
rintys įstoti, malonėkite daly
vauti , nes tur ime aptar t i svar
bius reikalus. Po susirinkimo 
vaišės. 

x Dr. J u o z a s Kazickas, eko
nomistas, aktyvus lietuvių poli
t iniame gyvenime, birželio 27 
d., Toronte, Pasaulio lietuvių IV 
kultūros kongreso užbaigiamo
siose svarstybose žvelgs į išeivi
jos kultūrinę politiką Lietuvos 
atžvilgiu kintančiose sovietinė
se persitvarkymo sąlygose. Kin
tančių sąlygų pobūdis, realu
mas, ateitis ir galimos išeivijos 
reakcijos bei iniciatyvos įvairio
se kultūrinėse kūrybos srityse. 

x Lietuvių edvange l ikų re
fo rma tų Bažnyč ios JAV 41 
sinodas bus birželio 18-19 d. 
Chicagoje reformatų bažnyčios 
patalpose, 5230 S. Artesian. 
Sekmadienį, birž. 19 d. 10 vai. 
bus pamaldos. Pamokslą, tema: 
Monoteistų pažiūros į aukų 
atnašavimą, pasakys kun. dr. 
Eug. Gerulis. Pamaldų metu 
fleita gros Asta Šepetytė, akom
panuojant Br. Variakojienei. 

x Viktori ja Kašubaitė-Mat-
r a n g a , dailėtyrininkė, rašanti 
dažnai spaudoje apie lietuvius 
dailininkus, birželio 26 d. Pa
saul io lietuvių IV kultūros 
kongrese, Toronte, nagrinės te
mą „Dabartinės problemos išei
vijos dailės veikloje". 

x Mūsų Va ikas , žurnaliu
kas, skiriamas lietuviškom šei
mom su ikimokyklinio amžiaus 
vaikais, Nr. 10 jau išsiuntinė
tas . Kas norėtų jį gauti , prašo
mi rašyti vaikų amžių, arba 
priežastį, kodėl jį norėtumėt 
gauti ir pasiųsti: „Mūsų Vai
kas" , 3704 W. 68 St., Chicago, 
IL 60629. Leidinį finansuoja 
Lietuvių fondas per LB Švieti
mo tarybą. 

x Stanis lova Gr i tėnas , Mel-
rose Park, 111., Vincas Dailidė, 
Baltimore, Md. Genė Valūnas, 
St. Petersburg, Fla., Elena Pa
girys, Hollywood, Fla., Stasys 
Liepas, New Buffalo, Mich., 
kiekvienas pratęsdamas „Drau
go" prenumeratą, pridėjo po 15 
dol. už kalėdines korteles i r 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x I rma La i svėna i t ė , Hicko-
ry Hills, 111., Raimondas Kor-
zonas, Chicago. 111., Algirdas 
Čepulis, Philadelphia Pa.. Jonas 
Ba lba tas , Cleveland, Ohio. 
Pe t ras M. Staras, Worcester, 
Mass., Irena Ulpa, Dorchester, 
M a s s . , p r a t ę s ė „Draugo"* 
prenumeratą ir kiekvienas pa
aukojo po 20 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
dėkojame. 

x Ju l ius Butkus , Paoli, Ind., 
su prenumeratos pratęsimo 
mokesčiu atsiuntė ir 20 dol. 
auką. J. Butkų skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x A.a. dr . Mykolo Devenio 
dešimties metų mirties minėji
mas ruošiamas 1988 m. birželio 
mėn. 19 d. 3 vai. p.p. Lietuvių 
Tautiniuose namuose, 6422 S. 
Kedzie Ave., Chicago, IL. Apie 
velionio gyvenimą, jo pergyve
n imus tremtyje Sibire ir visuo
meninę veiklą apibūdins visuo
menininkas Jonas Daugėla. Mi
nėjimą ruošia Devenių Kultūri
nis fondas ir šeima, į kurį kvie
čiama apsilankyti. Po minėjimo 
užkanda. (sk.) 

GELICAGOS 2JN10S 
ĮŠVENTINO KUNIGU 

79 M. N A Š L Į 

Šv. Tarazijaus bažnyčioje, 
Chicagos š i a u r v a k a r i u o s e , 

dol. Čia įeina parama Pasaulio birželio 4 d. buvo įšventintas 

knygos apie Molotovo-Ribbent-
ropo paktą, knyga apie Lietuvą, 
leidiniai apie žmogaus teises, 
l i teratūros istorija. Dr. V. Skuo
dis į t rauktas parašyti studiją, 
ką jis y r a patyręs. Visuomeni
niams re ika lams skirta 16,000 

Statkevičių sutikimas Chicagos Midway aerodrome. Iš k į d: dr. F. Kaunas, dr. Vanagūnas, dr. 
Algirdas Statkevičius, Marija Rudienė, dr. V. Šaulys, Rasa Statkevičiūtė, Čepaitis, dr. 
Kasakaitienė, G. Lazauskas, dr. V. Tauras, dr. Taurienė. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
D R A L G . S T A T K E V I Č I U S 

C H I C A G O J E 

Dr. Algirdas Statkevičius, ilgą 
laiką ka l in tas Sovietų kalėji
muose, psichiatrinėje ligoninė
je bei gulaguose, pereito penk
tadienio vakare atskrido iš Flo
ridos į Chicagos Midsvay aero
dromą, k u r jį ir kar tu atvyku
sią dukielę Rasą sutiko apie 200 
lietuvių. Pasirodžius iš lėktuvo 
l ipant iems svečiams, jį visų 
Chicagos lietuvių vardu pa
sveikino BALFo pirmininkė 
Mari ja Rud ienė , į t e ikdama 
gėlių puokštę. Kelios kitos lie
tuvės ta ip pat įteikė gėlių. Čia 
pa t aerodrome buvo sugiedotas 
Tautos h imnas . Visi susirinku
sieji nuoširdžiai sveikino mūsų 
tautiet į , okup. Lietuvoje labai 
energingai gynusį žmogaus tei
ses ir dėl jų kentėjusį. 

Dalis susirinkusiųjų iš aero
dromo palydėjo svečius į BALFo 
būst inę Marąuet te Parke, kur 
Marija Rudienė. Laima Aleksie
nė ir kitos BALFo darbuotojos 
suruošė užkandžius. Per porą 
valandų užtrukusį svečiavimąsi 
pas idal in ta nuomonėmis apie 
daba r t inę padėtį okupuotoje 
Lietuvoje. 

Be kitų lietuviškų organizaci
jų darbuotojų, dr. A. Statkevi
čius susi t iko su taip pat nese
niai iš Lietuvos atvykusiu Vy
t a u t u Skuodžiu, prieš keletą 
metu a tvykus ia i s gulago kali
niu inž. Povilu Vaičekausku, dr. 
Kaziu Eringiu. 

Dr. Statkevičius yra bendra
darbiavęs Lietuvos pogrindžio 
spaudoje, ypač ,,Vytyje", para
šęs keletą knygų (rankraščiuo
se). Deja. ne visi jo raštai yra pa
siekę Vakarus . Tačiau spaudos 
darbuotojas Br. Kviklys j am 
pranešė malonią žinią, kad jo 
archyve esą saugoma rankraš
čio „Vergijoje prie Lenos" kopija 
ir pažadėjo artimiausiu laiku ją 
grąžinti autor iui . 

Ne visa A. Statkevičiaus šei
ma pasiekė Vakarus. Lietuvoje 
liko žmona ir dukrelė. Florido
je, Chicagoje. Toronte jis turi ar
t imų giminių. Chicagoje jį glo
boja BALFas , kuris ir kolegos 
lietuviai gydytojai, t ikėkime, 
padės j am pastoviai įsikurti . 

<bk) 

„ D R A U G O " R E N G I N I U 
K O M I T E T O P O S Ė D I S 

Marija Remiene, „Draugo" 
renginių komiteto pirmininkė, 
sukvietė birž. 9 d. komiteto na
r ius posėdžiui . Sus i r ink ime 
dalyvavo 15 asmenų. Susirinki
mas aptarė ir įvertino „Draugo" 
buvusį koncertą. Ruošėjams 
buvo susidarę keletas nesklan
dumų, bet koncertas pavyko ge
ra i . P i rmin inkė padėkojo kon 
certo ruošėjoms, ypatingai Ke

reliams, kurie padarė priėmimą 
solistams ir jų draugams. 

Sekantis renginys bus geguži
nė. Anksčiau buvo n u t a r t a 
gegužinę ruoš t i liepos 3 1 . 
Sužinojus, kad tą dieną Lietuvos 
Vyčiai tur i savo seimą, nu ta r ta 
gegužinę vieną savaitę ruošti 
anksč iau . Taigi , „ D r a u g o " 
gegužinė šiemet bus liepos 24 d. 
Aptarta, kas ir kokius darbus 
atliks. Gegužinė ruošiama ka ip 
ir k a s m e t pr ie „ D r a u g o " 
p a s t a t ų . P r a s i d ė s su š v . 
Mišiomis 11 vai. ryto. 

Susirinkime buvo aptarta t a ip 
pat būsimojo banketo darbai. 
Banketas ruošiamas rugsėjo 25 
d. Martiniąue restorano salėje, 
2500 W. 95th St., Chicagoje. 
Buvo svarstoma, kas galėtų va
dovauti banketo ruošos darbuo
se ir jo pravedime. Nutarta , kad 
banketo pirmininke turi bū t i 
Irena Kerelienė. Susir inkimo 
dalyviai pažadėjo j a i visuose 
re ika luose padėt i . Banke to 
programą atliks pramoginės 
muzikos solistė Violeta Rakaus
kaitė. 

Nutar ta prieš gegužinę turė t i 
dar vieną komiteto susirinkimą 
liepos 12 d. Komiteto nariai pra
šomi atvykti liepos 12 d. 7 va i . 
vak. posėdžiui į vienuolyno 
svetainę. 

V. R . 

N A U J A D A K T A R Ė 

Marija Dana Sutkutė , D.O., 
Ados ir dr. Prano Sutkų duktė, 
gyveno ir mokėsi Homewood, 
IL. Baigusi Homevvood Floss-
moor aukšt. mokyklą, studijavo 
biologiją Lojolos universi te te , 
įsi gydama bakalauro laipsnį. 
Mediciną studijavo Chicagos 
College of Osteopathic Medicine 
ir 1988 m. birželio 5 d. gavo 
osteopatinės medicinos daktaro 
laipsnį. Marija D a n a ba igė 
Lemonto Maironio l i tuanis t inę 
mokyklą, priklausė „Aušros 
Vartų" skaučių t u n t u i ir H. F . 
aukšt. mokykloj pasižymėjo ori
nio sporte. Priklausė specialiai 
komandai „Spikettes", su kur ia 
žaidė Junior Olympics žaidynė
se. Lojolos u n i v e r s i t e t e 

užsitarnavo sporto stipendiją, 
ža isdama „Lady R a m b l e r s " 
komandoje ir buvo ap rašy ta 
k a i p , . L i t h u a n i a n c o n n e c -
tions..." trijų stiprių lietuvaičių 
susižaidime. Pr iklausė Alfa Ep
silon Delta pre-health garbės 
organizacijai, American Medi-
cal VVomen's Association, buvo 
Sporto medicinos sekcijos vice
pirmininkė ir baigiančiųjų kla
sės studentų osteopatų vicepre
zidentė. Už pavyzdingai at l iktas 
pareigas Chicago College of 
Osteopathic Medicine ją ap
dovanojo y p a t i n g u žymen iu 
mokslo baigimo ceremonijose. 
Dabar ji a t l ieka in terno darbą 
Chicago ir Olympia Fie lds Os
teopathic Medical Cen te r . 

L I E T U V I Ų F O N D O 
D O V A N O S 

Mūsų milijoninis L ie tuv ių 
fondas Jaunimo centro kavinė
je birželio 10 d. turėjo spaudai 
ir visuomenei praneš imą apie 
savo išdalintą paramą mūsų 
kul tūros re ikalams. Vakaronę 
a t idarė fondo valdybos pirmi
ninkė Marija Remienė, džiaug
damosi, kad į s tengiama ateiti 
su tokia f inansine p a r a m a . 
Programai vadovavo informaci
jų komisijos pirm. A n t a n a s 
Juodvalkis. 

Lietuvių fondo tarybos pirm. 
Stasys Baras džiaugėsi, kad fon
das galėjo paremt i m ū s ų jau
nuosius studijozus ir kūrėjus . 
Reiškė mintį, kad re ik ia siekti 
10 milijonų tu r to fonde. St. 
Baras pabrėžė, kad vyresnioji 
ka r t a savo įnašais Lie tuvai 
skolą išmokėjo, bet da r svarbu 
į t raukt i vidurinę kar tą . 

Pasidžiaugė, kad daugelis fon
do st ipendininkų žymiai pasi
reiškia darbais visuomeniniame 
ir ku l tū r in iame gyvenime. 

Fondo pradininkas i r pelno 
skirstymo komisijos pirminin
kas dr. Ant. Razma pranešė , 
kad prašymų buvo 118. Prašy ta 
600,000 dol. Prašymai gau t i iš 
o rgan izac i jų ir p a v i e n i ų . 
Dalinai ar pilnai pa t enk in t a 60 
prašymų. Stipendijoms gauti 
buvo 57 prašymai daug iau kaip 
130,000 dol. sumai . Dal ina i ar 
pilnai patenkint i 39 prašymai . 

L i tuan is t inėms mokykloms 
remti paskirta 30,000. Lituanis
t in iam seminarui — 4,240 dol. 
Iš viso š v i e t i m u i p a s k i r t a 
54,525 dol. Li tuanis t ikos kated
ros s tudentams pask i r t a 5,500 
dol.. Vasario 16 gimn. lankan
t i e m s - 28 ,400 dol . k i t u s 
mokslus e inant iems — 34,700 
dol. Iš viso šviet imo r e ika l ams 
- 123,125 dol. 

Meno, muzikos, teat ro , radijo, 
žurnalistikos r e ika lams paskir
ta 5,000 dol. Knygoms leisti 
paskir ta 54,500 dol. Č i a įeina 

Lietuvių Bendruomenei, Socia
linių reikalų tarnybai, Lituanis
tikos tyr imo centrui, „Pasaulio 
l ietuvio" redakcijai, Religinei 
šalpai. 

Spaudai, laikraščiams parem
t i skir ta 15,500. JAV LB švie
timo tarybai 3,500 dol. remti 
Tėvynės žvaigždutę, Švietimo 
gaires. Įstaigoms ir jaunimo 
organizacijoms skirta 16,985 
dol. Iš viso studentams paskir
t a 68,600 dol. Filmams ir teat
rams — 4,500 dol. Iš viso šiuo 
kar tu paski rs ty ta 271,000 dol. 

Prieš pelno skirtymą tur imas 
apklausinėjimo posėdis, kuria
me paramos prašantieji gali pa
aiškinti, kodėl jiems parama rei
kal inga. 

Ant. Juodvalkis paaiškino, 
kad parama studentams pri
k l a u s o nuo trijų da lykų : 
pažangumas moksle, šeimos fi
nansiniai sunkumai, veikla lie
tuviškoje srityje, organizacijose. 

Fonde yra keli įnašai, kur au
kojusieji yra nurodę, kam pa
jamos t u r i būti skiriamos, to ir 
laikomasi . 

Susirinkusieji buvo supažin
dinti su Donelaičio mokyklos at
vykusiais korespondentais ir 
juos atlydėjusiais dir. Širka ir R. 
Kučiene. Jauniesiems korespon
dentams įteikti čekučiai. Kriš-
t a n a v i č i a u s fondas š i eme t 
paskyrė dovanų geriausiai pasi
reiškusiam Chicagos aukšt. mo
kyklos mokiniui . 

St. Baras pranešė, kad apie 
Ribbentropo-Molotovo paktą 
knygą rašo Rasa Mažeikaitė, 
istorikė iš Kanados. Ant. Razma 
pažymėjo, kad ypač stengiamasi 
patenkint i prašymus Lietuanis-
t inės katedros studentų. 

J. Masilionis kėlė reikalą dau
giau lėšų skir t i Švietimo tary
bai, l i tuanistinėms mokykloms. 
J . Žemaitis paklausė, ar duoda
mos st ipendijos studijuojan
tiems Kapsuko universitete. At
sakyta, kad neduodama. Aps
kri tai , kaip Ant . Razma aiški
no, fondas visų pirma remia tai, 
k a s l ie tuviškiems reikalams 
svarbiausia. 

Fondo skirstymo komisiją 
sudaro LB atstovai: dr. P. Kisie
lius, Alg. Gečys, R. Vitas. Iš 
Lietuvių Fondo — dr. A. Razma, 
dr. G. Ba lukas , P. Kilius. Sti
pendijas skirsto pakomisija: dr. 
A. Razma, dr. P. Kisielius, D. 
Kojelytė ir R. Vitas. 

A. Bagdonas priminė reikalą, 
kad būtų gausiau remiama Kro
nikoms leisti sąjunga. M. Re
mienė pažymėjo, kad visi Lietu
vių Fondo vadovybės nariai dir
ba be atlyginimo, savo keliones 
patys apsimoka. 

Lietuvių Fondas — didelis 
išeivijos laimėjimas. Čia įvairių 
šakų specialistai vadovybėje dir
ba su dideliu pasišventimu ir 
pasiaukojimu. Tik viena rašti
nės tarnautoja samdoma. Pasi
baigus vakaronei , visi dalyviai 
buvo skaniai pavaišinti. 

J u o z . P r . 

K A R O MOKYKLOS 
XIX^JI LAIDA 

kunigu William R. Schumacher. 
Jis yra našlys, 79 metų ir yra se
niausias vyras iš bet kada įšven-
titų JAV-se į kun igus . Jis nuo 
seniau norėjo b ū t kunigu, bet 
negalėjo, globojo sergančią mo
tiną. Jo šventimuose dalyvavo 
jo šeši vaikai ir eilė vaikaičių. 
Jis yra buvęs apdraudos tarnau
tojas, politikos veikėjas, kredito 
įstaigos vedėjas, Illinois darbų 
įstaigos p a t a r ė j a s , še imą 
išauginęs, jau būdamas senyvo 
amžiaus, pasiryžo būt i kunigu. 
Net 49 vyskupijos nebesutiko jo 
priimti, bet pagal iau Dalias 
vyskupas pr iėmė ir, išėjus 
teologijos mokslus, jį įšventino. 

FILMAI A K V A R I U M E 

Shedd akvariume, 12-ta gatvė 
prie ežero, savaitgaliais nemo
kamai rodomi filmai iš gamtos 
s r i t ies . F i l m u s rodo k a s 
valandą. 

ŠIURPI N E L A I M Ė 

U. S. Steel plieno fabrike 
Gary, Ind. birželio 4 d.parvirto 
indas su tirpdytu plienu ir 
sukėlė gaisrą. Sunkia i sužeistas 
Lee Ferguson, 51 m., malūn
sparniu nuskraidintas į Švč. 
Marijos ligoninę Milwaukėje, o 
keturi kiti apdegusieji buvo 
nugabenti į Švč. Marijos medi
cinos centrą Gary . 

MEKSIKOS A U D I N I A I 

Field muziejuje liepos 8 d. bus 
atidaryta Meksikos audinių pa
roda. Tęsis iki rūgs . 5 d. 

„Aš tavęs nebepažįstu" — to
kie ir panašūs „pasisveikini
mai" skambėjo gegužės 14-15 
dienomis Jaunimo centre: Karo 
Mokyklos XIX laidos karinin
kai — šešiolika iš šimtas ketu
riasdešimt trijų — buvo susirin
kę su art imaisiais ir svečiais pa
minėti 50 metų mokyklos baigi
mo sukaktį . Kun . A. Saulait is , 
SJ , a t la ikė pamaldas. Solistė 
Laima Stepaitienė, aukodama 
savo ta lentą ir laiką, kėlė visų 
dvasią į Dievą. Buvo trumpos, 
bet tur in ingos ir net graudžios 
apeigos prie paminklo. 

Jonas Gradinskas 

J A P O N Ų B Ū G N I N I N K A I 

Field muziejuje birž. 26 d. 2 v. 
p.p. turės savo programą japonų 
Taiku būgnininkai ryšium su 
japonų švente. 

KUR IŠLEIDŽIA P I N I G U S 

Chicagos apylinkėse gyvento
jų surašinėjimo biuro tarnau
tojai lanko gyven to jus , 
rinkdami duomenis, kur jie 
išleidžia pinigus. 

MIRTYS DĖL N A R K O T I K Ų 

Du jaunuoliai, 19 metų, t ik ką 
1987 m. baigę Maristų aukšt . 
mokyklą, gyvenę Mt. Green-
wood apylinkėje, rasti nusišovę. 
Abudu policininkų sūnūs, pa
naudojo mirčiai tėvų revol
verius. Yra duomenų, kad 
narkotikai nuvarė juos į mirtį . 
Apie tuzinas moksleivių bus pa
traukti teisman už narkotikų 
platinimą toj mokykloj. 

308,000 DOL. P A B A U D O S 

Chicagos firma Ready Men, 
Inc., parūpinant i tarnautojus, 
nubausta 308,000 dol. už davi
mą tarnybų asmenims, nelega
liai apsigyvenusiems JAV-se. 
Nubaudė imigracijos įstaiga. 

T U R Ė S GRĄŽINT 
70 MIL- DOL. 

Commonwealth Edison elekt
ros bendrovei į sakyta vartoto
jams grąžinti 70 mil. dol., nes 
bendrovė per daug ėmė už elekt
rą, kurią atominės jėgainės ga
mino pigiau. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T c l . — 776-8700 

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

• 


