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LKB Kronika, Nr. 80 

(Tęsinys) 
Eina nuo 1972 metų, 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Gerbiamas ir mylimas Gany
tojau, mes be galo džiaugiamės, 
kad Šventasis Tėvas, įvertinęs 
Jūsų nuopelnus Bažnyčiai, 
konsekravo Jus arkivyskupu ir 
paskyrė pronuncijumi Olandi
joje. 

Dėkojame Jums, kad ilgą 
laiką, užimdamas aukštas 
pareigas Romos Kurijoje, nuo
širdžiai rūpinotės Lietuvos Baž
nyčios reikalais. Linkime geros 

Sveikiname naująjį lietuvių 
arkivyskupą Audrį Bačkį! 

sveikatos, Dievo palaimos ir švč. 
Mergelės Marijos globos toli
mesniame Jūsų gyvenime ir 
naujose pareigose. 

Tikime, kad ir dabar atidžiai 
seksite Lietuvos Katal ikų 
Bažnyčios padėtį ir visokeriopai 
remsite jos reikalus. 

Su pagarba ir meile 
„LKB Kronikos" redakcija 

Dėkojame už auką 
Ilgus metus trukusių pastan

gų: maldų, kunigų ir tikinčiųjų 
pareiškimų bei protestų, beje, 
paskutiniais mėnesiais ne tik 
tikinčiųjų, Sąjūdžio iniciatyva 
už kalinių išlaisvinimą įsijungė 
ir nemaža dalis kitaminčių, 
badavimo akcijų dėka, jų metu 
vilnietis Pe t r a s Cidzikas , 
rizikuodamas gyvybe, išbadavo 
net 30 parų — šių metų lapkri
čio mėnesio pradžioje į Lietuvą 
sugrįžo vieni iš paskutinių pla
čiajai Lietuvos visuomenei 
žinomi sąžinės ir politiniai 
kaliniai. Prie jų ankstesnio 
sugrįžimo į Tėvynę negalim 
nepaminėti JAV kongresmenų, 

kitų užsienio salių, tarptautinių 
visuomeninių organizacijų, 
atskirų grupių ir pavienių geros 
valios žmonių pastangų. 

1988 m. lapkričio 2 d. į 
Lietuvą iš tremties sugrįžo 
Viktoras Petkus. V. Petkus už 
ištikimybę Dievui ir Tėvynei 
sovietiniuose lageriuose ir trem
tyje praleido 29 metus. Vilniaus 
geležinkelio stotyje ilgametį 
sąžinės kalinį pasitiko būrys 
bičiulių, pažįstamų, bendra
minčių. Iškilmingai plevėsavo 
trispalvės, susirinkę nuoširdžiai 
sveikino V. Petkų, dėkojo už 
auką, ištikymbę pasirinktiems 
idealams. (Bus daugiau) 

Lietuvių Fondas paskyrė 
245,130 dol. 

Chicago. — Lietuvių Fondo 
Pelno skirstymo komisija pra
ėjusį šeštadienį pranešė spaudai 
šių metų paskirstytą pelną. 

Spaudos konferencijai vado
vavo Lietuvių Fondo Spaudos 
reikalų vadovas A. Juodvalkis. 
Pirmuoju kalbėti buvo pakvies
tas Fondo Tarybos pirmininkas 
Stasys Baras. Jis savo žodyje, 
t rumpai peržvelgdamas 
praėjusių metų fondo veiklą, ne 
tik pasidžiaugė darniu ir rimtu 
visų vadovaujančių asmenų dar
bu, bet ir pasakė, kad nebus 
sustota prie 5 milijonų, o bus 
siekta surinkti ir 10 milijonų do
lerių, kad būtų užtikrintas 
mūsų tautinių reikalų rėmimas. 

Fondo valdybos pirmininkė 
Marija Remienė, dėkodama 
savo bendradarbiams už šauniai 
atliktą darbą, ypač iškėlė Fon
do įgaliotinių veiklą, kurių šiuo 
metu Fondas jau turi 14 įvai
riose apylinkėse. Pastebėjo ir 
tai, kad Fondui nepriklauso kai 
kurie ir žymūs veikėjai, bet 
Fondą kritikuoja. Ragino juos 
įsijungti į Fondo narius ir tada 
jį kritikuoti. 

Stasys Baras jauniesiems 
korespondentams Aldai Miku-
čauskaitei, Audrei Šlenytei ir 
Vytui Pabedinskui įteikė Fon
do pinigines dovanas. Jie 
spaudoje prisiminė Fondo 
veiklą. 

Fondą už puikią veiklą 
sveikino gen. konsulas Vaclovas 
Kleiza, primindamas, nepames
ti kelio dėl takelio. JAV LB 
Krašto valdybos pirm. dr. An
tanas Razma, šio Fondo steigė
jas, priminė, kad gali tekti 
padėti ir atgimstančiai Lietu
vai. 

Pelno paskirstymas 
Pelno skirstymo komisijos 

pirm. Povilas Kilius pranešė, 
jog šį kartą paskirstymas buvo 
sunkus, nes buvo gauta 
maždaug vieno milijono dolerių 
sumai prašymų, o Fondo taryba 

leido paskirstyti tik 245,130.00 
dol. Tai sudaro tik 25% visų pra
šymų. 112 prašymų buvo nu
spręsta vienbalsiai. Švietimo 
reikalams iš viso paskirta 
111,610.00 dol., kultūriniams 
reikalams 75,900.00 ir visuo
meniniams reikalams 57,620.00 
dol. 

Studentų stipendijoms, kurie 
studijuoja lituanistiką Illinois 
universitete, Vasario 16 gim
nazijos moksleiviams ir kitiems 
studentams, iš viso 38, paskir
ta 58,250 dol. 

Lietuvių Fondas šių metų 
birželio 1 d. turėjo 6,100 narių, 
kurie suaukojo 4,272,622 dol., iš 
jų 1,139,174 dol. testamenti
niais palikimais. 

Kinijoje liejasi kraujas 
Beijingas. Kinijos sostinėje 

liejasi kinų kraujas. Partija 
įsakė kariuomenei pulti tankais 
ir šarvuočiais beginkl ius 
studentus. Tūkstančiai kinų, ir 
senų ir jaunų, net ir moteris 
įskaitant, šeštadienį, sekmadie
nį ir pirmadienį priešinosi prieš 
savo kareivius, kurie traiškė 
kinus su tankais, šaudė į 
žmones, leido ašarines dujas. 
Kareivius kinai vadino 
gyvuliais, kurie teisinosi, kad 
jiems įsakyta tai daryti, o 
kareivis negalįs neklausyti 
įsakymo. Tačiau studentai ir 
vyresni žmonės vis iš naujo 
sudarydavo susikibę rankomis 
žiedus apie kiekvieną šarvuotą 
sunkvežimi ir reikalaudavo 

trauktis. Ligoninėms uždrausta 
pasakyti, kiek yra žuvusių ir su
žeistų, bet jau žinoma, kad 
tūkstančiai. Žuvusiųjų ar su
žeistųjų vietas tuoj užima nau
ji kinų būriai. Žada skelbti 
generalinį streiką. Sekmadienį 
buvo apmažėję demonstrantų, 
bet pirmadienį vėl šimtai tūks
tančių pirisipildė sostinės 
gatvėse. Iš automatinių šautuvų 
šaudoma visomis kryptimis. 

Poetas Bernardas Brazdžionis kalba Vilniaus aerouoste. 

Žmogaus teisių konferencija Paryžiuj* 

Dar kartą iškeltas Pabaltijo klausimas 
Paryžius, 1989 gegužės 31. 

(LIC) Gintės Damušytės 
reportažas iš Paryžiaus. Antrąją 
konferencijos dieną tęsėsi 
kraštų pareiškimai. JAV amba
sadorius Morris Abram taikliai 
reagavo į praėjusios dienos She-
vardnadzės kalbą, panaudoda
mas Pabaltijo tautų atvejį kaip 
vieną iš argumentų. 

„Mes sutinkam, kad demokra
tija neturi bazuotis vienos vals
tybės s is tema", pastebėjo 
Abram, „bet yra du tarptauti
niai principai, l iudijantys 
tikrąją demokratiją. Pirma, 
tautos teisės grindžiasi 
valdomųjų pritarimu. Antra, 
laisvi pliuralistiniai rinkimai, 
daugiapartijų tarpe bei jų vidu
je, yra vienintelis tikras būdas 
patikrinti tą visuomenės prita
rimą. Nes tik su teise žmonės 
duoda valdžią valstybei: valsty
bė nėra pagrindinis žmogaus 
teisių šaltinis. 

„Kaip prezidentas Bush 
NATO pasitarime šią savaitę 
rekomendavo, vienas Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos pagrindinis dar
bas galėtų būti tikrų laisvų 
rinkimų standartų sudarymas, 
kad visos valdžios tu rė tų 
valdomųjų pritarimą". 

„Kartu su laisvais rinkimais, 
Helsinkio baigiamojo akto 8-tas 
principas nuties kelią Europos 
dvasinių ir istorinių žaizdų gi
jimui, įskaitant, norėčiau pri
durti, prieš maždaug 50 metų 
neteisėtą Baltijos tautų inkor
poraciją". 

Kitų pareiškimai 
Nors dalis kraštų pasisakė 

vien principiniais klausimais, 
vengdami minėti specifinius 
teisių pažeidimus, kiti tuos 
pažeidimus skelbė. Pakartotinai 
minėti turkų mažumos perse
kiojimas Bulgarijoj bei disi
dentų areštai Čekoslovakijoj. 
Plačiausios kritikos susilaukė 
Rumunija už vykdomas represi
jas. Rumunijos įžanginis pa
reiškimas buvo itin griežtas ir 
prieštaringas konferencijos dva
siai; todėl susilaukė visiškos 
tylos — jokių plojimų. Jame 
deklaravo, kad tik sostinėje 
Buchareste bus sprendžiami 
Rumunijos vidaus ir užsienio 
reikalai, o ne kitur. 

Pareiškimuose bei asmeni
niuose pokalbiuose su 
delegatais pajustas noras 
įvertinti Sovietų Sąjungos 
pradėtas reformas — todėl 
sovietai susilaukė mažiau 

-kritikos. — 
Šalia JAV, tautos teisių 

klausimą palietė ir keli kiti 
kraštai, jų tarpe Italija, Olandi
ja, Kanada. 

Mirė a.a. prel. 
J. Balkūnas 

Po trumpos ligos gegužės 31 d. 
Putnamo Matulaičio namuose 
mirė visiems žinomas Amerikos 
lietuvių veikėjas, dabar 
emeritas a.a. prel . Jonas 
Balkūnas. Buvo palaidotas iš 
Maspeth Atsimainymo parapi
jos bažnyčios birželio 5 d. prie 
savo mirusios motinos ir sesers. 

Velionis buvo gimęs 1902 m. 
spalio 21 d. Motby, Pa. 1912 m. 
išvyko su tėvais Lietuvon. 
Mokėsi Rygišk i ų Jono gimnazi
joje Marijampolėje ir 1919-1922 
m. kunigų seminarijoje 
Zypliuose ir Gižuose. 1922 m. 
grįžo į JAV ir kunigu buvo 
įšventintas 1926 m. gegužės 29 
d. Dirbo Apreiškimo, Angelų 
Karalienės ir paskiau Maspetho 

Atsimainymo parapijose. Dirbo 
Brooklyne arkivyskupijos pata
rėju, visose ka'alikų organiza
cijose, buvo žymus pamoksli
n inkas , visuomenininkas, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
steigėjas, Lietuvių Bendruome
nės laikinojo organizacinio 
komiteto narys ir vėliau garbės 
pirmininkas. Bendradarbiavo 
spaudoje, rašydamas straips
nius. Pastatydino pagal J. 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Lietuvai turėtų tekti pen
kiolika vietų Aukščiausiojoje 
Sovietų taryboje, kurią sudarys 
dvi tarybos: Sąjungos ir 
Tautybių tarybos, kiekvienoje 
po 271 narį. Pagal paskelbtas 
normas vienoje taryboje turėtų 
būti 4 Lietuvos atstovai, o kito
je 11. 

— Algirdas Brazauskas yra 
vienas iš Kremliuje vykstančio 
Liaudies deputatų kongreso 
prezidiumo narių. Jų iš viso yra 
18, po vieną iš kiekvienos 
respublikos — tai respublikų 
partijų vadai ir daug titulų 
dabar turįs prez. Michailas 
Gorbačiovas, jo dabartinis pava
duotojas viceprez. Andrejus Luk-

janovas ir Centrinės rinkiminės 
komisijos p i rmininkas V. 
Orlovas. 

— Lietuvos deputatai pasa
koja, jog Raudonoji aikštė yra 
apsupta kariškiais ir policinin
kais. Deputatai, kol patenka j 
suvažiavimo salę, turi praeiti 
bent penkis patikrinimus. 

— Šiauliai yra dviračių Meka. 
Paskutinį gegužės savaitgalį čia 
vyksta dviračių sporto šventė. 
Suvažiuoja dviratininkai ne tik 
iš visos Lietuvos, bet atvyksta 
ir iš kaimyninių respublikų. 
Būna dviračių lenktynės ir 
premijų įteikimai. 

— Maskvoje deputatų tarpe 
kalbama, jog Lietuvos deputato 
Egidijaus Bičkausko kalba apie 
Molotovo-Ribbentropo paktą 
nebuvo per ankstyba, bet pačiu 
laiku. Pirmą kartą Maskvoje 
buvo atvirai pasakyta apie 
Lietuvos okupaciją. Lietuvos 
delegacija nebalsuoja už kitų 
respublikų deputatus, kadangi 
laikosi nusistatymo, kad kiek
viena respublika privalo spręsti 
savo reikalus. 

— Kazys Motieka pasakojo, 
kad Pabaltijo respublikų dele
gacijos yra daug geriau pasiruo
šusios visuose klausimuose, 
negu kitų respublikų deputatai. 

— Sol. Aldona Stempužie-
nė, Lietuvos nacionalinės 
filharmonijos kvietimu, atliko 
solinį rečitalį Vilniuje. 

Lietuvos 
Nepriklausomybės 

Sąjunga 
Okupantas viską daro, kad mus užmigdytų 

Vilnius. 1989 m. gegužės 25 

Muloko projektą, labai gražią 
parapijos bažnyčią Maspethe. 
N.Y. Išėjęs į emeritūrą, ilgesnį 
laiką gyveno St. Petersburge. 
Fla., bet sveikatai susilpnėjus — 
Matulaičio slaugymo namuose 
iki mirties. 

d. — Iš okupuotos Lietuvos 
gautas šis pranešimas. Lietuvos 
nepriklausomybės sąjūdis, Lie
tuvos d e m o k r a t ų part i ja , 
Lietuvos laisvės lyga, Lietuvos 
tautinė jaunimo sąjunga, poli
tinių kalinių gelbėjimo komi
tetas skelbia, kad įkuriama 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sąjunga, vienijanti ir organizuo
j an t i v i sas Lietuvos ir 
viso pasaulio lietuvių jėgas, 
siekiančias nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atkūrimo bei 
Ribbentropo-Molotovo pakto pa
grindu įvykdytos okupacijos ir 
aneksijos bei tautinio genocido 
padarinių likvidavimo. 

Dvi sva rb iaus ios datos 
Artėja dvi opiausios ir šiuo 

metu pačios svarbiausios lie
tuvių tautai datos: birželio 15-ji 
ir rugpjūčio 23-ji. Šįmet 
rugpjūčio 23 sukaks 50 metų 
nuo slapto sandėrio, pagarsėju
sio Ribbentropo-Molotovo pakto 
vardu, o birželio 15-tą bus 45-ri 
metai, kai mes gyvename pagal 
šį sandėrį įvykdytos okupacijos 
sąlygomis. Tų dviejų datų 
pakanka, kad pagal tai, kaip jos 
t raktuojamos, bū tų galima 
apibūdinti kas yra kas, įvertinti 
bet kokios organizacijos ar 
judėjimo, jų akcijų aktualumo 
laipsnį, bet kurio žmogaus 
sąmoningumą, pi l ie t inę ir 
moralinę poziciją. 

Okupacinei administracijai 
tai skaudžiausia vieta, todėl ji 
visomis galimomis priemonėmis 
stengiasi atitraukti visuomenės 
dėmesį apeidama ir ignoruoda
ma šiuos du esminius momen
tus, arba bent vieną iš jų — lyg 
ir pripažįstamas pakto netei
singumas, bet ignoruojama oku
pacija ir aneksija — vietoj jų 
siūlydama aibę visokiausių 
šalutinių, pragmatiškų, tik 
socialiai aktualių priemonių, 
viską užgožiančių savo 
Įvairumu ir gausybe ar laikinu 
populiarumu. 

Todėl Lietuvos nepriklauso
mybės sąjunga kviečia visus 
tautiečius pasekti jos pavyzdžiu, 
vienytis, aktualizuotis, susi
telkti i vieną bendrą tikslą, 
nepasiduoti jokiems mėgini
mams nukreipti nuo jo dėmesį, 
išblaškyti savo jėgas. Gana 
tikėtis, kad okupacinė adminis
tracija kada nors teiksis savo 
noru išvesti okupacinę kariuo
menę, kad galų gale „sovietiniai 
p a r l a m e n t a r a i " pažadins 
imperijos sąžinę. Laikas 

— Poetą Bernardą Braz-
džionį Vilniaus aerouoste, kaip 
rašo geg. 24 dienos .,Tiesa", 
pasitiko gausus būrys žmonių. 
„Kai poetas pasirodė aerostoties 
tarpduryje... paskendo gėlių 
jūroje... Pražilęs, „baltas baltas, 
kaip vyšnios viršūnė", kiek 
pavargęs ir. atrodo, laimingas 
poetas, jį pagerbti susirinku
siems vilniečiams perskaitė 
vieną eilėraštį". „Tiesa" jo 
sutikimo aprašymą papuošė 
nuotrauka iš jo sutikimo. 

— Lietuvoje pasirodė ukrai
niečių poeto T. Ševčenkos 
gimimo 175 metinių proga 
Sovietų Sąjungos išleista vieno 
rublio moneta. 

supras t i , kad totalitarinio 
režimo sąlygoms esminių 
permainų nepadarys jokios 
asmenybės, kokios įžymios jos 
bebūtų ir į kokį vadinamąj} 
„demokratišką parlamentą" jos 
bebūtų išrenkamos, mums 
nepadės. Jau nekalbant apie 
situaciją kai tas režimas yra dar 
ir okupacinis. 

Besąlyginis reikalavimas 
Padėtį iš esmės pakeisti gali 

t ik susivienijusi ir supratusi 
tikslą tauta ir tik remdamasi 
tarptautine teise kovodama dėl 
okupacijos bei aneksijos 
pana ik in imo, užuot savo 
energiją ir jėgas eikvojusi 
beviltiškuose bandymuose pert
varkyti milžiniškos sovietinės 
imperijos, anot Stalino, naujos 
Rusijos totalitarinio režimo 
mechanizmą. Mes imperijos 
totalitarinio režimo esminei per
tvarkai galime pasitarnauti tik 
vieninteliu būdu: pasipriešinda
mi imperijos kėslams bet ko
kiomis priemonėmis ir bet 
kokiais, net kompromisiniais 
būdais išsaugoti savo vien
tisumą, siekdami nepriklauso
mybės atkūrimo, besąlygiško 
okupacinės kariuomenės išve
dimo, aneksijos panaikinimo bei 
jos padarinių likvidavimo. 

Pagr indas — tarptautinė 
teisė 

Nesiekime iš karto dviejų 
t ikslų, vienas iš kurių 
vadinamas nekaltu perestroikos 
vardu, daugiatautėje imperijoje 
neįmanomas realizuoti. Nėra 
prasmės ieškoti alternatyvų, 
prognozuoti jų reikšmingumą. 
Reikia pereiti nuo kompromisų, 
nutylėjimų, alegorijų — visatai 
t ik padės imperijai saugoti savo 
režimą — prie atviros i r 
principinės kovos. Mūsų išeities 
taškas-minėtos dvi svarbiausios 
datos, mūsų jėga — vienybėje, 
mūsų pozicija ir veiksmai — at
vira, organizuota ir maksima
liai tikslinga kova, mūsų prie
monės — tarptautinė teise. 1918 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės aktas , Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimas de 
jure. 1920 metų liepos 12-os 
dienos Rusijos-Lieuivos taikos 
sutartis. 1949 metų tarptautinė 
Ženevos konvencija, patvirtinta 
1950-ais metais Maskvoje, 
Helsinkio susitarimų Baigiamo
jo akto dokumentai. Jungtinių 
tautų organizacijos deklaracija 
ir daugelio užsienio valstybių 
nus is ta tymas nepripažinti 
dabartinio Lietuvos statuso. 
Mūsų tikslas — nepriklausomy
bė. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
sąjunga 

KALENDORIUS 
Birželio 6 d.: Norbertas, 

Paulina. Bogumilas. Mėta, Tau
ras. 

Biržel io 7 d.: Robertas, 
Lukrecija, Ratautas. Radvydė, 
Milda, Julija. Rita, Milvydas. 
vydas. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:21. 
Temperatūra dieną 79 L. nak

tį 55 1. 

» 



DRAUGAS, antradienis, 1989 m. birželio mėn. 6 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKU. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS Į SVEIKATĄ, 6515 So. Calilornia Ave., Chicago, IU-

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

MOTERS SVEIKATOS 
ATSTATYMAS (7) 

Pačios kas mėnuo savas 
krūtis patikrindamos ir ką 
nors {tartino pračiuopusios, 
prisistatydamos pas gydytoją 
moterys išvengs didžios nelai
mės. 
Mediciniško gyvenimo tiesa. 

Moters kūno a ts ta tymas 
(rehabilitacija) į normalias vėžes 
po jam padarytos žalos, gydan
tis nuo krūties vėžio, yra svar
bi dalis gydymo nuo tos negero
vės. Tokiam atstatymui yra 
naudojamos ypatingos priemo
nės, savitai pritaikytos kiek
vienai moteriai. Jų parinkimas 
priklauso nuo ligos išsiplėtimo 
ir nuo apturėto gydymo. 

Mankštinimasis po operacijos 
gali padėti moteriai atgauti ju
desius ir stiprumą rankoje ir pe
tyje. Mankšta taip pat gali pa
lengvinti skausmus ir sustingi
mą kakle ir nugaroje. Patyru
siam asmeniui padedant, atsar
giai suplanuota mankšta turi 
būti nedelsiant pradėta, kai tik 
gydytojas praneša, kad jai jau 
galima mankštintis. Tas daž
niausiai esti dieną ar kitą po 
operacijos. Pradžioje pradedama 
švelni mankšta, net dar lovoje 
esant ir pamažu didinami jude
siai. Pagaliau mankšta turi tap
ti dalimi viso moters gyvenimo. 

Rankos sutinimas p o 
operacijos 

Limfos nutekėjimo iš rankos 
sutrikdymas po operacijos (lym-
phedema) gali būti išvengtas ar 
jo pasekmės sumažinamos dve
jopai elgiantis: mankštinantis ir 
ranką ilsinant ant pagalvės. Jei 
vėliau toks rankos sutinimas 
neduos ramybės, prisieis tartis 
su gydytoju. Jis galės patarti ki
tokią mankštą. 

Kai kurios moterys dėl rankos 
sutinimo naudoja elastiškas 
rankoves ar tokius rankogalius 
limfos cirkuliacijos pagerini
mui. Kai kurioms pacientėms 
dar ir kitaip padedama tokiais 
atvejais: duodami vaistai, pata
riamas bedruskis valgis ar net 
suspaudžiant ranką — išvarant 
limfą aukštyn specialios maši
nos pagalba. 

Krūties atstatymas 

Moteris, netekusi krūties po 
jos operacijos, nori galimai nor
maliau atrodyti. Vienos pagei
dauja krūties formos protezo 
(prosthesis); kitos — krūties at
statymo (reconstructionK Kiek
vienas iš tų krūties tvarkymų 
turi teigiamas ir neigiamas ypa
tybes. Kas yra gera vienai mote
riai, gali būti nepageidaujama 
kitai. Svarbu tai, kad beveik 
kiekviena moteris turi galimybe 
pasirinkti. 

Gali būti naudingas pasitari
mas su plastine chirurgija užsi

imančiu gydytoju, net dar prieš 
krūties prašalinimą. Žinotina, 
kad krūties rekonstrukcija yra 
galima tik metais vėliau. Yra 
knygelės ta tema: „Breast Re-
construction". Jose moterys ap
šviečiamos apie įvairias krūties 
atstatymo operacijas. 

Po krūties vėžio ope rac i jos 
Pabaigus gydyti krūt ies vėžį, 

gydytojas tur i toliau atidžiai 
sekti pacientę, žiūrėdamas, ar 
vėžys nepasikartojo. Apžiūrint 
pacientę, gydytojas atidžiai tik
rina krūtinę, pažastį ir kaklą. 
Laiks nuo laiko gydytojas pa
cientę pilnai ištiria (complete 
physical examination). Tada at
lieka kraujo ir šlapimo tyrimą, 
padaro mamogramą ir kitas x-
ray nuotraukas. Kartais daro
mos nuotraukos, kurioms varto
j ami rad ioaktyvūs va i s t a i 
(scans) ir kiti tyrimai. 

Nė viena krūties vėžio opera
ciją turėjusi pacientė neturi ap
sileisti savo pareigose, nepalik
ti viso darbo gydytojui: ji pati tu
ri ir toliau tęsti savo išoperuotos 
krūties vietos ir pažasties mėne
sinį apčiupinėjimą. O rastus pa
kitimus turi nedelsiant praneš
ti gydytojui. 

Taip pat turi gydytojui pra
nešti apie kitus atsiradusius ne
gerumus: skausmą, apetito pra
nykimą, svorio sumažėjimą, re
gulų pakitimą, ilgesnį neįpras
tą virškinimo sunegalavimą, 
kosulį, užkimimą, galvos skaus
mą, galvos sukimąsi ar neaiškų 
regėjimą. Šitie negerumai 
nebūtinai rodo vėžio atsinauji
nimą, bet tik gydytojas gali 
išaiškinti jų priežastį. 

Išvada. Daug geriau ligos 
išvengti, negu nuo jos gydytis. 
Visos moterys žinokite, kad į ba
lą puolusios sausos nesikelsite. 
Po krūties vėžio operacijos tas 
„sausinimasis" — sveikatos at
statymas yra moters viso likusio 
gyvenimo užsiėmimas. Todėl 
stenkitės išvengti pavėluoto 
krūties vėžio susekimo. O tai 
galima tik trejopai elgiantis nuo 
šios dienos: 1. pačioms tikrinan
tis — kas mėnuo apčiupinėjant 
savas krūtis, 2. kasmet leidžiant 
gydytojui jas ištirti ir 3. sulau
kus 35 metų amžiaus padarant 
pirmą krūties x-ray nuotrauką 
(mamogramą). Daugiau tuo rei
kalu kitą kartą. 

Pasiskaityti. U. S. Departm
ent of Health: Breast Cancer. 

Naudodamasis ALVUDO dieta, Juo
zas Juozevičius sėkmingai sumažino 
savo kraujo cholersterolį. 

KAI PENSININKAS 
PRADEDA PASIMESTI 

Klausimas, mano vyras jau 
peržengė 80 metų. Visą laiką 
buvęs tvarkoje, dabar pradeda 
nebūtus ir nesamus daiktus, at
sitikimus esamais laikyti. Ko
dėl jis ima taip į niekus išeiti ir 

flrafl 
Kartai." ;r patyrusiam patologui per m,kro«kopa sunku a t s k i r t i į ss ip ie tus j 
krūtį*-* vrtįj nuo d a r besilaikančio pirmykštėje vietoje Čia m i k r o s k o p i n i s vaiz
das k rū t i e s vežiojau besiplečiančio p i eno liaukų ski l te lėse . Tokią moterį vis 
dar ga l ima išgelbėti, jei j i s da r nespėjo savo va ikų - metas tazų pasiųsti į 
pažasties limfines liaukas. 

kaip galiu aš jam padėti? Jis ne
rūko ir negeria ir valgo ne tą, 
kas jam būtų naudinga ir ką aš 
jam paruošiu ir patariu. Ačiū. 

A t sakymas . Tamsta su savu 
vyru keliaujate laivu, kuriame 
labai daug tokių keleivių ran
dasi. Todėl daugeliui yra svar
bu žinoti, kaip su tokiu reikalu 
reikia tvarkytis. 

Viena guvi lietuvė sako, kad 
pirmo laipsnio sklerozė yra, kai 
pamirštama, kas per pusryčius 
valgyta. Antro — kai pamiršta
ma nuleisti išvietėje vanduo, o 
trečio — kai vyras pamiršta iš
vietėje kelnes nuleisti. Juokai, 
žinoma, čia ne vietoje, todėl ei
kime prie reikalo. 

Senstant, žmogaus smegenyse 
sunyksta milijonai smegeninių 
celių — neuronų. Jų skaičius ten 
bilijonais priskaitoma, todėl jų 
dar palieka pakankamai išmin
tingam užsilaikymui. Atsimini
mo sumenkimas, buvusių ir esa
mų dalykų sumaišymas gali bū
ti pasekmė sumenkusios smege
nų veikos. 

Protas, taip kaip ir raumenys, 
reikalauja reguliarios mankštos 
— veiklos, protinio užsiėmimo — 
savotiškos gimnastikos. Todėl 
visi dar galvos nepraradusieji 
gimnastikuokime smegenis re
guliariais pratimais: pokalbiais 
su išmintingu asmeniu (nuo to 
„sakė-pasakė" į kitą gatvės 
pusę eikime!), lauke ir viduje 
planuojamais užsiėmimais (ga
na, oi gana to savo , Jau aš ati
d i rbau fabrike praka i tuo
damas"), gyvenimiškų-psicholo-
giškų raštų skaitymu ir apie 
juos pagalvojimu, išmintingų 
kalbų klausymu, domėjimusi be 
pasakėlių apsieinančia spauda, 
dainose, giesmėse, maldose bei 
aktyviu dalyvavimu meditaci
jose, na, ir mokymusi. 

Prieš akis turėkime šviesių 
smegenų lietuviškus galiūnus. 
Jie savo smegenų plepalais ne
maitino, o minėtai lavino. Už tai 
iki pat savo amžiaus galo gu
viais išliko ar savame saulėly
dyje su šviesiu protu vis dar ne
atsiskirta. Moterys, turėkite sau 
vadovėmis didžiai visų mūsų 
gerbiamą gen. Lietuvos konsule 
Juoze Daužvardienę ir velionę 
prof. Vandą Tumėnienę. Tai ge
ležinės veiklos moterys. Pavyz
dingas smegenis jos įsigijo 
paveldėjimo keliu ir nuolatiniu 
laivinimusi. 

Vyrai savais darbais ir galvos 
laužymu stenkimės panašėti 
prel. dr. Juozui Prunskiui ir ve
lioniui advokatui Šmulkščiui, 
taip pavyzdingai neduodančiam 
ir nedavusiam savoms smege
nims ramybės ir už tai pajėgian
čiam ir pajėgusiam didžios gero
vės sau ir artimui suteikti. 

Nuo tų bobučių, plepučių ir to
kių tėvukų iš tuščio į kiaurą 
pilstymo užmerkime akis, už-
kimškime ausis ir uždarykime 
burnas. Tai bus pirmas žingsnis 
į savą amegenų apsaugą nuo su
nykimo. Visi savas smegenis 
taip saugoti jau dabar pradėki
me. 

Tada ir mūsų dažnuose, vie
nas kitam pagalius kaišiojan
čiuose parengimuose — suėji
muose, vietoje dešrų — kiaulie
nos ir taukų, pamažu įsivyraus 
kultūringi pranešimai, skaity
mai, deklamacijos, dainos, gies
mės, minėjimai, pagerbimai, na, 

ir sveika — skani užkanda, ku
rioje vyraus vaisiai ir jų sultys. 
Tai bus savita smegenų mankš
ta, o ne jų pakasynos, kaip 
dabar ne retai pasitaiko. Mat, 
rūkalai su svaigalais yra pa
mazgos smegenims. Tai ir bus 
mūsų darbas savų smegenų ap
saugoje. 

Žinoma, medicina smegenų 
apsaugoje irgi nesnaudžia, sten
giasi padėti žmogui jas gerame 
stovyje užlaikyti. Tik pildykime 
jos nurodymus. Dabar tiriamos 
tokios medžiagos — natūralūs 
chemikalai, auginą smegenis, 
kurie skatina nervines celes 
leisti naujus, celes jungiančius 
laidus. Tokie tyrimai daromi, 
ieškant būdų sulaikyti Alzhei-
merio ligos blogyn ėjimą. Toje 
ligoje smegenų celės nyksta ir 
žmogus virsta „žolele". 

Švedijos karališkajame insti
tute mokslininkai į žiurkių sme
genis persodino genetiškai įpro-
gramintas celes — smegenų 
augimo veiksnį. Kitose vietose 
tyrinėtojai bando pagaminti 
tokius vaistus, kurie pačias 
smegenis sužadina pagaminti 
savo augimo paskatintojus. 

Tegul tie mokslininkai dirba 
toliau naudingus darbus smege
nims, o mes irgi neatsilikime: 
eikime atlikti savas pareigas — 
imkime bėgti už akių sulepšėji-
mui senatvėje, naudingai užsi
imdami sau ir artimui kūną 
stiprinančia, protą skaidrinan

čia i širdį bei nusiteikimus 
žmoginančia veikla. 

Taip per kitam gero padarymą 
ir prasideda sau laimingų dienų 
užsit ikrinimas. Todėl visi 
turime pradėti žodžiu ir darbu 
(būtinai ir juomi) „glostyti" 
vienas kitą, net ir mums ken
kiančius. Taip. Būtinai ir to
kius! Norėdami laimingo dvasi
nio stovio sulaukti, kiekvienas 
lavinkimės neperstojamai. Tai 
mums laiduos pilną sveikatą se
natvėje. 

Mes visi lietuviai turime išpil
dyti keturias sąlygas, jei norime 
senatvėje nevirsti panašiais į 
Tamstos vyrą. Pirma tokia būti
na sąlyga yra sveikas paveldėji
mas. Todėl būdami jauni ir 
naują gyvybę pradėdami saugo
kime savo sveikatą, nes kartą 
pakrikus, ji jau nebeatstatoma. 
Antroji būtinybė: pradėti mai
t in t i s sveikai, maistu be 
gyvulio riebalų ir be choleste
rolio gausos. Kasdien naudoki
me cinko tabletes ir kas antrą 
dieną po vieną aspirino tabletę, 
o taip pat naudokime ir vita
miną niaciną didelėmis dozė
mis, ypač kombinuoto niacino 
kapsulių pavidale. Kasdieninis 
niacino tablečių ėmimas išple
čia arterijas: tada geras maistas 
lengviau pasiekia visus kūno 
audinius. Tai yra trečioji būti
nybė. Ketvirtoji būtinybė yra 
malda, meditacija — dabar daž
no nevykusiai praktikuojama. 

ŽURNALISTAS JURGIS 
JANUŠAITIS - NAUJAS 

LIETUVIŲ FONDO 
ĮGALIOTINIS 

Lietuvių fondo vadovybė — 
tarybos ir valdybos pirmininkai 
nuolat rūpinasi Lietuvių fondo 
narių telkimu ir kapitalo 
didinimu. Atsiliepimas į anke
tą parodė, kad Lietuvių fondo 
kapitalo augimas neturėtų 
sustoti prie penkių milijonų 
ribos, bet ir' toliau būtų di
dinamas, nes gaunamų pajamų 
neužtenka visiems lietuviškos 
veiklos poreikiams patenkinti. 

Lietuvių fondo tarybos pirm. 
Stasys Baras, besilankydamas 
Floridoje, buvo sustojęs Daytona 
Beach kurorte ir susitiko su to
je apylinkėje nuolat gyvenan
čiais ar poilsiaujančiais lie
tuviais. Tarp kitų ten gyvenan
čių lietuvių yra ir buvęs 
Paramos prekybos savininkas ir 
plačiai pagarsėjęs žurnalistas 
Jurgis Janušaitis iš Chicagos. 

Jurgis Janušaitis nuo pat 
Lietuvių fondo įsisteigimo 
aktyviai įsijungė į LF augimą, 
rašydamas spaudoje apie narių 
įnašus ir vadovybės planus. Jis 
yra parašęs daugybę straipsnių 
apie stambesnius rėmėjus. Nuo 
jo pastabios akies ir šmaikščios 
plunksnos nepasprunka nepa
stebėti svarbesni išeivijos gy
venimo įvykiai ar tautiečių 
veikla. Jurgis visad gerame ūpe, 
linksmas ir draugiškas su kiek
vienu sutiktu lietuviu krautu
vėje, pobūvyje ar svečiuose ran
da tinkamą kalbą, neturi priešų, 
tik draugus. Pats remia lietu
višką veiklą, ją garsina savo la
kiais aprašymais spaudoje ir rei
kalauja, kad ir kiti pridėtų savo 
ranką ir atidarytų pinigines. 
Išeivijos lietuvių tokia dalia: 
patys dirba, patys remia ir 
džiaugiasi pasiektais vaisiais. 
Bet ar ilgai taip tesėsime, nes 
amžiaus našta pradeda jaučia
mai spausti linkstančius pečius, 
o pakaitalų mažai matyti. 

Jurgis Janušaitis, nors prieš 
porą metų atšventė deimantinę 
amžiaus sukaktį ir žurnalisti
nės veiklos didelį įnašą į mūsų 
kuklią raštiją, bet tebėra gero
je sveikatoje, energingas ir 
suspėja dalyvauti visuome
ninėje veikloje, lyg būtų 
jaunuolis. Besilankydamas Lie
tuvoje, nors ir tebenešančioje 
sunkų okupacinį jungą, pajuto 
tautos gyvastingumą ir ryžtą 
laisvai bei savarankiškai-nepri-
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Ji būtina reikiamai atlikti kiek
vienam, net ir netikėliui. 

Tik, taip, o ne bet kaip kitaip 
elgdamasis, galvodamas, nusi
teikdamas, veikdamas, judėda
mas, valgydamas ir gerdamas 
mūsiškis bus geriausiame stovy
je (ne žolele virtęs) sulaukti auk
sinio saulėlydžio ir nunokusiu 
obuoliu patekti į Kūrėjo prie
globstį. 
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J u r g i s J a n ūsaitis 

klausomai gyventi ir kurti 
savas vertybes, o ne vien tik tar
nauti svetimiesiems okupan
tams, i 

Jurgio Janušaičio veikla 
išeivijos gyvenime yra pasigė
rėtina. J is yra ne tik iš
tvermingas laikraštininkas, bet 
ir energingas visuomenininkas, 
savo sugebėjimus ir patirtį 
atiduodąs Lietuvių Bendruo
menei, Lietuvos laisvinimo 
akcijai, tautinei sąjungai, 
Lietuvių fondui, Balfui ir 
kitoms organizacijoms, (ar ne 
laikas skirti žurnalistinę 
premiją?). 

LF tarybos pirm. Stasio Baro 
pakviestas, Jurgis Janušaitis 
sutiko būti LF įgaliotiniu vidu
rinės ir šiaurinės Floridos 
lietuviams. Pietinėje Floridoje 
St. Petersburge gražiai veikia 
LF įgaliotinė Jane Gerdvilienė, 
rinkdama įnašus ir sėkmingai 
aiškindama LF paskirtį. 

LF vadovų — Marijos Reinie
nės ir Stasio Baro apsilankymai 
prisideda prie LF sėkmingesnės 
veiklos, o savyje užsidariusiems 
praveria akis, kurie jungiasi į 
bendras lietuvių pastangas — 
išlaikyti lietuvybę priaugančio 
išeivijos jaunimo tarpe ir padėti 
Lietuvai atgauti pilną nepri
klausomybę. 

Sveikiname žurnalistą Jurgį 
Janušaitį, aktyviai įsijungusi 
į Lietuvių fondo įgaliotinio dar
bą, ir linkime sėkmingai tęsti 
prieš dešimtmečius pradėtą 
veiklą. O kad Jurgiui LF 
kapitalo telkimas seksis, parodo 
jau gauti pirmieji įnašai. 

(aj) 
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9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tol. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzie. Chicago, IH. 
Tol. 925-2670 

1185 Dundoo Ave.. Elgln. III. 80120 
Tol. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Ambor Chkopractlc — 
5522 S. Wolf Rd. 

Wostorn Springs, H. 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Tat. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. MleMgan Avo., Sufto 324 Ir 
5635 S. Pulaskl M . , Chicago. IL 

Tol. 565-2980 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Kabineto tol. RE 7-1166; 
Rozld. 385-4811 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
„Contact lenses" 

2618 W. 71 »t St. — Tol. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Wost 71 st Street 

Tol. 434-1818 — Roz. 852-0889 
Vai.: pirm., antr. ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

Dr. Tumasonio kabinetą poroms 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIC UIS LIGOS 
2484 W. 71M Street 

434-2123 
Pirm 2-7. Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

2838 W. 71 st. St., Chicago, IN. 
Tol.: 436-0100 

11800 Southwest Higtmay 
Palos Holghts, III. 80463 

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

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2686 W. 63rd Stroot 

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

Kabineto tol. 776-2660, roz. 448-5541 

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

Kalbame lietuviškai 
8185 S. Archer Avo. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. 565-7756 



Tautininkų ir okup. Lietuvos spauda 

APIE ANTANĄ 
SMETONĄ 

Yra sakoma, k a d joks velnias 
neina prieš velnių kunigaikš t į 
Balzebubą. Ši taisyklė gal ir tin
ka velniams, bet ne žmonėms. 
N e s e n i a i m ū s ų t a u t i n i n k ų 
spauda t am t ik ra prasme sunie
kino jų pačių partijos kūrėją bei 
ideologą Lie tuvos prezidentą 
Antaną Smetoną. Jų savait
raštis ir žu rna l a s paskelbė — 
pakartojo n iekuo neparemtą 
šmeižtą, kursavus į nepriklau
somybės meta i s K a u n e apie 
A. Smetonos t a r i amai nemoralų 
elgesį pr iešvedybiniu metu . Bi
ru tė N a s v y t y t ė - S m e t o n i e n ė , 
prezidento A. Smetonos sūnaus 
Jul iaus (mirė 1974) žmona, šiuo 
metu gyvenan t i Clevelande, 
pa t e ikė n e u ž g i n č i j a m u s ar
gumentus , į rodydama šmeižto 
net ikrumą net jos t u r i m u Ant. 
Smetonos v e d y b i n i u žiedu, 
pažymėdama, k a d „ toks tvirti
nimas pažeidžia šviesų prezi
dento Smetonos a tmin imą ir jo 
t ikrai neprikišt iną charakterį. . . 

Apie jį daba r t i nė okupuotos 
Lietuvos spauda rašo su pagar
ba, o asmuo, nepalankiai atsilie
pęs skaitytojų la iškuose apie A. 
Smetoną, sekanč iame ,Gimtojo 
k raš to ' numery j e skai tytojų 
a ts iprašė" . Tuo ta rpu , rašo ji , 
„ši — niekuo nepagr į s t a — neo
ri žinia r a n d a vietos taut inėje 
spaudoje net du k a r t u s (Naujo
joje Viltyje ir Dirvoje)". 

Antano Smetonos, ka ip žmo
gaus ir prezidento, n iek in imas 
ne naujiena. Lab iaus ia jį nieki
no bolševikai, užėmę Lietuvą 
nuo 1940 m. Niek in imo akcija 
tęsėsi ligi „Pe r s i tva rkymo" ' 
metų pradžios. Bet nemažiau 
niekino ir d a b a r j au „į amži
nybę" nukel iavus ios Chicagos 
„Naujienos". J ų uolus bendra- -
darbis inž. J o n a s Augusta i t i s 
(1897-1978) ten paskelbė ir 1965 
m. atskira brošiūra išleido pam
fletą prezidentui suniekint i „A. 
Smetona ir jo ve ik la" . Kadangi 
A. Smetona Lietuvos prezidentu 
buvo ilgą la iką (1919-1920 ir 
1926-1940 m.), t a i jo prezidenta
vimas ident i f ikuot inas su visu 
N e p r i k l a u s o m o s L i e t u v o s 
gyvenimu: , j e igu blogas buvo 
prezidentas, t a i lygiai nelaimin
ga turėjo būt i ir jo valdyta Lie
tuva" . 

Is tor ikas Alfonsas Eid in tas 
(gim. 1952 m.) pere i ta is meta is 
keletą mėnesių viešėjęs JAV-ėse 
ir čia r inkęs medžiagą apie 
lietuvių išeivijos veiklą, parašė 
ir „Ku l tū ros b a r ų " žurnale 
(1988 m. Nr . 6-1989 m. Nr. 4) 
paskelbė ilgą studiją „Antano 
Smetonos veiklos pėdsaka is" , 
kurioje plačiai išanalizavo pre
zidento gyvenimą ir jo politinę 
veiklą. Studija ver ta dėmesio, 
n e s į ne ša į m ū s ų is tor i ją 
nemaža naujų žinių. Ją baig
damas ir d a r y d a m a s išvadas, 
pažymi, kad „absurd i ška būtų 
priskir t i j a m visus nepriklau
somos va l s tybės sus idarymo 
nuopelnus ir ka l t in t i jį tos 
pačios vals tybės žlugimu. Kaip 
politinis veikėjas, Smetona pa
rodė nemaža įžvalgumo ir suge
bėjimų, l av i ruodamas ta rp opo
zicinių jėgų k raš t e ir kaimy
ninių in teresų užsienio poli
tikoje". J is t a ip pat pažymi, kad 
respublikos žuvimą nulėmė ne 
koks nors n e t i n k a m a s kraš to 
valdymas, be t „buvo nu lemtas 
kaimyninių k ra š tų kokybiškai 
naujos konfrontacijos fazės". 

Nors iš esmės A. Smetonos 
veiklą tarybinis istorikas ir ver
t ina t e ig iamai , tač iau jam vis 
dėlto pr ik iša nemaža neigiamų 
savybių. Esą, A. Smetona buvęs 
monarchis tas , an t idemokra tas . 
provokiškas poli t ikas, profašis-
tas , nuola t s iekiąs valdžios, 
puoselėjęs vienvaldystę , propa
gavęs savo asmens kultą, buvęs 
konservatyvių pažiūrų žemės 
reformos požiūriu ir kt. 

Mums įdomu pastebėti, kad 
is tor ikas Vikt. Alekna tuose 
pačiuose „Kultūros baruose" 
(Nr. 5, 1989) paskelbė E. Eidin
t u i a t v i r ą laišką, a n t r a š t e 
„Tiesa ir netiesa apie A. Sme
toną". Pirmiausia jis teisina A. 
S m e t o n o s „monarch i s t i ne s" 
tendencijas: „Ar galėjo būt i 
pasmerkiamos XX a. pradžioje, 
kai beveik viso pasaulio valsty
bės buvo monarchinės? O ir 
š iandien ar galime ką nors 
pr ikiš t i Anglijos monarchinei 
valstybei?!" (Pridėkime dar da
bar t ines Europos monarchijas: 
Švediją, Norvegiją, Daniją, 
Ispaniją). ,.A. Smetona buvo 
Tarybos pirmininkas. Ir jis ne
darė jokio spaudimo Tarybos 
n a r i a m s , nes i s tengė j i e m s 
p r i m e s t i savo, pasak Jū sų , 
m o n a r c h i s t i n i ų p a ž i ū r ų " . 
Pakvies t i Lietuvos kara l ium 
kunigaikšt į Urachą buvęs ano 
meto sąlygomis labai apgal
votas ir sumanus veiksmas, kad 
išvengtų Prūsijos ir Saksonijos 
valdovų dominavimo. 

Kas liečia „provokišką poli
t iką", anuo metu, esant Lietu
vai okupuotai , jos laikėsi „ne 
vienas Smetona, o Tarybos dau
guma.. . Tik diplomatiškai lavi
ruodama, darydama tam t ikrų 
nuolaidų okupantams, Taryba 
sugebėjo egzistuoti ir paskelbti 
Nepriklausomybės aktą 1918 
metų vasario 16. Taryba, žais
d a m a diplomatinį nuola idų 
žaidimą, nė kiek nepakenkė 
b ū s i m o s i o s Lie tuvos i n t e 
re sams" . Toliau istorikas V. 
Alekna iškelia finansinę ir 
kitokią pagalbą, kurią Vokie
tija, ka ip vienintelė valstybė, 
suteikė besikuriančiai Lietuvai. 

Kai kas Smetonai priekaiš
tauja, kad jis kritišku momen
tu bene tris mėnesius išbuvęs 
užsienyje. Vikt. Alekna: „Užsie
nyje j i s ieškojo paramos Lietu
vos vyriausybei. . . . Jis ėmėsi or
ganizuoti pagalbą iš Skandina
vijos... Ieškojo savanorių, ka
rinių instruktorių, kurie stip
r intų Lietuvos karines jėgas, 
kėlė Lietuvos savarankiškumo 
problemą Skandinavijos šalių 
sostinėse". 

K a s liečia bolševikų rašeivų 
tvirt inimą, kad Lietuva buvusi 
sukur ta vokiečių ginklo jėga, V. 
A l e k n a rašo, kad vokiečių 
k a r i n ė vadovybė d a u g i a u 
t rukdė , kaip padėjo, be ko kita, 
suorganizavusi Bermonto-Ava-
lovo armiją. 

NETURI VALDYTI 
VISA GALINTIS KOMENDANTAS 

Sąjūdžio pirmininko V. Landsbergio 
kalba delegatų suvažiavime 

• 

• . • • • ••• 

Vėl kas liečia valdymą: „Sme
tona nebuvo joks diktatorius, 
svarbiausiais klausimais tarėsi 
su ministrais , o kai nuomonės 
nesutapo, jis nepasinaudojo savo 
įgaliojimais, o pasitraukė į šalį. 
Ir įvykiai parodė, kokie netolia-
regiai buvo Smetonos oponentai 
Audėnas, Bizauskas, Merkys, 
Vitkauskas ir kaip toliaregiškai 
numatė ateitį Smetona". Ir eko
nominis bei socialinis gyve
n imas A. Smetonos laikais ne
buvęs toks blogas, kaip jį savo 
laiku vertino „tarybiniai isto
r ika i " . V. Alekna rašinį bai
gia žodžiais: „A. Smetona, bū
damas išsilavinęs ir protingas 
žmogus, turėjo kilnių siekių ir 
trokšte troško visos lietuvių tau
tos gražesnės ateities. Nematyti 
tos pažangos, kurią Lietuva pa
darė per trumpą vos dvidešim
ties metų laikotarpį, gali tik 
ak la s" . 

Rašinyje yra ir daugiau įdo
mių minčių, kurių neleidžia pa
cituoti siaura šio rašinio apim
tis. Mūsų tautininkų spauda, 
užuot skelbdama nesąmones 
apie A. Smetonos „amoralų 
elgesį", turėtų ištisai persi
spausdinti tarybinio istoriko 
Viktoro Aleknos rašinį ir iš jo 
daug ko pasimokyti. 

b . kv. 

Pabaltijo respublikų siekimas 
stiprinti suverenitetą, noras 
grįžti prie valstybingumo vys
tymo ir visiško grąžinimo — 
kelias į kūrybinių tautos jėgų 
išbaudžiavinimą, vienas iš dau
gelio perestroikos kelių. 

Pabaltijyje paruošta respub
likų ekonominio savarankiš
kumo konsepcija Lietuvoje ir 
Estijoje jau įgavo įstatymišką 
jėgą, ir dabar, mūsų manymu, 
ka ip v i soms r e spub l i koms 
naudingo įstatymo projektas 
pateiktas suvažiavimui. Būtų 
gai la , j e igu jis užs igu lė tų 
krūvoje su užrašu „įvairūs". 

Vis giliau suvokiama žmoni
jos išgyvenimo problema, kurią 
M. Gorbačiovas iškėlė aukščiau 
asmeninių, valstybinių, klasi
nių, ideologinių interesų. Ši pro
blema visgi sprendžiama kon
krečioje vietoje, pavyzdžiui, po 
ekologinės katastrofos kirviu 
pastatytoje Lietuvoje. Išlikimo 
problema darosi suprantama 
visų tautybių žmonėms taip, 
kaip ūkiskaita, kova su infliaci
ja bei stabilesnis, geriau aprū
pintas gyvenimas. Todėl pas 
mus gana neefektyvūs antipe-
restrokiškų jėgų bandymai pa
sėti įtarimą, baimę, tarpnacio
nalinę nesantaiką. 

Deja, perestroiką lydi sunkus 
seno vidaus politikos mąstymo 
krovinys. Naujas mąstymas kol 
kas greičiau tik ekspor tui . 
Galbūt vidinė gysla j am augti 
užspausta limitų ir užsitęsusio 
stagnacijos periodo dar pakan
kamai nesubrendo. Senasis mąs
tymas ypač slegia žmonių susiju
sių su žmonių ir respublikų tei
sėmis, ra to mąstymą. Neveltui 
šios problemos apleistos ir teo
riniame plane, o praktikoje — 
centrinių vadovų pasisakymai, 
deja, neapsieina be psichologi
nių klaidų. Rusų liaudies išmin
t is seniai pastebėjo tokį mąs
tymo būdą, charakterizuodama 
jį k a r č i a p a t a r l i ų i roni ja : 
„Valdžia geriau žino", arba — 
„Yra jėga, proto nereikia". Šių 
patarlių įžvalgumas ir savybė 
apibendrinti naudotini valstybi
nėje poli t ikoje pavyzdž iu i , 
ekonomikos konvulsija a rba 
Afganis tano tragedija ver t i 
daugiamečio kai kurių institutų 
darbo. 

Centro ir respublikų santykis, 
iš įpročio vykdomas paga l 
schemą „valdžia ir pavaldiniai", 
seniai save išgyvendino ir mora
liai, ir praktiškai, ir politiškai. 
Demokratizacija negali reikštis 
t iktai žmogaus ar darbo kolek

tyvo teisių srityje, sąžinės, 
žodžio a r ekonomikos laisvės 
srityse. J i neišvengiamai kelia 
tautų ir respublikų laisvės klau
simą. Bet jei mes suprasime de
mokratiją iškreiptai — kaip 
daugumos valdžią prieš mažu
mą, ji taipgi paspęs perestroikai 
spąstus. Todėl sudėtingos šalies 
demokratizacija turi numatyti 
garant i jas , k a d respublikos 
nebus nuskriaustos kokia nors 
pseudodemokratine daugumos 
balsavimo procedūra. Kadangi 
mes einame nuo jėgos prie teisi
nės v a l s t y b ė s , re ika l ingos 
garanti jos , k a d respublikos 
nejaustų nuolatinio pavojaus jų 
gyvybiniams klausimams — sa
vo žemei ir savo įstatymams. 
Dėl to, tur int mintyje silpnai iš
vys ty tą į s t a t y m ų sis temą, 
d idž iava l s tyb in io mąs tymo 
inerciją ir k i tas šiandieninės 
Sąjungos ydas, būtina nedel
s ian t p a r u o š t i sąjunginių 
valstybių ir j ų tautų parla
mentinio gynymo mechanizmą. 
Pavyzdžiui, įstatymų leidimo 
kontrolės funkciją galėtų atlikti 
Tautybių rūmai, sudaromi pari
tetiniais pagrindais, beje, pri
imant visas respublikas įparei
gojantį įstatymą, turėtų būti 
reikalingas kiekvienas jų suti
kimas. Ir sutikimas registruo
jant įstatymą respublikos Aukš
čiausioje taryboje. 

Kol nėra šitokio sąjunginio — 
par lament in io mechanizmo, 
normalu, kad labiau savaran
k i ška i aps i sp rendž ianč ios 
respublikos pačios ėmėsi kurti 
teisinį savigynos mechanizmą. 

Lietuvos TSR Aukščiausioji 
taryba šių me tų gegužės 18 
dieną, be kitų nutarimų, priėmė 
LTSR konstitucijos 70 straips
nio pataisą. J i s dabar skelbia: 
„TSRS įstatymai ir valdžios 
organų normatyviniai aktai 
Lietuvos TSR teritorijoje galio
ja t ik ta i po to, kai juos patvir
tina ir nustatyta tva rka regis
truoja respublikos Aukščiausioji 
taryba." (Cituoju „Sovetskaja 
Li tva" , buvo i šspausdin tas 
sekančią dieną.) 

Tas pat pabrėžta tą pačią 
dieną Aukščiausiosios tarybos 
priimtoje deklaracijoje apie 
Lietuvos valstybinį suverenite
tą. Cituoju: „nuo šiandien, pri
ėmus Lietuvos TSR konstitu
cijos 70 straipsnio pataisą. 
Lietuvoje veikia t ik jos Aukš
čiausiosios tarybos pri imti arba 
ratifikuoti į s ta tymai" . Galvo
jant, kaip išvengti ilgos koalici
jos su pasenusia brežneviška 

Sąjungos i onstitucija ir nerei
kalingos pelitinės įtampos, mes 
siūlome suvažiavimui priimti 
šiandieninės TSRS konstitucijos 
74 straipsnio pataisą, kad jis 
s k a m b ė t ų š i t a i p ; , ,TSRS 
įstatymai įgauna galią sąjungi
nėse respublikose po to. kai jie 
priimami ir registruojami respub
likų Aukščiausiose tarybose". 
Naudodamasis proga šį pasiū
lymą nuo Lietuvos deputatų 
grupės a š įteikiu suvažiavimui. 

Šalies demokratizacija turi 
numaty t i ir demokratizacijos 
gynimo procesą. Ryšium su tuo 
norisi priminti gegužės 14 dieną 
Taline Liaudies frontų, tame 
tarpe ir Lietuvos Sąjūdžio, 
asamblėjoje priimtą kreipimąsi 
į T S R S l iaudies depu ta tų 
suvažiavimą „Apie valstybės 
karo prieš savo tautą grėsmę". 
J is turė tų būti perskaitytas at
sk i r a i ir i š p l a t i n t a s kaip 
suvažiavimo dokumentas, rei
kalaujantis apibrėžti gynybines 
ginkluotųjų pajėgų funkcijas ir 
nurodyti jų naudojimą tiktai 
esant užpuolimui iš išorės. 

Šie teiginiai įeina ir į dar 
konkretesnį 50-ties Lietuvos, 
Latvijos, Estijos TSRS liaudies 
deputatų pasirašytą kreipimąsi 
į liaudies deputatų suvažiavi
mą. J ame , kaip įstatymų leidi
mo iniciatyva, 4-uoju straipsniu 
siūlomas TSRS Aukščiausiosios 
tarybos sprendimas: išformuoti 
Tbilisyje prievartos ir taikių 
gyventojų žudymo aktuose daly
vavusias karines dalis, kaip pra
radusias garbę. Šių dokumentų 
dėka J ū s įsitikinsite, kad bent 
taikiu metu an t žmonių nebūtų 
bandomos kovinės dujos, o suva
žiavimas, atsakantis šiandien 
už demokratijos likimą, turi iš 
karto atimti bet kokią įstaty
miškai apibrėžta galimybę su
rengti napoleonišką ar pinoče-
tišką perversmą. 

Leisiu sau priminti Jums: 
ka lbu apie Vidaus reikalų 
ministerio formalią teisę viena
šališku sprendimu leisti veikti 
specialias jėgas ir apie TSRS 
Aukšč iaus ios ios ta rybos 
prezidiumo teisę netgi visos 
šalies teritorijoje įvesti ypatingą 
padė t į . Tai yra , įka l inus 
Michailą Sergejevičių, viešai, 
paskelbti savo valdančia chun
ta. Ar mes išties sutinkame 
suteikti jiems tokius įgalio
j i m u s , visiškai be liaudies 
kontrolės? Ar Jūs išties su
t inka te , kad prie kiekvieno 
Jūsų durų stovėtų vaiduoklis — 
vienoj rankoj laikantis blogą 

Lietuvių Moterų federacijos Philadelphijos klubo surengtame Romo Kalan
tos minėjime gegužės 21 d. Vinco Krėvės vardo lituanistinės mokyklos 
vedėja ir mokytoja Jūratė Stirbienė sveikina Balį Gajauską. Viduryje — 
Aldona Vainiūtė, įteikusi dovanėlę mokinių vardu. 

Nuotr A. Čepulio 

konstituciją, kitoje — kruviną 
kastuvėlį, su šitokio pobūdžio 
įstatymo jėga? Bent jau Lietu
va nesutinka su tuo. Pri imkite 
šias pastabas kaip pasiūlymus 
s u v a ž i a v i m u i , k i e k v i e n o 
deputato apmąstymui dar kar tą 
grįžti prie šių potvarkių svars
tymo ir dar kartą balsuoti už jų 
ir paskutiniųjų baudžiamojo ko
dekso papildymų atšaukimą. 
Ypač apie valstybinių nusikalti
mų dalį. Galvoti tur ime ir apie 
tai , ką j au padarėme, kokią 
poziciją užėmėme. Trečią dieną 
d e p u t a t a s Rodionovas č i a 
ilgėjosi 1937 metų. o daugelis 
deputatų draugiškai plojo. Pa
galvokite, draugai deputatai , 
kam Jūs plojote? 

Visus mus liečia ir juodakrau-
jė dėmė TSRS istorijoje — 
Hitlerio-Stalino suokalbis, apie 
kurį kalba čia j au pradėta . 
Slaptųjų protokolų egzistavimą 
įrodė ne tikrai Niurnbergo kopi
jos, bet ir skrupulingas slaptųjų 
protokolų vykdymas 1939-1941 
metais. Tai , kad jie buvo, m a n o 
manymu, neabejoja ir Michailas 
Sergejevičius.Ir aš siūlau komi
sijos užduotį apibrėžti bent to
kiu pavadinimu: ..Apie paktą ir 
slaptųjų protokolų problemą". O 
t i k s l a s a iškiai i š d ė s t y t a s 
Lietuvos TSR Akščiausiosios 
tarybos kreipimesi į m u s : 
..pasmerkti minėtus tuometinės 
TSRS vyriausybės pasirašytus 
protokolus ir paskelbti juos 
neįstatymiškais ir negal io
jančiais nuo pat pasirašymo mo
mento". Nėra abejonių, kad t a i 
bus padaryta, bet visiems m u m s 
geriau šios d v i p r a s m i š k o s 
gumos netempti. 

Kur. kokia kryptimi turėtume 
žiūrėti šiandien? 

Perestroiką reiškia ir grįžimą 
prie tikrosios žodžio reikšmės. 
Sąjunga — tai ne . .prisajunga" 

ir ne „pajungimas". Sąjunga — 
tai susivienijimas sąjungininkų, 
kur ie ne pr ievarta , o savo noru 
susijungė susitarimo ir abipusės 
naudos pagrindu vardan bendro 
tikslo. Iki tokios sąjungos nėra 
a r t i . tačiau eiti gal ima. Galima 
perestroikos dėka ir padedant 
perestroikai. Reikalingos naujos 
koncepcijos, imančios kai ką 
geriausio iš Lenino palikimo ir 
nieko iš Stalino. Tegul matosi 
m u m s valstybių ir Tėvynių 
sąjunga. Jeigu dvasinis t au tų 
a tg imimas sust iprės ir duos 
material inį rezultatą, jis vėl 
įgaus iš taut inio suvereniteto 
principo augančią, tautų — savo 
gyvenimo šeimininkių valia ap
v a i s i n t ą Tėvyn ių sąjungos 
išraišką. Tai liečia ir Rusiją. Ir 
tada jau tautoms bei valstybėms 
spręsti, kokias sudaryti tarpu
savio sąjungas ir pasirašyti su
ta r t i s . Tokia koncepcija gali 
apimti ištisus regionus — ir 
R y t ų ir V a k a r ų Europoje, 
s u j u n g t i juos t a r p u s a v y j e , 
a t r a s t i r e a l e s n ę š lov inamo 
Europos namo perspektyvą. Kas 
žino — gal net sukur t i didesnio 
Europos ir Azijos, krikščionybės 
ir islamo suartėjimo kelią. 

Ž i n o m a . E u r o p o s n a m a s 
tuomet įsivaizduojamas ne kaip 
bendrabut is , kur iame viešpa
tauja visa ž inant is ir visus 
į tarinėjantis komendantas , o 
greičiau kaip ta ik i gyvenvietė, 
k u r niekas nieko nebijo, kur 
ga l ima paprasčiausiai dalintis 
darbu, preke, pagalba ir dai
nomis. 

Gyvenimas nė ra skir tas būti 
t ik vieniems sunkenybe, o ki
t iems — pramoga: gyvenimas vi
siems yra tam t ikras atsakingas 
uždavinys, iš kur io turėsime 
duoti apyskaitą . 

A. Manzoni 

IS KAIRES IR IŠ DEŠINĖS 
EDMUNDAS JAKAITIS 

Nove lė 
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Vasara ėjo prie galo. Užėjus rudens liūtims, fronte 

skendo purve sunkiųjų pabūklų ratai . Sunkvežimiai 
nebegalėjo išvilkti iš purvo savo sunkaus krovinio. 
Frontas stabilizavosi. Sudaryti Savisaugos daliniai, pa
vadinti batalionais, vienas po kito pradėjo apleisti ka
reivines. Niekas nežinojo, k u r jie vyko. Žinoma buvo 
tik kryptis: rytai. Vyto dalinys vis dar laukė paskyrimo. 

Dienos slinko. Truput is rikiuotės. Valanda, kita 
kariškų žinių, ginklų apibūdinimas, kariuomenės 
vyresniškumo laipsniai ir pan . Jauni kar in inkiukai . 
paskutinėmis laisvės dienomis baigę Karo Mokyklą, 
buvo draugiški. Ilgi vakarai buvo praleidžiami kor
tuojant. Vokiečių kar ininkai beveik nepasirodydavo. 
Vyrai pradėjo nerimauti . Ko jie čia laikomi? Ar jie 
kokie netikėliai? Rudenėjo. Didžiulės kareivinių 
patalpos buvo sunkiai įšildomos. Nuotaika pasitaisė, 
kai buvo išduotos dėvėtos, nematytos uniformos. 
Spėliojimams nebuvo galo. Latvių? Prancūzų? O gal 
ispanų? 

Vieną rytą būrio vadas pranešė, .kad re ik ia 20 
savanorių specialiam uždaviniui. Vytas pirmas pašoko 
ir kariškai išsitempė. Nesunku buvo sudaryti smogia
mąjį dalinį . Ta ip j ie s a v e pas ivadino. Buvęs 
kariuomenės viršila buvo jų vyresnysis. Prasidėjo pasi
rengimai nežinia kam. Kieno milinės buvo per daug 

sudėvėtos, gavo naujas. Kai kieno tvirtinimu — latviš
kas. Pradžioj išduotos rusiškos kelnės liko nepakeis
tos. Kai vienas turėjo lietuvišką palaidinę, ki tas buvo 
įsivilkęs į rusišką. Kepurės buvo lietuviški pošalmiai. 
„Smogiamasis dalinys" daugiau atrodė į svetimšalių 
legiono padalinį. Tik trispalvis skydelis ant rankovių 
sakė, kad tai buvo kažkoks lietuviu dalinys. Apsi
ginklavę ilgais rusiškais šautuvais, smalsiais žvilgs
niais lydimi, išžygiavo pro kareivinių vartus. 

Nors žygio tikslas nebuvo žinomas ir ankstyvas 
šlapias sniegas skverbėsi už kalnieriaus, nuotaika buvo 
pakili. Peržygiavę Panemunės tiltą, pasuko dešinėn. 
Į pietus? — klausė savęs Vytas. Juk tai buvo Vokie
tijos link. Dar gimnazijos laikais Vytas su draugais Ne
munu atirkluodavo iki Jesios žiočių. Apylinkės jam 
buvo pažįstamos. Bet t ik poilsiui sustojus, viršila 
atidengė paslaptį: „Vyrai, už kelių kilometrų yra 
geležinkelio t i l tas . Mūsų paskirtis yra susirasti sargy
bos būstinę ir perimti iš vokiečių tilto sargybą".Žinia 
nebuvo labai džiaugsminga, bet nors sužinota padėtis, 
o ateitis buvo palikta kiekvieno svajonei. 

įsikūrę rusų išvežto daktaro name. visi pasijuto ne 
per blogiausiai. Lentynos,prikrautos knygų, buvo Vyto 
paguoda. Po keturių valandų ant tilto budėjimo galėjo 
naktį išsimiegoti, o likusį laiką paskirti skaitymui. Pati 
sargyba nebuvo nuobodi. Garvežiai šniokšdami t rauke 
virtines vagonų, tai iš kairės, ta i iš dešinės. Dienos 
metu buvo įdomu sekti prariedančius ešelonus. Tankai, 
artilerijos pabūklai, sunkvežimiai, krūvos dėžių judėjo 
rytų link. Kitokios sudėties buvo traukiniai, kurie 
slinko vakarų pusėn. Vagonai su raudonais kryžiais, 
pripildyti sužeistų kareivių. Nuo jų neatsiliko ešelonai 

su apdaužytais t anka is , aplamdytais lėktuvais. Sužeis
tieji kariai buvo gabenami gydymui, apdaužyti pa
būklai — taisymui. Ir vieni ir kiti g r į š tuo pačiu keliu 
tolimesnei kovai. Juk ra ta i t am ir yra , kad riedėtų 
pergalei. 

Sargyba, miegas, sargyba. Taip sl inko dienos už
sidegusių narsuolių pabaigti karą. Pavasar iop Vytas 
praleisdavo la isvas dienas Kaune. Gėdydamasis , kad 
nemuša rusų. pas dėdę persirengdavo civiliai. Miestas 
gyveno taikingą gyvenimą. Jeigu ne maisto kortelės 
ir matomas svetimos kar iuomenės judėjimas, atrodė, 
kad karo nebuvo. Susit ikęs su draugais , sužinojo apie 
vis didėjantį vokiečių spaudimą. Didelės ūkininkų 
duoklės, re ikalavimas karo mašinai darbo jėgų, 
varžymai t au t in ių jausmų. Visa t a i Vytui nebuvo 
žinoma. Jis ramia i leido dienas tyrame ore. gražioj Pa-
jesio šlaitų globoj. Ypač pavasa r i s jį n u t e i k ė 
romantiškai. Gamta žaliavo, žemė garavo, skleisdama 
svaiginanti kvapą. K a s minėjo romant iką? Nusibodo 
klausytis kasdieną girdimų gašlių išsireiškimų, 
keiksmų. Kur l iko tie meilūs kuždesiai, šiltas, minkš
tas moter iškas kūnas? Seniai j i s bejautė lūpų 
karštumą. Moteriško kūno artumas, plaukų kutenimas 
liko lentynų knygose. 

Vakaras Laisvės alėjoj. Liepų lapai šnarėjo 
lengvame vėjelyje Liepžiedžių kvapas buvo saldžiai 
kvapsnus. Pr is iminė gimnazijos la ikai . Tokiu laiku 
krautuvių vitrinos nušviesdavo visą alėją. Kauniečiai 
mokėjo save l inksmint i . Kavinės, restoranai , tea t ras , 
kinai buvo kauniečių pramogai. Žmonių veidai linksmi, 
patenkinti. 

• Bus daugiau) 

• 
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50 METŲ SAVO 
ŽMONIŲ TARNYBOJE 

Birželio 11 d. kun. Fabijonas Kireilis 
švenčia auksinį jubiliejų 

Kadangi mokėjo vokiečių kalbą, 
lydėjo nuo karo veiksmų besi
traukiančius lietuvius 1944 m. 
viduryje Sartininkuose prie 
Tauragės. Paprašytas globoti 
oro apsaugos darbo kuopose 
esančius tūkstančius lietuvių 
jaunuolių, įsirašė kaip darbi
ninkas — ir vienintelis pri
verstinių darbų surinktiesiems 
kunigas. Rytprūsiuose po apka
sų darbų, vargingo maisto ir 
sunkių pastogės sąlygų laiky
davo šv. Mišias, lankydavo 
sužeistuosius lietuvius ir toli
mesnius dalinius. Kartu su savo 
žmonėmis pakliuvo į anglų 
nelaisvę dviem mėnsesiam. kol 
persikėlė į stovyklą. 

Vėl naujas uždavinys laukė 
Wentorfo emigracinėje stovyk
loje, kurioje kunigo paslaugomis 
pasinaudojo ne tik lietuviai, bet 
ir latviai, estai, jugoslavai ir 
kiti. Teko apginti neteisingai 
kaltinamus, netiksliai emigra
cijos pareigūnų sulaikomus, 
įsteigė stovykloje šalpos fondą 
emigrantams padėti, o rūpes
tingai pažindamas visas taisyk
les ir'tvarką, padėjo lietuviams 
iš karo nuvargintos Europos 
emigruoti į Ameriką, Angliją ir 
Australiją. 

Išlikęs per frontus ir karus 
gyvas, savo gyvenimą kasdien 
skiria lietuvių tarnybai, padė
damas tikintiesiems, šiltai 
pr i t raukdamas Dievo ir 
tikėjimo ieškančius. Sunkūs 
karo metai, įtemptas darbas pa
bėgėlių stovyklose, nelengvas 
kūrimasis Amerikoje nepaliko 
kartėlio, o tik gilią krikš
čioniška- išminti ir gailestin
gumą kiekvienam, kuris krei
piasi. 

Auksinę sukaktį ir ištikimos 
kunigystės Kristaus Bažnyčioje 
dovaną švenčiančiam kun. Fabi
jonui Kireiliui — ilgiausių 
metų! 

A. Saulaitis,SJ 

CLASSIFIED GUIDE 

Kun. Fabijonas Kireilis — 
jubiliatas 

Kai pensijos amžių gerokai 
prašokęs galėtų šiltuose kraš
tuose poilsiauti ar ramiau 
netrukdomas gyventi, jubili-
jatas kun. Fabijonas Kireilis 
ištikimai ir paslaugiai patar
nauja Nekalto Prasidėjimo 
parapiečiams ir kitiems lie
tuviams, sąžiningai tęsdamas 
prieš 50 metų prisiimtą įsiparei
gojimą savo tautiečiams teikti 
dvasią ir tikėjimą. Kun. Kireilis 
kunigystės sukaktį su parapie-
čiais, giminėmis ir draugais 
švenčia birželio 11d. šv. Mišio-
mis 2:30 vai. p.p. Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje Brigh-
ton Parke, Chicagoje. 

Šioje parapijoje dirba jau 16 
metų, iš pradžių dėstydamas 
tikybą lituanistinėse klasėse bei 
parapijos mokyklos vaikams, 
visą laiką globodamas Šv. 
Teresės draugiją, Lietuvos 
vyčius, Lietuvių katalikių mo
terų sąjungą ir šaulius, kurie 
pernai Vytauto Didžiojo 
rinktinės, . ja rdu apdovanojo 
garjjės. ordinu. Kunigų vienybės 
Chicagos skyriaus valdybos 
narys, nuolatinis LB Brighton 
Parko apylinkės bendradarbis, 
uolus parapijos vikaras, per 
kurį daug lietuvių randa jau
kius bažnyčios namus. Būda
mas dėkingas jį -priėmusiam 
prel. D. Mozeriui, rūpestingai 
talkino jam, jo pasekėjui kun. J. 
Kuzinskui ir dabartiniam kle
bonui kun. A. Puchenskiui. 

Kun. Kireilio kelionė nuo 
gimtojo Vabalninko (1912 m.) 
ligi šios dienos sudėtinga kaip 
ir visos tautos žingsniai, kuriuos 
kunigiška tarnyba drąsiai lydi. 
Baigęs Biržų gimnaziją 1934 m., 
įstojo į Kauno Kunigų semina
riją, įšventintas kunigu 1939 
birželio 3 d., vysk. K. Paltaroko 
paskirtas vikaru Panevėžio ka
tedroje, o mokykloje dėstyti 42 
tikybos pamokas per savaitę bei 
t r i s l igonines ap ta rnau t i . 
1940-1943 m. dirbo Krekenavo
je, 1944 m. Svėdasuose Tumo 
Vaižganto gimnazijos mėgsta
mas kapelionas. Vysk. Palta
roko skiriamas globoti pabėgė
lius, kol karo eiga nubloškė per 
Kielį į V. Vokietijoje Hoffkrugą, 
Itzehoę ir Wentorfą. 1950-1951 
būdamas Balfo įgaliotinis, 
galėjo padėti karo pabėgėliams 
su šalpa, dokumentais , 
emigracijos eiga. 

1951 m. giminės Edvardas ir 
Pranė Šatai iškvietė kaip dar
bininką j Bostoną, kurio vysku
pija turėjo perdaug kunigų. 
Šešerius metus vikaravo ame
rikiečių parapijose Ilian ir Troy, 
Albany, N.Y., vyskupijoj, kol at
vyko į Chicagą, dar 6 m. dirb
damas nelietuvių tarpe. Beveik 
12 m. buvo klebono asistentu 
Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijoje West Pulmane, prieš 
persikeldamas į Brighton 
Parką. 

Galėjo jaunas kun. Kireilis 
savo gyvybę už tikėjimą ir tautą 
atiduoti kaip daugelis kitų, kai 
bolševikai vedėsi sušaudyti, ir 
tik praskrendantys vokiečių 
lėktuvai davė progą pabėgti. 

Anthony Šimėnas (antras iš kairės) iš Oak Lawn The Prudential Boulevard Manor pareigūnas 
distrikto raštinėje, 6520 W. Joliet Rd., Countryside, su žmona Ruth pagerbtas The Carlisle Lom
barde. A. Šimėnas gavo pereitų metų žymiausio tarnautojo žymenį. Kairėje — distrikto 
viceprezidentas Gary Bocard, dešinėje — skyriaus vadovas Ron Moran. 

IŠPILIETINIMO BYLOS -
„RAGANŲ MEDŽIOKLĖ" 

Americans for Due Process 
naujausias biuletenis yra išėjęs 
iš spaudos. Jame yra plačiau 
aprašomos kai kurios OSI bylos. 
Ten yra ir trumpos santraukos 
visų OSI vedamų bylų. Šiuo 
metu daugiausia bylų yra prieš 
latvius ir lietuvius. 

Vienas OSI apkaltintasis V. 
Sokolov, buvęs Yale univer
siteto profesorius, praradęs savo 
pilietybę, išvyko į Kanadą ir 
pasiprašė politinio azylio. Yra 
neaišku, ar Kanada jį priims ar 
ne. Nesavarbu, kad prof. Soko
lov išvažiavo, jam visvien OSI 
tęsė bylą JAY-bių teismuose ir 

vojo, kad batalionas vyks į Ru
siją ir jis ten galės ieškoti savo 
seserų ir jų mažamečių vaikų, 
kurie ten buvo išvežti per 
birželio trėmimus. Kai sužinojo, 
kad batalionas nekeliaus už 
Gudijos ribų, J. Klimavičius iš 
bataliono pasitraukė. Jis taip 
pat nebuvo OSI kaltinamas 
jokiais žudymais, tik daly
vavimu batalione. Jam buvo 
atimta pilietybė, tada vėliau 
teismo sugrąžinta. Bet OSI 
toliau tęsė bylą ir, kadangi J. 
Klimavičius nebeturėjo daugiau 
finansinių išteklių kovoti su 
valdžia, jis savanoriškai pi-

laimėjo teismo, sprendimą, kad, lietybę sugražino Amerikai, 
jei V. Sokolov nepasisektų 
Kanadoje gauti leidimą ap
sigyventi, jis būtų deportuotas 
į Sovietų Sąjungą. V. Sokolov 
buvo kaltinamas rašymu vokie
čių propagandinių straipsniją. 
Jis teigė, kad nacių cenzūra 
įdėdavo stipresnius antisemiti
nius pareiškimus. Jis nebuvo 
kaltinamas jokiu žudymu. 

Lietuvio Jono Klimavičiaus 
bylos aprašyme pabrėžiama, 
kad jis įstojo į savisaugos dalinį 
po vokiečių okupacijos, nes gal-

Bostone dvi didelės ameri
kiečių firmos gina du lietuvius: 
Motiejų Katinauską ir Vytautą 
Gudauską. Jos yra išsikovoju
sios naujas procedūras, lie
čiančias sovietinių liudminkų 
apklausas. Kai OSI pristatė 
savo pasipriešinimą pagerin
toms procedūroms, jie taip pat 
iškritikavo gynyb ̂ s advokatus, 
kad jie rėmėsi / . -"ericans for 
Due Process ir adv. Žumbakio 
parūpinta dokumentacija. 

Biuletenyje taip pat apra-

POKALBIS SU BROLIU 
Y. VAILIONIS 

Jau daug kartų Genienė ėjo 
tuo keliu, jau daug kartų 
sukalbėjo ji poterėlį prie šio 
mažo žemės kauburiuko, ir vis 
slapčia, vis apsidairydama, ar 
pilkos akys nemato. Juk po šiuo 
kauburėliu guli jos brolis, kuris 
tais siaubo mtais atidavė savo 
gyvybę už šios apylinkės žmo
nes. Išėjo ir jis tais laikais, tais 
nelemtais 1944 metais, pas Miš
ko brolius ir su ginklu ranko
je saugojo šią apylinkę. Kovoje 
su Lietuvos okupantu, kuris 
bandė 1946 metų birželyje trem
ti šios apylinkės gyventojus į 
Sibirą, palūžo ir jos brolis, kaip 
tas beržas, stovėjęs jos tėviškės 
pasvirnėje, kolchozų steigėjų 
nupiautas ir išvežtas kur tai. 

Šiuo kartu Genienė ėjo nesi-
slapstydama. Nors Lietuva dar 
nelaisva, bet jau ir čia papūtė 
kiti vėjai. Ir šiuo kartu išėjo 
Lietuvos vyrai ir moterys prieš 
okupantą. Tik šiuo metu be 
ginklų rankose ir ne į miškus, 
o į gatves ir sales, reikalaudami 
laisvės. Gedimino kalne iškilo 
Lietuvos vėliava, nuskambėjo 
galingai himnas, už ką niekas 
daugiau netremiamas į Sibirą. 
Net ir Vasario 16 atšventė jie 
iškilmingai. Todėl ir ėjo Ge
nienė nesislapstydama, be 
baimės, kad piktos valios žmo
gus įskųs ją kagėbistams. Atsi
klaupusi prie kauburėlio, sukal
bėjo ji poterėlį ir, nusišluosčiusi 
ašarą, pradėjo pokalbį su broliu. 

Pranuli, aš atėjau pas tave, 
norėdama tau pasakyti, kad tu 

nedykai atidavei savo gyvastė-
lę už mus arba, kaip dabar 
Sąjūdžio kalbėtojai sako, už 
mūsų tėvynę. Pranulį, nors tu 
su savo vyrais kovojai tada visą 
dieną, nors tie neprieteliai ir 
neišvežė visos apylinkės, bet 
mūsų tėvulį jie pasigriebė. Moti
na ir aš pabėgome tada į mišką. 
Žinai gi mūsų didelį sodą. Kaip 
tik pamatėme sunkvežimį su 
enkavedistais ir stribais, taip 
mes ir išbėgome per ten į mišką. 
Jį užklupo netikėtai, nespėjus 
jam pasislėpti. Tėvulį labai 
žiauriai sumušė, reikalaudami 
pasakyti, kur visa šeima slaps
tosi. Kraujuojantį įgrūdo į 
sunkvežimį, neleisdami jam 
nieko pasiimti, ir išvežė. Tik 
gerasis Dievulis jo pasigailėjo. 
Neišlaikė jo širdis, ir dar Lie
tuvos žemelėje jį išmetė iš 
vagono. Geri žmonės tada at
vežė jį atgal, ir kaimynai palai
dojo mūsų parapijos kapuose. 
Mama ir aš nėjome į kapus, bet 
tik nakčia atsliuogėme į mūsų 
namus ir atsisveikinome jį am
žinai. Juk tu, Pranuli, žinai, 
kiek stribų buvo mūsų miestely
je. Jie būtų mus atpažinę ir tuoj 
pat suėmę. 

Stribai, stribai. Kiek daug ne
laimių jie atnešė mūsų apy
linkei. Tu tikriausiai atsimeni 
Matulevičių 8 brolius. Keturi iš 
jų buvo išėję į mišką. Vieną 
dieną Broniui, atėjus į savo 
tėviškę maisto pasi imti , 
užklupo jį s tr ibai visai 
netikėtai, matyt, pasislėpę jie 
laukė jo. O, Dievulėliau, kaip 
žiauriai jie sumušė jį. Bet to dar 

negana. Jie buvo atsivedę du 
vilkinius šunis, kurie šį vargšelį 
sudraskė įgabalus, priversdami 
jo tėvus žiūrėti į tai. Po kelių 
dienų pasigavo jie ir antrą 
Matulevičių sūnų — Balį. Tuo 
metu apylinkėje siautėjo enka
vedistai, tai jie kartu su stribais 
šį basliais užmušė. Pranuli, jei 
tau tada būtų taip atsitikę, nei 
mūsų motulės, nei mano širdis, 
nebūtų to pernešusi. 

Ne visus miškinius rusai ar 
stribai taip lengvai pasičiupo. 
Atsimeni tą Varną, tavo būrio 
daktarėlį, kaip jūs jį vadinote. 
Tau mirus, po poros savaičių en
kavedistai užpuolė Ročkių kai
mą. Žinoma, miškiniai ir vėl 
išėjo ginti ir šio kaimo. Kau
tynėse enkavedistai kulkosvai
džiu nukirto Varnui abi kojas, 
bet jis nemetė ginklo, o kovėsi 
iki pasibaigė jo šoviniai. Neno
rėdamas gyvas papulti į priešo 
rankas, pistoletu pats save nu
sišovė. Kitą dieną, išmetus 
aštuonis miškinius miestelio 
aikštėje, stribai keikėsi, kad 
Varnas ir be kojų dar spėjo 
nušauti šešis rusus ir du stribus. 

Baisūs buvo tada laikai. Aš 
kasdien meldžiuosi, kad Dievas 
apsaugotų Lietuvą ir kad tokie 
dalykai nepasikartotų. 

Papasakosiu aš tau, Pranuli, 
apie Tuminskienę, kurią mūsų 
apylinkė Miško brolių motina 
vadino. Prieš keletą metų ji 
mirė Lietuvoje. Tris dienas ji 
gulėjo pašarvota. Nakties metu 
ateidavo ir svetimi vyrai, pasi-
melsdavo ir vėl tuoj išeidavo. Ji 
buvo prasta kaimo moterėlė, bet 
vainikus atsiuntė ne tik iš šios 
apylikės, bet ir iš Alytaus, Ma
rijampolės, Kauno ir Šiaulių. 

somos Demjanjuko ir austro 
Bartesch bylos prieš valdžią 
išgauti informaciją (Freedom of 
Information Act lawsuits). Yra 
perspausdintas Americans tor 
Due Process (ADP) koordina
torės Rasos Razgaitienės laiškas 
OSI direktoriui Neal Sher, 
kuriame prašoma, kad OSI 
kreiptųsi į savo prietelius so
vietus ir prašytų, kad jie at
skleistų visą turimą dokumen
taciją dėl J. Demjanjuko, kuris 
šiuo metu apeliuoja prieš mir
ties sprendimą Izraelyje. Per 
paskutinius porą mėnesių nau
jai išgauta informacija iš val
džios sudaro vaizdą, kad OSI dar 
nėra išdavusi pilną tiesą apie 
Demjanjuką. Yra galimybė, kad 
jie dar turi išteisinamos me
džiagos. Taip pat yra galimybė, 
kad tokia medžiaga, kur i 
prieštarauja Izraelio „survivor" 
liudinink'ų "paliudijimams, yra 
Sovietų archyvuose. 

Norintys užsisakyti ADP 
neperiodinį leidinį, gali ta i 
padaryti, kreipiantis tiesiai į 
ADP, PO Box 25, Woodhaven, 
New York 11421. Prašoma 
auka vienų metų prenumeratai 
— * * • 

Sekanti laida biuletenio bus 
pilnai paSvęsta ADP seminaro 
VVashingtone aprašymui. Semi
naras praėjo su dideliu pasi
sekimu balandžio paskutinį sa
vaitgalį. Prelegentai buvo dau
gumoj advokatai, kai kurie iš 
didžiausių Amerikoj firmų, 
kurie stipriai kritikavo OSI 
procedūras ir nusistatymus. 
Buvo kalbama apie galimybes 
pakeisti dabartinę padėtį ir 
pasidalinti pergyvenimais OSI 
bylose. Paliesta šmeižto žala ir 
Kanados pasisekimai pasiprie
šinti prieš nepalankius įvykius. 

- K o r . 

REAL E8TATE 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 Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas namokamal. 

^ Mis, K O M P I U T E R I Ų 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELl-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

MISCELLANEOUS 1 
A V I L I M A S 

M O V I NG 
Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V? West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris-
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. KadzJ* Ava. 
Chicago, IL 60629 

Tai. 436-7878 

HELP WANTED 

£ L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MECHANICS 
TIRE MAN 

CHASSIS & TRAILER MECHS. 
Mobile experience. Steady work. 

Basic English necessary. 
Own transportation necessary. 

963-4380 

Ieškomas žmogus kartu gyventi, 
padėti lengvoje namų ruošoje ir 
paruošti maistą vienam asmeniui ir jį 
šiek tiek prižiūrėti. Kambarys, maistas 
ir alga. Skambinti: tai. 825-6404. 

Dvidešimt du vainikus ir virš 
šimto vazonų gėlių sunešė 
žmonės. Ir po tiek metų nepa
miršo žmonės jos, nepamiršo ir 
jūsų visų. 

Vieno dalyko. Pranuli, aš 
negaliu suprasti iki šių dienų. 
Rusai, kurie užaugo be Dievo ir 
moralės, žudė ir kankino 
žmones, bet kad mūsų tautie
čiai, net gi iš tos pačios 
apylinkės, buvo pavirtę žvėri
mis ir žudę savo kaimynus, to aš 
negaliu suprasti. Didžiausias 
mūsų apylinkės žudikas buvo 
Seveikis iš Leipalingio, kuris 
ir dabar gyvena Vilniuje ir tik
riausiai bijo, kad Lietuva neat-

gautų nepriklausomybės.. Šiuo 
metu, Pranuli, Sąjūdis niekam 
nekeršija, bet aš žinau, kad, 
Lietuvai atgavus laisvę, visi 
žudikai, jeigu jie nepabėgs su 
rusais, bus surasti. 

Kitą kartą aš tau, Pranuli, 
papasakosiu daugiau, kiek 
kraujo ir ašarų buvo išlieta 
mūsų apylinkėje. 

Amžiną atilsį duok mirusiems 
Miško broliams ir visiems Lie
tuvos kankiniams. Viešpatie, ir 
amžinoji šviesa jiems tešviečia. 
Tesiilsi jie ramybėje. 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 

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

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

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

Tadas Navickas 
ALYTUS 

ir jo apylinkės 
Šioje monografijoje autorius duoda daugybę geografinių 

ir istorinių žinių apie Dzūkijos sostinę ir plačiąsias apylinkes. 
288 psl. knyga iliustruota 66 senojo ir dabartinio Alytaus 
nuotraukomis ir 5 žemėlapiais, kurie atskleidžia nuostabų 
Alytaus ir jo apylinkių grožį, su kuriuo verta susipažinti ne 
tik dzūkams, bet ir iš kitų vietovių kilusiems lietuviams. 

Išleido Lietuvių istorijos draugija. Įrišta kietais viršeliais. 
Kaina su persiuntimu 20 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
1.44 dol. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti „Draugo" 
adresu. 

ALĖS RŪTOS 
Naujas romanas 

DAIGYNAS 
Liet. Knygos klubo leidinys, ką tik išėjo iš spaudos. 

Plačiai skaitoma autorė svarsto jaunosios lietuviškos 
išeivijos kartos problemas pasaulyje, ryšium su ištikimybe 
lietuviškumui ir realiomis sunkenybėmis. Du knygoms saki
niai abipusiu būdu parodo jaunosios kartos problemas. 

Lietuviškame koncerte „Mano senelis šluostydavusi 
ašaras. Aš tik čiulpdavau saldainį..." 

Bet šioje knygoje yra ir kitas jaunos lietuvės daug 
žadantis pasisakymas: „/ wonder, dėde, ką manai, jeigu aš 
mamos knygą išleisčiau?" 

Knyga kainuoja su persiuntimu 13.50 dol. Illinois gyven
tojai moka 14.50 dol. Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 
W. 83rd St., Chicago, IL 60629. Knyga gaunama ir pas 
knygų platintojus. 



LIETUVIAI FLORIDOJE 

Miami, FL 
KLUBO V E I K L A 

Žiemos sezonui pasibaigus, 
Miami lietuvių gyvenimas sulė
tėjo, o klubo veikla vasarą visai 

; - sustos, atostogos tęsis iki spalio 
10 d. Tautos šventės minėjimo 
bažnyčioje i r salėje. Birželio 18 
d. bus pamaldos bažnyčioje ir 
paskutinis parengimas klube — 
išvežtųjų minėjimas. Drauge 

| bus atšvęsta ir Tėvo diena. 
Žiemos svečiams ir laikiniems 

gyventojams išvažiavus, liku-
i— šieji dairosi kur išvykti, ka ip 

p a į v a i r i n t i k a r š t ą v a s a r ą . 
Dauguma bijo net į š iaurės 
vasl t i jas vyk t i , k a d t e n a i 
neradus karščiau, kaip buvo 
praeitą vasarą. 

— Klubo direktorių pirm. Algis 
Šimkus su žmona Irena porai 
savaičių buvo išvykę Lietuvon, 
daug kur pavažinėjo, d a u g 
pamatė. Balandžio 30 d., ap ie 
savo kelionę jis padarė k lube 
pranešimą. Papasakojo savo 
įspūdžius apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje, pagerėjusią žmonių 
nuotaiką i r drąsius žygius jų 
l a i sv in imos i da rbuose , k a i 
nejaučiama nuolatinės baimės. 

I Š K E L I A V O A M Ž I N Y B Ė N 

Gegužės 9 mirė Surfsidės 
--' gyventoja dantų gyd. J a n i n a 

Maurukienė . Klubas ne teko 
mielos, darbščios savo narės , o 
šeima rūpestingos motinos ir 
žmonos. Suruoštame atsisvei
kinime dalyvavo visi artimieji 
šeimos nar ia i ir gausus skaičius 
Miami l ietuvių. Klubo d i r . 
Paulius Leonas a ts isveikino 
klubo nar ių vardu ir pravedė 
koplyčioje visą atsisveikinimą. 
LB vardu atsisveikino Pe t r a s 
Griškelis, dantų gydytojų — dr. 
Vida Tumasonienė, Balfo — 
Juozas Gruzdąs. Kun . dr. Vin
cas Andriuška sukalbėjo rožinį 
ir atliko k i tas religines apeigas. 
„Bangos" choras pagiedojo 3 
giesmes. Atsisveikinant buvo 
p a r e i k š t a užuo jau ta v y r u i 
Juozui, dukroms Daliai Gilvy-
dienei ir Danai Sakalienei su 
šeimomis. Giliausią užuojautą 
reiškė ir visi atsilankę. Velionė 
palaidota Detroite. 

MOTINOS D I E N A 

Gegužės 14 d. lietuviai gausiai 
dalyvavo St. Francis bažnyčioje, 
ku r kun. dr . Vincas Andriuška 
atlaikė pamaldas ir pasakė 
prasmingą pamokslą apie moti
ną. „Bangos" choras pagiedojo. 
Muz. Algis Šimkus vargonavo. 

Klubo salėje s u r u o š t a m e 
Mot inos d ienos m i n ė j i m e 
dalyvavo daugiau kaip 100 
asmenų. Minėj imą a t i d a r ė 
direktorių pirm. Algis Š imkus 
ir pagerbė mirusias motinas. 
Gilių minč ių invokac i ją 
sukalbėjo kun. dr. V. Andriuš
ka. įdomią, turiningą paskai tą 
apie motiną paskaitė dir. Pau
lius Leonas , pažymėdamas , 
kad Amerikoj Motinos d iena 
pradėta minėti 1911 m. Nuo to 
laiko ji kasmet minima a n t r ą 
gegužės sekmadienį. Š iemet 
Motinos diena atšvęsta ir Lietu
voje, k a i p anksč iau p i r m ą 
gegužės sekmadienį. 

Toliau programą vedė Ona 
Vaičekonienė . J i p a k v i e t ė 
„Bangos" choristes į sceną. 
Pasveikino visas motinas ir pa
kvietė choristes paskaityti savo 
ar kitų kūrybos apie motiną. 
Buvo įdomūs pris iminimai ir 
kūryba. Tarpe skaitymų skam
bėjo choro dainos apie motiną. 
S u d a i n u o t a : Va i L i e t u v a 
motinėle, Tu mano motinėle — 
Žilevičiaus, Vai tai d ė k u i 
močiute — Šimkaus, Užmik, 
užmik — J- Brahms, Aš žinau — 
Giedrės Gudauskienės ir Ne
munėli, Nemunėli — A. Rau
donikio. 

Visoms programos dalyvėms 
ir a ts i lankius iems padėkojo 
muz. Algis Šimkus. Vyrai įteikė 

gėles choro vadovei muz. Danu
tei Liaugminienei ir visoms 
choristėms. Vyrai patarnavo ir 
pr ie pietų, vikriai išnešiodami 
valgį. 

S U S I R I N K I M A S 

Gegužės 21 d. Kasparo ir 
Stefanijos Radvilų bu te įvyko 
sukvies tas Miami Altos sky
r i a u s susir inkimas. Altos pirm. 
Kasparas Radvila padarė prane-
š i m ą iš s k y r i a u s ve ik los . 
Senatoriams ir kongresmanams 
pa ra šy ta daug raštų svarbiais 
Lietuvos reikalais . 

Tylos susikaupimu pagerbtas 
Romas Ka lan ta jo 17 metų 
t rag iško žuvimo proga, kuris 
protes tuodamas prieš rusų oku
pacijos ž i a u r u m u s 1972 m. 
gegužės 14 d. susidegino. 

Sekr . Valent inas Saladžius 
perskai tė praei to susirinkimo 
protokolą. Anita Karns paskaitė 
i š t r aukas iš paskelbtų žinių 
laikraščiuose: The New York 
Times , The Wall Street Jour
n a l ir M i a m i He ra ld apie 
L i e t u v o s i r Es t i j o s aps is 
prendimą siekti ne t ik eko
n o m i n ė s , be t i r p i lnos 
n e p r i k l a u s o m y b ė s . Sus i r in 
k i m a s žinias džiaugsmingai 
sut iko. 

Ta is ak tua l ia i s klausimais 
buvo daug pasisakymų. Susirin
k i m u i pasibaigus visi buvo 
Radvilų pavaišint i . 

K A P Ų P U O Š I M O D I E N A 

„Aušros" šaulių kuopa per 
savo veiklos dešimtmetį neteko 

PASKAMBINĘ Į SAVO ATSTOVO 
BŪSTINĘ, GALITE PASAKYTI: 

„Heilo, my name is... , and I 
am one of Your Consti tuents. 
May I speak with the person in 
charge of commemoratives, or 
Eastern European Affairs?" 

Tam žmogui atsakius tele
foną, galite vest pasikalbėjimą 
šitaip: 

„Heilo, my name is.... I am 
one of your constituents and I 
am calling to ask tha t the Con-
gressman Co-sign H o u s e J o i n t 
Reso lu t ion 184, Des igna t ions 
J u n e 14th a s „ B a l t i c 
F r e e d o m Day" . To do so, he 
should contact Greg Havvkins in 
Congressman Hertel 's office, or 
Phil ip Smith in Congressman 
Rit ter 's office. 

Could you please let met know 
the Congressman has co-signed 
H. J. Res. 184? My telephone 
number is ... 

Thank you. I look forvvard to 
hearing from you soon". 

Prašau prisidėkite prie šios 
rezoliucijos pravedimo, paskam
binkite savo Atstovui ir para
ginkite jį paremti H. J . Resolu
t i o n 184, kuri parodys JAV 
Kongreso paramą Lietuvai, Lat-

14 savo narių. Gegužės 29 d. 
kapų lankymo dienos proga 
kuopos nariai aplankė Southern 
Memorial Park kapus , kur 
daugiausia ilsisi Miami lie
tuvia i ir šauliai. Pr is iminė 
mirusius, aplankė šaulių ir kt. 
lietuvių kapus, padėjo gėles, 
pasimeldė ir sugiedojo Marija, 
Marija. 

G u n d a K. 

A.tA. 
BARBORAI STANKAITIENEI 

mirus , d u k r o m s D A N U T E I , VLADZEI su šeima, 
O N U T E I su vyru , sūnui L IUDUI su šeima re išk iame 
š i rdingą užuojautą. 

Joniškiečiai 

Brang ia i mo t ina i 

A.tA. 
BARBORAI STANKAITIENEI 

m i r u s , d u k t e r i s DANĄ STANKAITYTĘ, ONĄ 
B A U Ž I E N E , VLADĘ P A R G A U S K I E N E ir sūnų 
LIUDĄ su šeimomis ir v isus ar t imuosius nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Algė ir Adolfas Šležai 

Mielai M a m y t e i 

A.tA. 
BARBORAI STANKAITIENEI 

m i r u s , nuoširdžiai už jaučiame VLADĘ PARGAUS
K I E N E , jos šeimą ir v isus ar t imuosius 

Brazdžiūnų šeima 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus, ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

Prisiminkime LIETUVOS LAISVES IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. / 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
IRS Cert. No. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P . O. Box 21073 
MVoodhaven. N.Y. 11421 

vijai ir Estijai bei įpareigos pre
zidentą paskelbti birželio 14 d. 
„Baltic Freedom Day". 

G i n t a T. Pa lubinska i tė 
Jungtinio Pabaltiečių komiteto 
(JBANC) visuomeninių reikalų 

direktorė 

MAŽĖJA K U N I G Ų 

Chicagoje yra 433 katal ikų 
parapijos. Jas aptarnauja 700 
diecezijos k u n i g ų . Ark i 
vyskupijos planavimo skyrius, 
ma tydamas , k a d k u n i g ų 
skaičius mažėja, apskaičiavo, 
kad, jeigu toliau ta ip tęsis, ta i 
gali Chicagoje likti t ik apie 410 
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diecezijos kunigų ir tada t ek tų 
daugiau apeigų pravesti diako
n a m s , pertvarkyti apskr i ta i 
apeigų tvarką. 

Ilgąjį kapinių puošimo dienos 
savaitgalį Chicagos apylinkėse 
žuvo septyni žmonės susi
siekimo nelaimėse. 

A.tA. 
KĘSTUTIS MIKLIUS 

Mirė 1989 m. birežio 4 d., sulaukęs 66 m. amžiaus. 
Gyveno St. Petersburg, FL. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marytė, duktė Asta, 

brolis Vytautas su šeima, Lietuvoje sesuo Birutė su šeima ir 
kiti giminės 

Laidojamas Chicagoje. Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, 
birželio 8 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 
W. 71 St. 

Laidotuves įvyks penktadienį, birželio 9 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bu> atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią. Po gedulingų pamaldų velionis bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuliūdę žmona Marytė, duktė Asta ir brolis Vytautas 
su šeima. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
prelatui JONUI BALKŪNUI 

mirus , jo giminėms, artimiesiems, bendradarb iams ir 
d raugams reiškiame nuoširdžią užuojautą. Jo kalbos, 
jo pa ta r imai liks mūsų atmintyje ir skat ins m u s dirb
t i mūsų tautos ir Dievo garbei. 

Kun. Vytautas Zakaras 
ir Sv. Kazimiero misijos 
S t. Petersburge, Floridoje nariai. 

A.tA. 
VLADUI PABRĖŽAI 

Lietuvoje mirus, broliui ALEKSUI su še ima ir sesu
tei ONAI DAMBRAUSKIENEI su šeima re i šk iame 
nuoširdžią užuojautą. 

Kazė ir Antanas Balukai 
Bronė ir Ferdinandas Liktoriai 
Jadvyga ir Petras Puiriai 

Broliams 

A.tA. 
POVILUI IR LIUDUI KNIUIPIAMS 

Lietuvoje ir Sibire mirus , skausme pasi l ikusią 
skyriaus pirmininkę KAZE BALUKIENE ir jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučia ir k a r t u liūdi 

Detroito Lietuvos Dukterys 

A.fA. 
kpt. PRANUI ŠOPAGAI 

mirus, jo mylimai sesutei BIRUTEI ČEPAUSKIENEI 
ir ki t iems giminėms reiškiame mūsų nuoširdžią 
užuojautą 

Buvę ginklo draugai: 

Justinas Liaukus 
Stasys Kazlauskas 
Jurgis Stankūnas 

"•""t 

A.tA. 
KĘSTUČIUI MIKLIUI 

žemišką kelionę užbaigus, giliame skausme likusią 
žmoną MARYTĘ, dukrą ASTĄ, brolį VYTAUTĄ, 
seserį BIRUTE Lietuvoje ir jų šeimas bei k i tu s 
gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

Lilija ir Leonas Grumulaičiai 
Dalila Mackialienė 

A.tA. 
EDWARD BARŠKUTIS 

Gyveno Lockport. IL, anksčiau Chicagoje, Brighton Parko 
apylinkėje. 

Mirė 1989 m. birželio 3 d., 11:30 vai. vakaro, sulaukęs 75 
m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Clementine-Klein, 

duktė Clementine Sullivan, žentas Michael: sūnūs: David 
Barškutis, marti Susan; Raymond, marti Patricia; Algirdas, 
marti Linda; Joseph, marti Jeanne; Edward, marti Catherine 
Žemaičiai; vienuolika anūkų; Kanadoje brolis Stanley Baršku
tis, Vokietijoje svainis Alfonse Klein su žmona Renata ir kiti 
gimines. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, birželio 5 d. nuo 5 iki 9 v.v. 
ir antradienį, birželio 6 d. nuo 4 iki 9 v.v. Petkus-Marąuette 
koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuves įvyks trečiadieni, birželio 7 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, duktė , sūnūs, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i f o rn i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 927 -1741-1 
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 — 523-0440 

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 

1 4 1 0 S o . 50 th A v.. 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 S Ū N U S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTI;VIL; DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h v v e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1 4 4 6 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o . I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sally Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CtOCAGOJB BEI PRIKMIESCU'OSE 

T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 
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x L ie tuvos bur iuo to jų 
sėkme t r a n s a t l a n t i n ė j e 
kelionėje besirūpinantiems 
pranešama, kad visos trys jach
tos — „Audra", „Lietuva" ir 
„Dailė" — jau yra pasiekusios 
pusiaukelį ir sparčiai artėja prie 
Amerikos krantų. Plačiau apie 
tai pranešime šios savaitės 
„Sporto apžvalga" skyriuje. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje praėjusį sekmadienį 
šv. Mišias, kartu su parapijos 
klebonu kun. Jonu Kuzinsku, 
kun. Jonu Kidyku ir kun. 
Kazimieru Kuzminsku konce-
lebravo 21 metus Sovietų Sąjun
gos kalėjimuose išlaikytas kun. 

Alfonsas Svarinskas. Žmonių 
prisirinko tiek daug, kad netilpo 
suoluose. Klebono pristatytas 
kun. A. Svarinskas pasakė labai 
gilios minties pamokslą, iškel
damas tikėjimo esmę ir lietuviš
kumą. Parapijos choras puikiai 
giedojo ne tik Mišių dalis, bet ir 
parinktas šiai progai giesmes. 
Po pamaldų žmonės ilgai 
nesiskirstė nuo bažnyčios. 

x Sol. Arnoldas Voketaitis 
DePaul universiteto Muzikos 
mokykloje veda Operos vai
dybos meno klasę. Jo pasta
tytos dvi vienaveiksmės operos 
buvo atliktos trijuose spek
takliuose praėjusį savaitgalį 
Blackstone teatre. Herberto 
„Madelaine" ir Barabo „A 
Game of Chance" studentai 
solistai puikiai vaidino. Jautėsi 
profesionališka direktoriaus Ar
noldo Voketaičio režisūra ir 
scenovaizdis. Pirmajai operai 
'brtepionu akompanavo Mani-
girdas Motekaitis, o antrajai 
mokyklos orkestras. 

x Muz. Bronius Kazėnas iš 
Clevelando, kuris šiemet diri
gavo „Trubadūro" operą, dai
nuos Dariaus Lapinsko operoje 
.,Dux Magnus" Lietuvoje. 

x Jaunųjų dailininkų, tik 
ką baigusių ar bebaigiančių 
meno studijas, meno paroda 
vyks Čiurlionio galerijoje nuo 
birželio 16 iki 30 d. 

x A.L.R.K. Moterų sąjun
gos 46-tos kuopos susi
rinkimas bus ateinantį šešta
dienį, birželio 10 d., 1 vai. p.p.. 
Marijonu salėje. Pranešimą apie 
sergančias nares padarys 
vicepirm. ir ligonių lankytoja 
Barbara Zay. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti. 

x Kaip apsiginti nuo senat
viško sulepšėjimo — gaii. 
sesers Elenos Peržinskienės 
pranešimas šį sekmadienį nuo 
2 v. p.p. Alvudo pažmonyje Lie
tuvio sodyboje. Dalyvauja kun. 
Juozas Juozevičius. Gydytojas 
atsakinėja į sveikatos reikalu 
paklausimus. Matuojama krau
jospūdis. Išduodami lapeliai 
pilnam kraujo tyrimui patiki
miausioje laboratorijoje. 
Aiškinami tų tyrimų duomenys. 
Cirkas — video filmas. Alvudo 
gėrybėmis pasivaišinimas. Visi 
laukiami. Visiems įėjimas 
laisvas. 

x Katarina Cibulskienė, 
Motinos Marijos Kaupaitės, Šv. 
Kazimiero seserų vienuolijos 
steigėjos giminaitė, šiuo metu 
yra susirgusi ir paguldyta Lit-
tle Company of Mary ligoninėje. 

x Birželio trėmimų minėji
mas rengiamas ateinantį sek
madienį, birželio 11d. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos aikš
tėje 10 vai. bus iškelta vėliava, 
o 10:30 vai. iškilmingos šv. Mi
šios. Tą pačią valandą bus 
pamaldos evangelikų liuteronų 
„Tėviškės" ir Ziono parapijų 
bažnyčiose. Minėjimo meninę 
dalį Švč. M. Marijos Gimimo 
par. salėje atliks muz. Mani-
girdas Motekaitis pianinu. 
Paskaitą skaitys dr. Kazys 
Ėringis. Po minėjimo bus vaišės 
ir pabendravimas. 

x „Southovvn Economist" 
laikraštyje birželio 4 d. laidoje 
plačiai aprašytas pasikalbė
jimas su kun. Alfonsu Svarins
ku, taip pat įdėta jo didelė 
nuotrauka. daryta pasi
kalbėjimo metu. 

x „Margutis" apgailestau
damas praneša, kad Punsko 
lietuviams dainininkams nepa
vykus sutvarkyti išvažiavimui 
reikalingų dokumentų, tenka 
atsisakyti liepos 8 d. Chicagoje, 
o vėliau ir kituose JAV-vių 
miestuose numatytų koncertų. 

x Skautiškų vienetų vado
vės ir skautininkės, gyve
nančios Chicagoje ir apylinkėse, 
šį penktadienį, birželio 9 d., 7 
vai. vak. kviečiamos dalyvauti 
Jaunimo centro posėdžių kam
baryje ruošiamame susitikime 
su LS Seserijos Vyriausia 
skautininke vs tn Stefa Ged
gaudiene. Vyriausioji skauti
ninke atvyksta į šį savaitgalį 
Chicagoje vyksiantį LSS pirmi-
jos posėdį. 

x Vytauto Didžiojo šaulių 
•inktinės moterų sekstetas, 
/ad. muz. J. Sodaičio ir Sofija 
Balionienė atliks menine 
jrogramos dalį Cicero Alto sky-
-iaus rengiamame siaubingų 
jirželinių įvykių sukakties 
minėjime. Minėjimas bus 
Dirželio 11 d. 12 vai. Šv. Antano 
parapijos salėje Cicero. Lietuvių 
visuomenė kviečiama minėjime 
dalyvauti. 

IŠ ARTI IR TOLI 
ARGENTINOJE 

x Jaunimo centro valdyba 
nraneša, kad Jaunimo centras 
ms uždarytas liepos 1 d. — 
ugpjūčio 15 d. Administracija 
/ra reikalinga poilsio, o 
>atalpos valymo. Tačiau sales ir 
ritas patalpas galima nuomoti. 
> kavinė sekmadieniais veiks 
lormalia tvarka. Savo nariu? ir 
Dičiulius informuoja, kad yra 
atlikti dideli patvarkymo dar-
oai. Ne taip seniai buvo įdėtos 
frontinės durys, kainavusios 
apie 7000 dol: O dabar 
sutvarkytas stogas virš didžio
sios salės ir Lituanistinio in
stituto - 16.000 dol. Draugai ir 
nariai prašomi aukomis prisi
dėti. Primename, kad yra dar 
daug narių, nesusimokėjusių 
nario mokesčio. 

x Nori pirkti Br. Kviklio 
,Mūsų Lietuva" visus 4 tomus. 
Norintys parduoti rašykite: 
Viola Cerekas, 11036 Guy Ct., 
tfarren, MI 48093. 

(sk) 

x Video ir stereo aparatū
rą siunčiame i Lietuvą. Siun
čiame kargo į Maskvą arba 
Vilnių ir iš kitų JAV miestų. 
Tiksli ir sąžininga kargo in
formacija persiunčiant jūsų 
daiktus . Romas Pūkštys , 
Transpak, tel. 312-43*7772, 
namųte l . 312-430-4145. 

(sk) 

Premijų įteikimo šventėje dalis prezidiumo scenoje. Iš kairės : Lietuvos gen. konsulas Vaclovas 
Kleiza. LB krašto valdybos pirm. dr. Antanas Razma, dail. Magdalena Stankūnienė, LF vald. 
pirmininkė Marija Remienė, LF tarybos pirmininkas Stasys Baras ir Kultūros tarybos narys Ed-

— Rosario mieste Šv. Kazi
miero parapijoje dabar mai
tinami ne tik mokyklos vaikų 
dalis, bet ir apie 800 suaugusių 
žmonių. Prie parapijos prisideda 
Argentinos Caritas draugija, 
valdžia ir privatūs žmones. Ten 
dirba marijonai vienuoliai kun. 
Antanas M. Švedas ir kun. Juo
zas A. Margis. Kasdien jie iš
dalina apie 500 litrų pieno. 

— Kun. V y t a u t a s Palu
binskas balandžio 3 d. iš New 
Yorko, kur jis kelinti metai yra 
Aušros Vartų parapijos klebo
nas, atvyko pasisvečiuoti į Ar
gentiną ir apsistojo Aušros 
Vartų lietuvių parapijoje. Kun. 
Palubinskas anksčiau yra gyve
nęs ir dirbės Argentinoje. Ta 
proga jis buvo ir „Laiko" laik
raščio garbės leidėjas. Nuo bir
želio mėnesio jis perims klebo

no pareigas Apreiškimo parapi
joje Brooklyne, nes buvęs kle
bonas kun. Jonas Pakalniškis 
dėl amžiaus ir sveikatos išeina 
į pensiją. 

— Albina Simkūnienė, uoli 
Šv. Cecilijos choro narė, jau 
kuris laikas serga ir negali daly
vauti nei chore, nei lietuviš
kuose renginiuose 

— Elena Rukšėnienė buvo 
išvykusi į Australiją aplankyti 
savo sūnaus Eduardo šeimos, o 
grįžusi rado sergančią dukterį 
Mirtą Paršelienę, kur i 
nusilaužė koją. Ji yra mokytoja, 
bet dabar iki liepos mėnesio ne
galės mokytojauti. 

— Ona Ožinskienė sunkiai 
serga, o jos vyras, laikraščio 
„Argentinos lietuvių balso" 
leidėjas, turėjo sunkią galvos 
operaciją. Abu dar iki šiol nėra 
stiprūs, bet prie ligų prisideda 
ir amžius — abu jau daugiau 
kaip 80 metų. 

vardas Tuskenis. Nuotr. J . Tamula ič io 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KUN. SVARINSKAS 

SPAUDOS 
KONFERENCIJOJ 

Kun. Alfonsas Svarinskas 
Chicagoje, Marriot viešbuty 
birželio 2 d. turėjo spaudos 
konferenciją Iš pradžių Rita 
Likanderytė supažindino su jo 
biografija. Jis 21 m. išbuvo 

x Lietuvių skautų stovykla 
Rako stovyklavietėje šiemet bus 
liepos 8-22 dienomis. Regist
racija ir sveikatos patikrinimas 
bus Jaunimo centre birželio 14 
d., trečiadienį, 7 vai. vak. Dėl 
platesniu informacijų skambinti 
788-8087 arba kreiptis į savo 
tuntininkus. 

x Tėvų Dienos šv. Mišių bei 
maldų novena prasidės birželio 
9 d. ir tęsis iki 18 d.. Marijonų 
koplyčioje prie „Draugo". Ši 
novena skirta Švč. Jėzaus Šir
dies garbei, meldžiant tėvams 
kūno ir sielos sveikatos, sėkmės 
darbuose, kantrybės kančioje, gi 
mirusiems — amžinosios laimės. 
Maloniai kviečiame įsijungti į 
šias ypatingas mūsų maldas. 
Savo tėvų, vyrų, uošvių ir 
seneliu vardus siųskite: Marian 
Fathers, 6336 S. Kilbourn 
Ave.. Chicago, IL 60629. 

(pr.) 

x Vilniaus Krašto Lietuvių 
s-ga, i amovėnai ir šauliai spalio 
29 d. rengia 50 metų paminė
jimą nuo Lietuvos kariuomenės 
įžygiavimo į Vilnių. 

x „Raudonasis Pasaulis'' — 
(The Red World) filmas apie 
1988 m. įvykius anglų kalba 
bus rodomas birželio 13 d. 7 vai. 
Seklyčioje. Šią vakaronę ruošia 
LB Vid. Vak. apygardos 
valdyba. Po filmo bus kavutė ir 
pasisveičiavimas. Visuomenė 
maloniai kviečiama dalyvauti. 

x Dr. Antanas Adomėnas, 
kurio specialybė yra paly
ginamoji intelektualinė istorija, 
išvyksta į seminarą Massachu-
setts Technologijos institute 
Cambridge. Mass. Seminaras 
bus birželio 12-16 dienomis. 
Tema „American Psyche: Ori-
gins and elements. Seminarui 
vadovaus American Academy of 
Arts and Sciences istorijos pro
fesorius Bruce Mazlish. Diskusi
jose bus pagrindinis 
psichologinės jėgos, kurios glū
di Amerikos gyvavimo esmėj ir 
ateities perspektyvos. 

x „Lituanicos" tunto jūrų 
skau tų sue iga bus šį 
sekmadienį, birželio 11 d., 12 
vai. vidurdienyje. Lietuvių cen
tre, Lemonte. Visiems jūrų bu-
džiams, budžiams kandidatams, 
jūrų skautams, j . jauniams ir 
bebrams dalyvavimas pri
valomas. Dalyvaujama pilnose 
uniformose. Šioje paskutinėje 
priešatostoginėje sueigoje bus 
aptariama: buriavimo stovykla, 
tuntu stovykla Rako stovykla
vietėje, regatos. Lietuvos 
buriuotojų apsilankymas, 
vasaros buriavimas Chicagos 
apylinkėse, jūrų skautų laivų 
atnaujinimą? ir ateiteis veikla. 

x Dr. V. Dubinskas , 
Chicago. 111., dr. K. Jablonskis. 
Westchester, 111., „Draugo" 
nuoširdūs rėmėjai, garbės 
prenumeratoriai , pratęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams su visa šimtine. Nuošir
dus ačiū. 

x Olga Sakas, Lake Worth. 
Fla.. Jurgis Stuopis, Sharon. 
Mass., Ann Jakučiūnas. 
Milwaukee, Wisc., mūsų garbės 
prenumeratoriai, lietuviško žo
džio rėmėjai, pratęsė „Draugo"' 
prenumerata vieneriems 
metams su visa šimtine. 
Nuoširdus ačiū. 

kalėjime. Jis kurį laiką buvo su 
kard. Slipyj, kurio gyvybę jis iš
gelbėjo. Kardinolas sirgo 
plaučių uždegimu. Jo negydė. 
Kun. Svarinskas slapta gavo 
penicilino ir išgelbėjo. Už tai 
uždarė kun. Svarinską į spe
cialią baudos vietą net 27 mėne
siams. 

Kun. Svarinskas pasveikino 
susirinkusius. Pažymėjo, kad 
visi Lietuvos žmonės dėkingi 
Amerikai už paramą Lietuvos 
laisvei. Kaliniai net švenčia 
Reagano ir Sacharovo gimta
dienius. Lietuviai net norėjo 
prašytis Ameriką priimti kaip 
51-mą valstiją. Tai buvo 
kalinių svajonė. K a l i n i a i 
dėkingi, kad prez. Reaganas 
paskelbė Sov. Sąjungą blogio 
imperija. Sovietų Sąjunga, kaip 
ir caro Rusija, nepripažįsta poli-
tinių kalinių, vadina juos 
nusikaltėliais prieš valstybę. 
Dar daug yra politinių kalinių 
ir JAV turi reikalauti juos iš
leisti. 

Paleido apie 600 poliltinių 
kalinių, bet daugelis jų negali 
gauti darbo ir nėra įregistruoja
mi. Intelektualai negali gauti 
sau tinkamo darbo. Reikia 
reikalauti, kad jie būtų reabili
tuoti. Jų vardu kun. Svarinskas 
prašė tą problemą kelti. Pagrin
dinė dabarties problema: kaip 
išvaduot milijonus žmonių iš 
komunistų priespaudos. 

Kun. Svarinskas pareiškė, 
kad nors jis kalėjime išbuvo 21 
m., dabar jis pasiryžęs grįžti į 
Lietuvą ir tęsti kovą. Paverg

tieji nesupranta, kodėl vakarie
čiai gelbsti komunizmo eko
nomiką, nereikalaudami pilnos 
laisvės žmonėms. 

Sovietams būt ina vakarų 
ūkinė pagalba ir technologija, 
užtat jie daro nuolaidų. Tarybų 
Sąjungoj vadovai dabar daugiau 
šypsosi, bet t a s nekliudė 
demonstruojantiems daužyti 
galvas. Maskva nepanaikino nė 
vieno seno priespaudos įsta
tymo, o dar paskelbė bausmes 
už nusikaltimus prieš valstybę. 
Ypač svarbu padėkoti armė
nams, kurie alksta, o pabaltie-
čiams padėti atgaut laisvę. 

Kun. Svar insko kalbą 
sklandžiai vertė Edv. Tuskenis. 

Klausinėjamas kun. Svarins
kas pasakojo, kad kalinius 
naikina neduodami reikiamo 
maisto, kankindami sunkiu dar
bu, neteikia mediciniškos pa
galbos ir spaudžia psicholo
ginėmis priemonėmis. 

Lageriai stiprinami, priespau
da juose nemenkėja. Kun. 
Svarinskas dėkojo, kad buvo 
siunčiami laiškai. Jų kaliniai 
negavo, sulaikė administracija, 
bet buvo lengviau t iems, 
kuriems iš užsienio laiškai buvo 
siunčiami. 

Kun. Svarinskas nepasiliks 
Amerikoje. Jis grįš į Vokietiją, 
Italiją, ta lkint kovoj prieš 
komunizmą, o paskiau — į 
Lietuvą, padėt i laisvės 
siekimuose. 

Būnant kalėjime, kun. Sva
rinskui buvo leidžiama rašyti po 
2 laiškus į mėnesį, bet daugelį 

jų konfiskuodavo. Iš užsienio te
gavo vieną laišką — Augsburgo 
vyskupo. Kalėjime kun. 
Svarinskui duodavo tokius 
sunkius darbus, kurių negalė
davo atlikti, už tai neleisdavo 
jam pasimatyti su atvyks
tančiais giminėmis. 

Paskutiniu metu išleido gal 
600 politinių kalinių, o mili
jonus žmonių laiko priespau
doje. Kun. Svarinskas davė 
spaudai informacijas labai nuo
sekliai. Šioje konferencijoje 
dalyvavo „New World", 
„Southwest News Herald", 
„Southtown Economist" repor
teriai. Viskas praėjo sklandžiai 
konferenciją pravedė Liet. 
Jaunimo Sąjungos nariai. 

Juoz. Pr . 

„ARMONIKA" JAUNIMO 
CENTRO SCENOJE 

„Armonika", ^ansamblis i$ Vilniau?, pasirodęs lietuvių kolonijose. 

„Kai subatvakariais armo
nika gaus ir tave..." Turbūt 
daugelis dar prisimena šią 
populiarią melodiją, kuri skam
bėdavo šeštadienių vakarais po 
Lietuvos kaimus ir miestelius. 
Armonikas, jų melodijas ir prisi
minimus mums atvežė Lietuvos 
televizijos ir radijo pramoginės 
muzikos ansamblis „Armo
nika", kuris koncertavo gegužės 
28 ir 29 d. Jaunimo centre. Be
je, dėl didelio susidomėjimo, 
rengiams dar trečias koncertas 
gegužės 31 d. Abiejų dienų 
koncertuose salė buvo sklidinai 
užpildyta ir teikėjo gerų 
pažinčių, kad gavus bilietą. 

Jų pasirodymas prasidėjo Kr. 
Donelaičio „Sveiks, svieteli 
margs! Šventes pavasario 
šventęs. Sveiks ir tų, žmogau! 
sulaukęs vasarą mielą". Sveiki
nimai visiems iš atbundančios 
Lietuvos! Kolektyvą sudaro 10 
vyrų ir viena moteris (Nijolė 
Penikaitė-Jasiukėnienė). Vado
vas yra Stasys Liupkevičius. Jis 
buvo šiaip apibūdintas. Prie jo 
reikėtų kiek daugiau sustoti. 
„Mūsų didieji kunigaikščiai 
norėjo sostinę iškelti į valstybės 
centrą, būtent į Kijevą. O vėliau 
mūsų žemės mažėjo ir mažėjo. 
Dabar centras yra kur tai apie 
Kėdainius, tiksliai būtų Šėta. 
Tai va, iš ten ir yra kilęs šio 
kolektyvo vadovas". 

Įžanginį „Sveiks" ir vėliau 
mūsų poetų ir rašytojų kūrinius 
rečitavo ir visa kita tvarkė akt. 
Tomas Vaisieta. Jis yra dzūkas, 
pasirodo, ne iš kelmo spirtas. 
Savo vaikystėje ganęs Perlojos 
prezidento dvi žalmarges ir 
telyčią. Reiškia jau iš vaikystės 
jis buvo linkęs vadovauti, tai 
buvo galima jausti per visą pasi
rodymą. Padeklamavo, Jjietuva 
tu mano... seniai, seniai žali 
panemuniai, seniai su žaizda ir 
ašara tu ten buvai". Sekė 
Nijolės Penikaitės-Jasiukė-
nienės ir Ramučio Kaspariūno 
duetas. Kadangi kolektyve yra 
keletas žemaičių, tai jie atliko 
..žemaičių polką". Polka gal ir 
žemaičių, bet palyda biržietiškų 
skudučių. Čia rašantysis jau 

nemano nusileisti! 
Kadangi šiais metais minime 

Kristijono Donelaičio 275 m. 
gimimo jubiliejų, tad ir vėl reči
tavo Donelaitį. „Jau saulelė vėl 
atkopdama budino svietą". Ir 
dar pridėjo pagal V. Krėvę ir B. 
Sruogą „Šimtmečių kelionę". 
Tai yra poetinė kūryba apie 
Dainavos šalies grožį, pagal 
„Dainavos šalies senų žmonių 
padavimus" . Beje, tur iu 
pažymėti, kad nebuvo vien reči-
tavimas. Viskas buvo perpinta 
su kaimo kapelos muzika ir 
dainomis. Viskas vyko greitai, 
kaip televizijoje, tad nespėjau 
užsirašyti, o programos nebuvo. 
Kadangi visi orkestrantai yra ir 
dainininkai, tad reikia duoti 
jiems atsikvėpti, tuos tarpus ir 
užpildė lietuviškas žodis. O tą 
žodį:, ,Ir caro batas mindė knygą 
ir žodį gimtąjį užgynė". Toliau 

— Ramučio Kaspariūno ir Zeno
no Žemaičio duetas. Po šio 
dueto buvo leista visiems 
atsikvėpti. 

Antroji koncerto dalis buvo 
pradėta su trio: Nijolė Peni-
kaitė, Ramutis Kaspariūnas ir 
Zenonas Žemaitis , Jiems 
nespėjus užbaigti, tuojau pra
deda kapela. Žinoma, kiek 
modernizuota, nes yra įvesti in-
s t rumenta i , kurių kaime 
nenaudojo. Jeigu pirmojoje daly
je buvo polkos motyvai, tai 
dabar juos pakeitė valsai. Visi 
programos atlikėjai profesio
nalai ir tas jų profesionalizmas 
jaučiamas. Visi groja, dainuoja 
ir įveda vaidybinį elementą. 
Kiekviena sekundė išnaudota ir 
užpildyta. Iš atlikėjų veidų 
matosi, kad jie tai atlieka ne iš 
pareigos. Bent žiūrovus moka 
įtikinti, kad jie tai daro su 
malonumu. „Lietuviai yra 
sėslūs žmonės, jeigu kur iš
vyksta, tai atsisveikinimas 
būna labai ilgas ir graudus. 
Atsisveikinimas su buriuotojais 
tęsėsi net dešimt dienų. Bai
giame savo programą .Svajonių 
daina'... ten kur mūsų broliai 
vargsta už tėvynę". Svečiams 
pradėjus, buvo sugiedotas Tau
tos himnas. Po to ilgi plojimai 
ir programos atlikėjai buvo pa
gerbti atsistojimu. 

Programai pasibaigus svečius 
ir dalyvius sveikino T. Siutas, 
kviesdamas taip pat dalyvauti 
ir vaišėse, kurios buvo ren
giamos mažojoje salėje. Sių 
koncertų rengėjai ir koordina
toriai buvo Lithuanian Ameri
can radio — Tolius ir Pranė Siu
tai ir American Travel Service 
Bureau — Aleksas ir Vena 
Lauraičiai. 

J. Ž. 
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