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Mes pasaulyje 
vienui vieni 
Atviras laiškas Lietuvos 
kunigams ir 

(Tęsinys) 
Nuo karo pradžios iki 1944 

m. pradžios LKP CK pastan
gomis buvo sudaryta okupuo
toje Lietuvoje 92 partizanų 
būriai ir grupės. („Lietuvos KP 
skaičiais. 1918-1975. Statis
tikos duomenų rinkinys". Vil
nius, „Mintis", 1976 m. II p.) 

5. Nuo 1944 m. liepos mėn. 
iki 1945 m. gruodžio mėn. 
Lietuvoje buvo likviduota 1067 
pogrindinės organizacijos ir 
grupės, 839 ginkluotos bandi
tų (mūsų par t izana i čia 
vadinami banditais — L.S.) 
grupės, nukauta 11870 kontre-
voliucionierių. (PA, f. 1771, ap. 
2,b. (s.r.) 20, 1. 284). 

Palyginkime. Per visus karo 
metus raudonuiu antifašistu 
viso susidarė LKP CK pastan
gomis!) 9187 žmonės, o per 
pirmus pusantrų pokario metų 
vien nukautų antitarybininkų 
jau 11870. O jei dar prisimin
s ime , kad d ide lė da l i s 
raudonųjų antifašistų Lietu
voje ne lietuvių buvo vos keli 
žmonės, tai... net nepatogu 
lyginti. Arba: per visus karo 
metus buvo sudaryta 92 raudo
nųjų partizanų būriai ir 
grupės, o per pirmus pusantrų 
pokario metų vien likviduotų 
1067 plius 839, tai yra 1906 
pogrindinės ir part izanų 
grupės. 0 pogrindis ir parti
zaninis judėjimas veikė juk ne 
pusantrų metų! 

Cia pateikti iš LKP CK 
archyvo skaičiai, manau, per 
daug akivaizdžiai rodo, kad aš 
savo Tėvynės Lietuvos neiš
daviau, kad aš ėjau su liaudi
mi ir kad be svetimos kariuo
menės pagalbos Lietuvos 
komunistų saujelė valdžioje 
nebūtų išsilaikiusi nė vienos 
dienos, kad absoliuti daugu
ma lietuvių norėjo laisvos 
Lietuvos, nepriklausomos nuo 
jokios svetimos valstybės, o 
ypač nuo TSRS. 

Nežiūrint to, mes buvome 
nugalėti, Lietuva tapo TSRS 
dalimi. Tai — įvykęs faktas. 
Su tuo skaitosi visas pasaulis, 
skaitosi ir lietuvių tauta. Po 
22-jų metų nelaisvės Rusijoje 
grįžęs į Lietuvą aš nesutikau 
nė vieno žmogaus, kuris norė
tų atnaujinti ginkluotą kovą 

klierikams 
už Lietuvos atsiskyrimą nuo 
TSRS ar bandytų kurti pogrin
dines antitarybines organiza
cijas, nors nepatenkintų esa
ma padėtimi Lietuvoje daug. 
Ypač daug nepasitenkinimo 
l iaudyje dėl t ik inčių jų 
persekiojimo. 

Man irgi daug kas nepatin
ka. Ypač nepatinka, kad netei
singai juodinamas mūsų 
buvęs antitarybinis pogrindis 
— LLKS, kad tebeteisiami 
žmonės vien už savo įsitikini
mų laikymąsi ir skelbimą 
(kun. Svarinskas, kun. Tamke-
vičius, doc. Skuodis ir kt.t. kad 
po paskutinės mokyklų refor
mos pagrindiniu mokyklos 
uždaviniu tapo nebe žinių 
mokiniams teikimas, o mate-
rialistinės-ateistinės pasaulė
žiūros suformavimas. Ir kt. 
Bet aš — prašau suprasti 
mane teisingai — niekam 
nesiūlau kurti pogrindines ar 
kitokias antitarybines organi
zacijas, niekam nesiūlau stoti 
į kovą prieš Tarybų valdžią, 
ypač niekam (tame tarpe ir 
Tarybų valdžiai) nepatariu im
tis ginklo, smurto, prievartos. 
Aš tik dėstau savo nuomonę 
apie pokario laikus, buvusią 
situaciją. O kas yra kas ir kas 
kokio vardo nusipelnė — 
spręskite be mano pasiūlymų 
ir patarimų patys. 

Kartą grupę komunistų 
užklausiau: 

— Ar jūs, komunistai, 
suprantate, kiek per jus kraujo 
ir ašarų praliejo Lietuva? 

Vienas iš jų, Vilniaus KGB 
tardytojas čekistas Rimkus, už 
visus atsakė: 

— Nugalėtojai neteisiami! 
Klystate, pilieti Rimkau ir 

visi, kurie taip galvojate. 
Tiesa, ne visus nusikaltėlius 
sugeba laiku ir teisingai 
nubausti teismai, kaip ir ne 
visus didvyrius išaiškina ir 
apdovanoja vyriausybės. Bet 
yra teismas neišvengiamas ir 
neklystantis — Istorijos 
Teismas. 

Aš jo nuosprendį Lietuvos 
Laisvės Kovų Sąjūdžiui ramia 
sąžine prisiimu iš anksto. 

L. Simutis 
Kaunas, 1984 m. gruodis 

Reaktorių politika 
— virš įstatymų 

Filipinuose įvyko susikirtimas tarp buv. prezidento Marcos šalininkų ir naujosios vyriausybės 
rėmėjų. Maniloje buvo Marcos draugų mitingas, kuriame dalyvavo 25,000 žmonių. 

Ar bus numarinta 
Izraelio šnipų byla? 

Enciklika ragina 
atmesti „Melo tėvą" 

Roma. — Popiežius Jonas 
Paulius II paskelbė penkta
dienį naują encikliką, jau 
penktąją savo septynerių metų 
kadencijoje. Enciklika griež
tai pasmerkia meterializmą, 
ateizmą visose jo formose. 

Enciklikoj 41 puslapis aiški
n a ka ta l ikų Bažnyč ios 
nariams Šventosios Dvasios 
reiškmę ir galią Bažnyčios 
gyvenime ir jos veikloje. 
Enciklikos tema yra: „Vieš
pats, Gyvybės davėjas". Tos 
gyvybės p a g r i n d a s y ra 
Šventoji Dvasia. Pasaulyje 
vyksta kova tarp Gėrio ir 
Blogio. Blogio jėgoms 
vadovauja „Melo tėvas". J is 
nuolat spaudžia žmogų, 
reikalaudamas atmesti Dievą. 

Popiežius enciklikoje nuro
do pasaulyje pasirodžiusius 
mirties ženklus ir simptomus. 
Modernioje civilizacijoje mato
me abortą, senelių ir sunkiai 
sergančių žudymą, mirtį iš 

bado, matome skurdą , 
branduolinį susinaikinimą ir 
da r t a m s e s n i u s m i r t i e s 
ženklus. Enciklikoje griežtai 
atmetamas dialektinis ir isto
rinis materializmas, kurie yra 
p a g r i n d i n i a i m a r k s i z m o 
pamatai. Šis materializmas 
principe ir fakte atmeta Dievo 
buvimą ir jo darbus. Dievo, 
kuris yra dvasia. Atmetamas 
ir žmogaus dvasingumas. 
Taip yra todėl, kad materia
lizmas nepripažįsta Dievo 
egzistencijos, marks izmas 
todėl ir yra ateistinis. 

Enciklika ragina žmogų 
at idaryt i save Šventosios 
Dvasios įtakai. Nežiūrint 
mokslo ir technologijos pažan
gos, vis auga mirties ženklai. 
Jie vis dažnesni ir veiklesni 
šių dienų pasaulyje. Reikia tik 
pagalvoti apie ginklų lenkty
nes ir vis augantį branduoli
nio susinaikinimo pavojų. 
Mirtį neša skurdas, badas ir 

Balt imore. — Šnipinėjimu 
Sovietų Sąjungai kaltinamo 
Ronaid Pe l t on t e i s m a s 
atidengė, kad šnipas parda
vė labai slaptas valstybines 
paslaptis Sovietų Sąjungos 
agentams už 35,000 dol. Jis 
papasakojo sovietams, kaip 
Amerikos Nacionalinio Saugu
mo agentūra sugeba klausy
tis sovietų vadų pasikalbė
jimų. Tuo pačiu ši agentūra 
nesunkiai galinti sugauti ir 
kitų pasaulio valstybių vadų 
komunikacijas. Peltonas buvo 
suimtas pernai lapkričio 25 d. 

Ši byla spaudai priminė ir 
kitą šnipinėjimo bylą, kurioje 
kaltinamas Jonathan Jay 
Pollard, irgi suimtas pernai 
lapkričio mėn. Skirtumas tarp 
Pelton ir Pollard tik tas, kad 
Pelton šnipinėjo Sovietų Sąjun
gai, o Pollard — draugiškam 
Izraeliui. 

„Los Angeles Times" rašo, 
jog „vyriausybės sluoksniai" 
tvirtina, jog Poli ardo ir jo 
žmonos byla nebuvo, kaip 
bandoma aiškinti, „izoliuotas 
nesusipratimas", apie kurį 
Izraelio vyriausybė nieko 
nežinojusi. Tolimesni aiškini
mai parodę, jog Izraelio šnipų 
grupė Amerikoje buvo daug 
didesnė. Bus suimta daugiau 
žmonių, įtariamųjų skaičius 
vis didėja. Tarp įtariamųjų 
esąs vienas Izraelio karo avia
cijos pareigūnas, kuris dažnai 
važinėjo į Ameriką. 

Pareigūnas, kuris prašęs 
laikraščio neskelbti jo pavar
dės, pasakė, kad „Izraelis 
mums melavo". Tai nebuvo 
maža, valdžiai nežinoma 
operacija, bet gan plati, gerai 
finansiškai paremta opera
cija. 

Pollard, civilis karo laivyno 
žvalgybos tarnybos valdinin
kas, buvo suimtas lapkričio 21 
d., kai jis bandė su automo
biliu įsilaužti pro Izraelio 
ambasados vartus Washingto-
ne, ieškodamas prieglobsčio. 
FBT detektyvai jau buvo 
išaiškinę, kad Pollard parda
vė Izraeliui daygybę slaptų 
JAV dokumentų apie Ameri
kos ir apie kitų valstybių kari
nes jėgas. Kaltinimai Pollar-
dui dar nepaskelbti . J i s 
laikomas federaliniame kalėji
me. Sakoma, kad jo advokatai 

plačiai paplitęs paprotys atim
ti gyvybę dar negimusiam 
žmogui. Mirtį neša naujieji 
karai ir terorizmo, organi
zuojamo net tarptaut in iu 
mastu, puolimai, rašoma 
enciklikoje. 

veda derybas su prokuratūra 
dėl kaltinimų sumažinimo, už 
ką Pollard žadąs atidengti 
daugiau šios gaujos dalyvių. 
P o l l a r d o ž m o n a , i rg i 
dalyvavusi šiame šnipų lizde, 
buvo paleista iš kalėjimo kovo 
mėn. už 23,500 dol. užstatą. 

Kaltinamieji savo derybose 
su kaltintojais gali atidengti, 
kiek apie šį šnipų lizdą žinojo 
Izraelio vyriausybė. Premje
ras Peresas labai „nustebo", 
sužinojęs apie Pollardo ir kelių 
Izraelio diplomatų šnipinė
jimo organizaciją. Jis žadėjo 
išaiškinti šį reikalą ir nubaus
ti kaltininkus nežiūrint, kas 
jie bebūtų. 

Laikraštis rašo, kad yra 
bandymų šią aferą užglosty
ti. Tarp atskirų vyriausybės 
įstaigų vyksta gyvi debatai. 
Valstybės departamentas 
norįs užbaigti šią bylą ir 
neskelbti tolimesnių atra
d i m ų , o t e i s i n g u m o 
departamentas norįs atideng
ti visą bylos eigą ir suimti 
daugiau įtariamųjų. Valsty
bės departamentas norįs kvo
tą užg los ty t i , daugiau 
nepakenkti Izraelio-Amerikos 
santykiams. Kritikai sako, 
kad tuo pačiu susidarys įspū
dis, kad baustini tik sovietų 
šnipai, o Izraelio šnipai yra 
O.K. 

Izraelio ir Amerikos spauda 
rašė, jog šiam šnipinėjimui 
draugiškoj Amerikoj vadova
vo senas žvalgybos karinin
kas Rafael F.itan, dirbęs 
Izraelio gynybos ministeri
joje. Šnipo Pollardo suėmimo 
dieną du Izraelio diplomatai 
buvo tyliai atšaukti namo į 
Izraelį. Eitan buvo perkeltas į 
kitas pareigas, rašo „Los 
Angeles Times' 

— Sovietų akademiko 
Sacharovo žmona Y. Bonner 
sugrįžo namo po šešių mėn. 
Vakaruose. Romoje ji kritika
vo sovietų gydytojus, kurie 
„gydė" jos vyra Sacharovą, 
p a v a d i n d a m a dak ta rus 
„moderniais Mcgelėm". 

— Europos Salių erdvės 
raketa ,Airane penktadienį 
pakildama su n' mil. dol. ver
tės komunikanjų satelitu. 
pradėjo vartyti-, neužsidegė 
trečiosios pakopos variklis, ir 
ji buvo susprogdinta. Po 
sausio 28 d. JAV „Challen-
ger" nelaimės dabar nėra 
raketų, kurios pa'*tų vežti į 
orbitą įvairius aparatus. 

— Peru poli ei j i seėmė apie 
2,000 žmonių, tačiau pasilaikė 
apie 600, kitus p įleido. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vatikano spaudos ryši
ninkas J. Navarro Valls pasa
kė, jog popiežiaus enciklika 
„Dominum et Vivificantem" 
stipriais žodžiais pasmerkia 
marksizmą, tačiau tai nereiš
kia, kad Vatikanas nebandys 
rasti naujų kelių į Rytų Eu
ropą. Popiežius sieks artimes
nių ryšių su rusų ortodoksų 
bažnyčia. J is aiškiai yra 
pareiškęs savo norą aplankyti 
Sovietų Sąjungą, ypač katali
kišką Lietuvą. 

— Vakar JAV senatas 
pradėjo naują savo posėdžių 
procesą. Posėdž i a i bus 
transliuojami televizijos sto
čių. 

— Sovietų valdžia įspėjo 
Ameriką, kad jei ji atsisakys 
SALT II susitarimų, prasidės 
didžiulės ginklų lenktynės. Tai 
galės pakenkti ir planuo
jamam valstybių vadų susi
tikimui. 

— Sekmadienį Ekvadore 
prasidėjo parlamento rinki
mai. Perrinkimo siekia ir 
dabartinis konservator ius 
prezidentas Leon Febres Cor-
dero. 

— Salvadoro prezidentas 
Jose Napoleon Duarte pasakė 
parlamente kalbą ir siūlė 
sukviesti dar vienas taikos 
derybas su komunistiniais 
sukilėliais. Jis norįs užbaigti 
civilinį karą. 

— Japonų žinių agentūra 
paskelbė, kad po ilgesnių pasi
tarimų Korėjos abiejų pusių 
prezidentai susitiks šių metų 
spalio mėn. Viršūnių susitiki
me dalyvaus Pietų Korėjos 
prezidentas Chun Doo Hawn 
ir komunistinės Šiaurės Korė
jos Kim II Sung. 

— Šiandien devyniose JAV 
valstijose vyksta pirminiai 
r i nk i m a i . Ka l i fo rn i j o j e 
respublikonų partija parinks 
kandidatą į Senatą, kur parti
ja siekia nugalėti liberalą sen. 
Alan Cranston. Respublikonų 
stipriausias kandidatas yra 
Bruce Herschensohn, žino
mas Los Angeles televizijos 
darbuotojas. 

Izraelio valdžia 
pakeitė prokurorę 
Tel Avivas. — Izraelio 

vyriausybė pakeitė valstybės 
prokurorą Yitzak Zamir. kuris 
buvo įsivėlęs į Izraeliui 
nemalonią bylą apie dviejų 
pa les t in ieč ių u ž m u š i m ą . 
Grupė palestiniečių 1984 
balandžio 13 buvo pagrobusi 
keleivinį autobusą. Policija 
puolė autobusą, išvadavo su 

Maskva. — Vakarų ko
respondentai labai domėjosi 
Maskvoje įvykusiu modernios 
sovietų muzikos koncertu. Tai 
,,rock" ir , ,pop" grupių, 
populiarių jaunimo tarpe, 
pasirodymas. Koncerte daly
vavo 25,000 žmonių. Buvo 
renkamos aukos Černobylio 
e l e k t r i n ė j e n u k e n t ė j u s i ų 
naudai. Stebėtojai pasakoja, 
jog muzikos perdavimas vyks
ta panašiai kaip Vakaruose, 
tačiau žodžiai skiriasi. Mažiau 
rėkaujama apie seksą ar asme
ninius išgyvenimus. Pagrin
dinė daina, kuria koncertas 
buvo užbaigtas, šaukė: „Mums 
reikalinga taika". Garsi solis
tė Alli Pugačiova tarė žodį, 
kuriame priminė klausytojams, 
kad „Černobyly yra sunkumų" 
ir užtikrino Černobylį, — „mes 
su jumis". 

Lenkai sugavo 
pogrindžio veikėja 
V a r š u v a . — Lenkijos 

saugumo policija šeštadienio 
rytą Varšuvoje suėmė žymų 
„Solidarumo" veikėją Zbig-
nievą Bujaką, kuris slapstėsi 
jau ketverius metus ir pogrin
dyje vadovavo laisvųjų 
darbininkų unijų vadovybei — 
Laikinajam Koordinavimo 
Komitetui. Kartu su juo Varšu
vos bute buvo suimti Konrad 
Bielinski. 37 m. matematikas 
ir žurnalistė Ava Kulik. 

Žinia apie Bujako suėmimą 
tuoj pasklido visoje Lenkijoje. 
Įvairiuose miestuose kilo 
spontaniškos demonstracijos. 
S e k m a d i e n i o pama ldose 
žmonės meldėsi už suimtuo
sius ir smerkė valdžią dėl poli
tinių kalinių skaičiaus didini
mo. 

Bujak buvo lenkų jaunimo 
atstovas „Solidarumo" organi
zacijoje. J i s 1980 m. rugpjūčio 
mėn. buvo išrinktas laisvo
sios unijos vadu „Ursus" 
traktorių fabrike. Tuomet jis 
buvo 26 metų amžiaus. Vėliau 
jis tapo visos Varšuvos unijos 
komiteto vadovas, artimas 
Lech VValesos bendradarbis. 
Unijos veiklą valdžiai uždrau
dus, Bujakas dirbo pogrin
dyje, tapo pasipriešinimo dva
sios simboliu. Kitas unijos 
veikėjas J. Onyszkievvicz pasa
kė, kad kalėjime Bujakas bus 
valdžiai dar didesnė proble
ma. 

Chicagoje ir kituose Ameri
kos miestuose lenkai surengė 
demonstracijas, protestuoda
mi dėl Bujako suėmimo. 

žmonių aukomis keleivius. 
Buvo paskelbta, kad keturi 
autobuso grobikai žuvo 
s u s i š a u d y m e . S p a u d o s 
korespondentai po to susišau
dymo atidengė, kad mūšyje 
žuvo tik du arabai, o kiti du 
buvo matyti gyvi. net nufo
t o g r a f u o t i s u r a k i n t o m i s 
rankomis. 

Paaiškėjo, kad Izraelio 
saugumas bandė nuslėpti ara
bų mirties aplinkybes. Buvo 
kaltinimų, kad arabai buvo 
užmušti tardymo metu. Kelios 
komisijos tyrinėjo įvykį. Buvo 
liudininkų, kurie sakė, kad 
saugumo viršininkas Avra-
ham Shalom įsakė du gyvus 
arabus užmušti. Tai žinojęs ir 
dabar pakeistas valstybės 
prokuroras Zamir. 

Naujuoju prokuroru paskir
tas 62 m. teisėjas Yosef 
Harish. J is pasakė spaudai 
nieko nežinąs apie tą arabų 
mirties kvotą, tik tiek apie ją 
girdėjęs, ką rašė spauda. 

Aukos avarijos paliestiems 
žmonėms renkamos visos 
šalies įmonėse, ūkiuose, susi
r i n k i m u o s e . L i e t u v i a i 
darbininkai atiduoda penkis 
nuošimčius savo algos. Kitos 
įstaigos ar kolchozai perlei
džia savo laimėtas pinigines 
premijas Černobylio fondui. 

Nuo avarijos radioaktyvių 
spindulių jau mirė 23 žmonės. 
Jų bus daugiau, pasakė gydy
toja Angelina Guskova, 
dirbanti Maskvos ligoninėje 
Nr. 6. Iš ligoninėje esančių 120 
radiacijos pacientų 80 yra 
kritiškoje padėtyje. Tačiau 70 
pacientų ligoninė jau paleido 
namo. Los Angeles kaulų 
smegenų specialistas dr. 
Robert Gale pasakė Mask
voje, kad įtariama, jog prie 
Černobylio gyvenę apie 1,000 
tarybinio ūkio narių yra smar
kiai apkrėsti radiacijos, jiems 
ateityje gali grėsti leukemija ir 
kitos vėžio formos. Iš to ūkio 
300 paguldyti į ligonines. 

Chicagos „Sun Times" 
laikraščio korespondentas 
Izraelyje Jay Bushinsky turė
jo pasikalbėjimą Izraelyje su 
Vladimiru Volfsonu, prieš 
penkerius metus išleistu į 
Izraelį sovietų ekologu. Jis yra 
žinomas gamtos apsaugos 
veikėjas. Dar būdamas Sovie
tų Sąjungoje jis parašė pogrin
džio leidinį „Gamtos naikini
mas Sovietų Sąjungoje". 
Slapyvardžiu Boris Komarov 
pasirašytoje knygoje Wolf-
sonas rašė, jog sovietų 
branduolinės elektrinės gali 
sukelti ekologinę katastrofą. 
J i s dirbęs ekologiniuose 
projektuose Maskvoje ir 
Azerbaidžiane. J i s skaitydavo 
valdžios pareiškimus, kad 
visuomenė gali būti rami. 
elektrinės jėgainės esančios 
absoliučiai saugios. Jau tada 
jis jautęs, kad vieną dieną bus 
katastrofa, tik neįtaręs, kad ji 
įvyks Černobylyje. 

Wolfšonas priminė sovietų 
fiziko Nikolai Doležal reikala
vimą, kad branduolinės jėgai
nės būtų statomos šiaurėje, 
toliau nuo didesnių miestų. 
Ukrainos gamtos apsaugos 
veikėjai protestavę, kad 
Černobylio elektrinė statoma 
labai arti Kijevo ir protestavo, 
kad reaktorius vėsinamas lais
vai plaukiančiu vandeniu. 
Wolfsonas pabrėžė, kad strate
ginių branduolinių jėgainių 
politika yra „virš įstatymų" ir 
Maskvos planuotojai neklau
sė vietinių Ukrainos ar Lietu
vos specialistų nuomonių, 
nesilaikė bet kurių vietinių 
įstatymų. 

Maskvos modernios muzi
kos koncerto organizatorius 
Art Troitsky paskelbė, kad 
koncerto pelnas buvo 137,000 
dol. Daugiausia pasisekimo 
turėjo daina : „Neturėti šimto 
rublių, o turėti šimtą drau
gų". Koncerto žvaigždė Puga
čiova ragino klausytojus 
paraginti šimtą draugų, kurie 
duotų šimtą rublių į specialią 
banko sąskai tą nukentė
jusiems Černobylio katastro
foje šelpti. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR S V E I K U PAJĖGUMO UGDYMAS 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

VIDURIŲ APSAUGA NUO 
UŽKIETĖJIMO (2) 

Nėra išmintingos elgsenos — 
nėra tva rk ingos v idur ių 
veiklos. 

Mediciniškai gyvenimiška 
tiesa 

Kiekvienas privalome elgtis ga
limai išmintingiau. Nei gydyto
jas, nei pacientas neturi žengti 
nuo dabartinio gydymo pajėgumo 
į senovės laikus — j tų laikų 
būk tai gydymą, kada geres
nis gydymas visai nebuvo 
galimas. Taip ir Tamsta bei 
Tamsta gydantysis turėtų elgtis. 
Štai tokios elgsenos apybraiža. 

Sukietėjus viduriams žmogus 
neturi elgtis kaip anas Štrausas 
galvą smėlin įkišęs manydamas, 
kad toks jo elgesys saugo jį nuo 
pavojaus. Žmogus neturi kietų 
vidurių gydyti vien laksaty vais. 
Tai būtų minėta Štrauso elgsena. 
Atsiminkime kiekvienas, kad 
vidurius liuosuojančiais vaistais 
niekada kietų v idur ių nė 
nemėgintume tvarkyti. Ir štai 
kodėl. 

Surask priežastį i r ją paša l ink 

Kietus vidurius turint visų pir
ma reikia surasti priežastį tokio 
jų sukietėjimo. Tik ją pašalinus 
viduriai be jokio ki tokio 
tvarkymo veiks normaliai. Štai 
keletas vidurių sukietėj imo 
priežasčių. 

1. Nepiktybinis auglys ar vėžys 
žarnose gali sutrukdyti normalų 
žarnų darbą ir s u k i e t i n t i 
vidurius. Ypač staiga viduriams 
sukietėjus ta gal imybė esti 
galima. 

2. Kitokios žarnų ligos irgi gali 
kietus vidurius (kartais protar
piais su viduriavimu ) sukelti. 

3. Senatvėje žarnų sienelių rau
menys gali suglebti ir maisto lie
kanų nepajėgti reikiamai šalinti. 

4. Žarnos, įpratintos prie laksa-
tyvų, reikiamai neveikia tol, kol 
pamažu esti vėl įpratinamos į 
normalų darbą, toliau neduodant 
liuosuojančiųjų vaistų. 

5. Pat ies žmogaus k a l t ė : 
nepakankamas naudingų skysčių 
gėrimas. Lietuviškų sriubų tris
kar t per dieną p a k a n k a m a i 
nevalgymas. Sėleninio (Tiber) 
maisto (stambiai maltų grūdų 
duonos, vaisių, daržovių) neužten
kamas naudojimas. 

6. Užsisėdėjimas — nejudė
jimas, nesidarbavimasis namuose 
ir apie namus kietina vidurius. 

7. Dėl įvair ių pr iežasčių 
netuštinimas vidurių kai yra 
noras atpratina žarnas ir tada jos 
nebeatlieka savo darbo. 

Kiek ilgiau sustokim prie 
dviejų svarb iaus ių v idur ių 
užkietėjimo priežasčių — tai 
nepakankamas skysčių naudo
jimas ir neganėtinas sėleninio 
maisto valgymas. 

Kai žmogus tva rkys i s — 
nereikės ža rnų tva rky t i 

Kiekvienas privalome nor
maliai mai t in t i s . Nuo senų 
senovės žmogui tinkamiausias 
maistas buvo vaisiai ir daržovės 
— ne mėsiškas. Laikui bėgant 
žmogus pradėjo ir mėsa maitintis. 
Tūli pamiršo gausiai naudoti vai
sių ir daržovių. Dabar iš kelio 
veda nesiorientuojantį lengvatiki 
prekybininkų skelbimai raginą 
naudoti jų žmogaus sveikatai ne 
naudingus gamin ius Biznis 
užvirė, o žmogaus sveikata mirti 
ėmė. Taip ir pradėjo žmonės ristis 
pakalnėn sveikatos srityje — jau 
vien ta „vatinė" duona išsijuosusi 
baigia čionykščių sveikatą. 

Taip ir ėmė žmogus savo žarnas 
apleisti — be reikiamo kiekio 
naudingo skysčio ir be sėleninio 
maisto jas laikyti. Taip ir susi
laukė žmogus valandos, kada jo 
viduriai tapo „nepaprastai kieti". 

Su tuo ateina anoje pasakaitėje 
min imi įvair ių organų 
sunegalavimai. 

Kietais sp i ra i s eini 
t au daryt i? 

kas 

Senus gerus laikus prisiminus: Brighton Parko lituanistinės mokyk
los kanklininkės su vadove Anele Kirvaitytė. Is kairės: H. Juodval
kytė, Daina Kirvaitytė. Lydija Kazlaitė ir vienintelis vyrukas — 
H u s a r a s . . , „ . . 

\ u o t r . M . N a g i o 

Daugelis skundžiasi, kad jų vi
duriai yra kieti ir tik labai 
plonais siūlais ar kietais spirais 
tuštinasi. Kas tokiam daryti? 
Kiekvienas toks apsileidėlis turi 
įsidėmėti sekančius faktus ir pra
dėti atsakančiai maitintis. 

Visame pasaulyje dažniausia 
priežastis smulkių kietų vidurių 
yra stoka sėlenų maiste <fiber 
dietary deficiency). Sėlena yra 
javo <pvz., rugio, kviečio, avižos, 
miežio, kukurūzo) grūdo žievelė 
— luobelė. Jos nevalgė „ponai", 
todėl dabar ir „mužikai" nevalgo, 
ponus nuduoti norėdami. 

K i t a pr iežas t i s — 
miltiniai-krakmoliniai valgiai 
vienu žodžiu vadinami anglia
vandeniais (carbohydrates). Tuos 
pavadinimus kiekvienas įsidė
mėkime ir supraskime. Trum
pumo dėliai juos vadinkime mil
tiniais. Taigi, kai tie miltiniai 
valgiai iš plonų žarnų patenka 
į pirmą dalį storosios žarnos 
(caecum). tada išmatose 
pagausėja vandens 'dažnai ir oro-
dujų) kiekis . Sudė t ingam 
mechanizmui veikiant, gaunasi 
tada gausesnės ir minkštesnės 
išmatos. 

Ka i kur ie vaisių-daržovių 
sudėtiniai saldieji junginiai (poly-
saccharidai* — cukrus padidina 
išmatų svorį, bet jie sugeriamai, 
išmatom slenkant storąja žarna 
tolyn. Jų nauda didžiausia yra 
ka ip ma i s t a s bakter i joms 
(naudingoms) — jos būtinos 
žmogui žarnose. Taip dėl tų bak
terijų gausumo padidėja išmatų 
svoris ir vandeningumas. Gi, 
kviečių, o taip pat ir kitų javų, 
sėlenų nauda yra štai kokia. Jos 
būna tik mažai apvirškinamos. 
joms einant per storąją žarną. 
Svarbiausia jų yra trejopa nauda: 
1. išmatų masės padidinimas, 2. 
vandens didesnio kiekio savyje 
užlaikymas ir 3. naudingųjų 
bakterijų kiekio padidinimas. 

Ne vien sėlenos t v a r k o 
kietus v idur ius 

Vidurių užkietėjimą sukelia ne 
vien sėlenų trūkumas maiste. 
Atlikti labai tikslūs tyrimai su 
žmonėmis: naudojant tą patį 
kiekį sėlenų maiste žmonės vis 
vien turi skirtingą kiekį išmatų. 
Čia ir prieiname vėl paties as
mens svarbą. Minėtas išmatų 
nev ienodas kiekis va lgan t 
vienoda kiekį sėleninio maisto 

esti įtakojamas ne tik sėleninio 
maisto, bet ir paties asmens nusi-
teikimų-jutimų. Visuomeniški, 
energingi, visada gerai nusiteikę 
turi gausesnes i šmatas . 
Čia dar savo trigrašį prideda ir 
lytis: moteriškės turi normaliai 
mažesnius vidurius negu vyrai, 
nors abeji valgytų panašų maistą. 

Visi tokie pastebėjimai rišasi su 
greičiu išmatų slinkimo per 
storąją žarną. Išmatų greitas slin
kimas per tą žarną gausina 
vandens kiekį jose, nes tada 
mažiau vandens grįžta atgal į 
kūną per storosios žarnos siene
les. Dar ir maiste esamos sėlenos 
palaiko vandenį savyje, nes jos 
nesivirškina ir patenka išma-
tosna. Pagaliau prisideda ir dar 
vienas išmatų minkštintojas — 
tai naudingosios bakterijos. 

Kad m u m s toli nuo afrikiečių 

Pasaulyje esančių epidemijų ži
novai kreipia dėmesį į sekantį 
faktą: vegetarišku maistu besi
maitinantieji Afrikos ir Azijos 
gyventojai turi t r i s k a r t u s 
gausesnes išmatas už vakarinių 
kraštų gyventojus. 

Gydytojui besirūpinančiam jo 
ligonių vidurių kietumu labai 
lengva gydyti konstipaciją pata
riant valgyti gausiau t ikrai 
lietuviško maisto: sėlenų 
gausumu toks mais tas yra 
pertekęs. Net ir dabar kvepia dar 
ta pilnų grūdų ruginė duona, 
kurios tokios čia nė su atominiu 
žiburiu nesurasi. Tokia mityba 
buvo visų lietuvių viduriams 
tikra palaima. Net visoje apskri
tyje tu ten negirdėjai, kad kas 
turėtų , ,gazų" a r prašytų 
laksatyvų. 

Nors lietuviai sveikai mito — 
daug naudingų sriubų valgė ir 
pilnų grūdų duona gardžiavos — 
bet jų išmatos savo minkštumu 
toli gražu dar neprilygo Afrikos 
kaimiečių tokioms. O jau apie čio-

dien suvalgyk i me prisidėję 
morkų, ryžių, bulvių, žirnių, 
pupelių — kiekvienas pagal savo 
skonį. Laikoma ki ta da l i s 
šaldytuve. Atšalusios tirštumas 
turi būti kaip šaltienos. Tai kaip 
vaistą žarnoms šitą kvortą 
sunaudokime. 

2. Tris ka r tus l ietuviškas 
sriubas valgykime kasdien po 
gerą dubenį. 

3. Vaisių ir daržovių po tris- ke
tur is k a r t u s per dieną 

naudokime., Dvi morkac ir vieną 
svogūną kiekvienas kasdien 
suvalgykime. 

4. Tik stambiai maltų grūdų 
duoną naudokime — Racine, An-
kaus-Bal t i c Bakery , Bruno 
plyta... vištai pavyzdžiai sveikos 
duonos. 

5. Vartokim tik daržovių-javų 
aliejų (Corn oil, safflower oil, sun-
flower oil... tik ne olive oil, ir coco-
nut oil). 

6. Apsieikime visai be gyvuli
nių riebalų, įskaitant ir pieno rie
balus — sviestą ir grietinėlę. Taip 
ir nė plauką kitaip — mes turime 
savo širdį, o ne gomurį globoti 

Kaip čia nurodyta elgdamiesi, 
tvarkysime savo vidurius be 
laksatyvų ir širdį i lgiausiai 
sveiką užlaikysime. Tokio maisto 
neprisilaikantieji tegul laukia 
perkūno trenksmo — jie tada pri
sijungs, nors gerokai pavėluotai, 
pr ie i šmint ingųjų mūs i šk ių 
elgsenos. 

Todėl visi pensininkai liaukitės 
toliau vakarais priiminėti po 
piliulę vidurių tvarkymui. Pats 
laikas pradėti gyventi be piliulės 
viduriams. Daugiau apie tai kitą 
kartą. 

VOKIEČIŲ — TURKU 
SANTYKIAI 

K. B A R O N A S 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

Šiandieninis jaunų turkų ir 
vokiečii! s y n ^ H u s Hamburge 
(o gal ir kituose Vokietijos 
mies tuose) g a l i m a bū tų 
pa lyg in t i p r ie , ,Wests ide 
Story", gal t ik su tuo skirtu
mu, kad filme „susikerta" 
puertorikiečiai ir amerikiečiai, 
o Hamburge vokiečiai ir 
turkai. 

Padė t i s H a m b u r g e y r a 
įtempta. Prieš pa t Kalėdas 
„skinheads" šiame uoste nužu
dė 28 m. turką Ramazan Avį. 
Televizija rodė jo laidotuves, 
vėliau įvykusias demonstra
cijas, dalyvaujant ir vokie
č i a m s . A p l a m i a i , b e v e i k 
kiekviename Vokietijos mieste 
įvyksta daug nesusipratimų, 
muštynių, tač iau po turko mir
ties, visas svoris persimetė į 
šiaurinę Vokietiją, nors paly
ginus su Berlynu (ten gyvena 
apie 200 tūkst. turkų) Hambur
ge yra nedidelis turkų skai
čius, gal apie 15 tūkst. 

Mažesni „ s u s i r ė m i m a i " 
Hamburge y ra beveik kasdie
ninis reiškinys: š tai turkų 

nykščių dypukų ir seniau gauja, pasivadinusi „Turkijos 

( i o r ų d a r b ų n t l i k ė j a s . s e n e l i ų 
įįMbtįm P r a n a s K i g i e t i s t a l k i n n 
S o d y b o s p a v a s a r i n i u o s e d a r 
b a n a a , kad s e n e l i a m s b ū t ų k u o 
g r a ž e s n ė a p l i n k a , n e s j i e t o l i a u 
i š v y k t i n i e k a d a m - g a l i . 

N u o t r M . N a g i o 

atvykusiųjų mūsiškių vidurius — 
nė nekalbėk: jie visi pusiau 
užkimšti, ar visai uždaryti, kad 
tas jų stenėjimas kelintame bloke 
kartais esti girdimas. Taip mes 
čia į niekus sveikatos atžvilgiu 
išvirtome, kad net graudu darosi. 
Juk, lietuvių krautuvėse vis dar 
tebesilaiko „vatinė" duona, nuo 
kurios lietuvis turėtu bėgti iš 
Marquette Parko į Bridgeportą 
Bet ne jis jąją taršo ir savo 
vidurius kamšo. 

Nuolatinio nuovarg io 
a t s ikra tymas 

Per vidurių sutvarkymą dažnas 
žmogus atsikrato jį kamuojančio 
nuolatinio nuovargio — kojų 
nepavilkimo. Toks visas 
pastangas turi dėti. kad bent kiek 
galėtų pajudėti. 

Žinoma, nuovargiui gali būti 
tuzinai priežasčių, bet jei gydy
tojas ligoninėje nuodugniai 
ištyręs, nieko blogo neranda, tai 
toks žmogus, turėdamas kietus 
vidurius, turi nuovargį vyti šalin 
t inkamu maistu vidur ius 
sutvarkydamas. 

Tinkamas žarnoms maistas yra 
tikrai-nemeluotai lietuviškas. 
Grįžkime į Lietuvos kaimą ir pra
dėkime taip maitintis, kaip Lie
tuvoje ūkininkas mito. Laimė, 
kad mums nebūtina keltis per 
Atlantą. Kiekvienas galime būti 
pakankamai išmintingi idant 
pajėgtume sekančiai elgtis. 

1. Išsivirk kelioms dienoms 
kalakutienos ar vištienos t šešios 
kalakuto kojos į tris galionus 
vandens) be druskos, su prie
skoniais verdama dvi valandas 
Atšalus nugraibomi taukai. Po 
vieną kvortą tokios sriubos kas 

jaunimu' , peliais sužalojo 
vieną „skinheads" . Policijai 
jie pareiškė, kad ta i yra atly
ginimas už dviejų turkių mote
rų užpuolimą, sudraskymą 
m e r g a i t ė m s sukne l ių bei 
nukirpimą moterims plaukų. 
Nepatinka . .skinheads", kad 
turkės nešioja skareles... 

H a m b u r g o mies to bur
mistras Klaus von Dohnanyi 
atsišaukime vokiečių ir turkų 
kalbomis kreipėsi į miesto 
gyventojus, kad tokia padėtis 
tęstis ilgiau negali. Ką į tai 
turkai? Demontracija, nešant 
plakatus su į rašais „Vakar 
žydai — šiandieną turkai". 

Nepadėjus atsišaukimui, 
įvairioms svarstyboms, į šį 
dviejų tautų antagonizmą 
įsi jungė m i e s t o soc ia l in i s 
skyrius. Gauti tyrimai ir 
pasikalbėjimai su Turkijos ir 
Vokietijos j aun imu parodė, 
kad vokiečiai — „skinheads" 
yra nusistatę prieš visus užsie
niečius. Dalinai juos galima 
būtų palyginti su neonacizmo 
a t s t o v a i s . Š t a i v i e n a s 
Hamburgo „vadų" pareiškė, 
kad turkai a t ima vokiečiams 
darbus. Be to, jie neįsiliejo į 
vokiečių gyvenimą. Paklaus
tas miesto savivaldybės atsto
vo, ar jis savo plaukų kirpimu 
ir apranga ta ip pa t įsijungė į 
vokiečių visuomenę, „skin
heads" atsakė: „Aš apie tai 
nepagalvojau". 

Be darbo žmogus genda — 
sako lietu vi «ka patarlė. Pa
našiai yra su Vokietijos (šiuo 
atveju Hambuigo) jaunimo 
gyvenimu D a u g u m a s jų 
bedarbiai gatvės gyvenimą 
pradėję tik ką baigę pradžios 

mokyklą, jau ryte ieškodami 
karčiamose draugų ir pradė
dami dieną su alaus bokalu ir 
s t ikl iuku ruginės — „korn". 

Spauda paskelbė turkiško 
jaun imo manifestą — raštą 
miesto burmistrui. J a m e sako
m a , kad šios problemos šaknų 
t enka ieškoti visuomeniniame 
gyvenime. Raš te sakoma: „Kol 
nebus vokiečių ir tu rkų priim
t a aksioma, kad, nežiūrint 
rasės , tikėjimo, k a l b o s / a r 
kultūros, visi žmonės y ra 
lygūs — ta ip ilgai ši problema 
gyvuos ne t ik Hamburge , bet 
ir visoje Vokietijoje". 

Deja, pažeminimo simpto
m a i pasireiškia ir suaugusių 
ta rpe . Štai vienam par lamen
to nar iu i teko žydus viešai 
a ts iprašyt i . Priežast is — Fli-
cko koncernas . Už žydų darbą 
karo metu j i s išmokėjo 5 mil. 
mark ių . (Pretenzijas reiškia 
d a b a r ir čigonai.) Pa r l amento 
n a r y s vienam spaudos atsto
vui pasakė: „Ten, kur suskam
b a vokiški pinigai, žydai 
visuomet atsil iepia". Net 
par lamente , sujaudintu balsu 
(teko maty t i televizijoje) vokie
t i s a t s i p r a š ė ž y d u s . J o 
a t s ip ra šymas buvo pr i imtas 
Vokietijos žydų b-nės ir tary
bos pirm. N a c h m a n o . 

A n t r a s a ts i t ik imas įvyko 
saus io 16 d. netoli Mionchen-
g ladbach miesto, kur 27 tūkst. 
gyventojų burmis t ras miesto 
t a rybos posėdyje pareiškė, kad 
70 mil . markių biudžeto išlv-
ginmui reikėtų „erschlagen" 
(nudėti , nukauti) keletą turtin
gų žydų. Ar jis viešai atsiprašė 
žydus , tačiau ar t ima Diussel-
dorfo žydų b-nė (apie 500 
nar ių) ir jų r ab inas atsiprašy
mo nepriėmė. Be to , burmis
t r a s buvo priverstas atsisaky
ti s avo posto. 

B ū d i n g a kad abu yra 
krikščionių demokratų parti
jos nar iai . 
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D R A U G O p r e n u m e r a t a m o k a m a i i a n k a t o 

s e t a m * 1 2 m e t ų 3 m ė n . 
Chicago ir Cook County $53.00 
Kanadoje ( U S A . d o l j $53.00 
Užsienyje $53.00 
Kitur — Amerikoje . . . $53.00 
Sava i t in i s (ŠeSiad. pried.) $30.00 

$30.00 
$30.00 
$30.00 
$30.00 

$19.00 

$20 .00 
$20 .00 
$20 .00 
$20 .00 

• Administracija dirba kas
dien n u o 8:30 iki 4:30, šešta
d ien ia i s nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
«::«)—4:00; šeštadieniais nedir
ba. 

• Redakcija s t r a i p s n i u s t a i s o s a v o 
nuožiūra Nesunau-'-Jtų s t ra ipsn ių 
nesaugo. J u o s g r ą ž i n a tik i i anks 
to susitarus. Redakc i ja u i skel
bimų turinj n e a t s a k o . S k e l b i m ų 
kainos pr i s iunč iamos g a v u s prašy
mą. 

Vesti tai liežuviu surišti Vesk tik iš meilės, bet 
mazgą, kurio negalėsi atrišti žiūrėk, kad mylė tum tą, kuris 
nė dantimis. to vertas. 

Anonimas w Penn 

P A T A R I M A S L A I M E I 

Pr ieš vedybas — plačiai 
a tverk savo akis. Po vedybų — 
jas laikyk pusiau užmerkęs. 

Benjamin Franklin 

M. M M A. ŠIMTS 
AKIV LIGOS. CHIRURGIJA 

2*36 VV. 71»t Street 
. Priima trečiad nuo 2 iki 5 v v 

Ketvirtad nuo 10 v r iki 6 v v 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. ŽIBUTE 7APARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS CHIRURGIJA 
166 r ast Supenor. Suite 402 

Valandos p.-n u susitarimą 
Tel. - 337-1285 

DR. VUAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR O D O S CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

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

Vai.: pirm., antr., ketv.. penkt. 
nuo 12 iki 6 v v 

D R . K . B A L U K A S 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Craarford 
Medical Buildlng). Tel . LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 927-0600 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

: 2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

VaL pagal susitarimą: pirm. ir ketv 1-
antr. ir penkt 10-4; 5ešt. 10-2 vai. 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCIMĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 W. 81st Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio ofisą ptreme 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

JOKSA 
VAIKŲ LIGOS 

6 4 4 1 S. Pulaski Rd. 
V a l a n d o s pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
VVA 5-2670 arba 48«-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

D R . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirijrginis išsiplėtusių venų 
ir hemoroidų gydymas 

5540 S. Pulaski Road. Tat. 565-2802 
Valandos pagal susitarimą: 
Penkt.. antr.. ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus. 

DR. JOVITA KERELIS 
Daniu Gydytoja 

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

(Ant 9Sth St. 1 blokas j rytus nuo Roberts Rd.) 
Tai . 596 6101 Va! pagal susitarimą 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gvdytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai pirm , antr., ketv ir penkt. 

nuo 12-3 vai. popiet ir 5-7 vai vak 
Treč ir seš> uždarvta 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus treč §e$t 12 iki4 vai. popiet 

DANTŲ GYDYTOJOS 
DR. IRENA KYRAS 

PROSTHODONTICS — karūnėlės 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika. 

DR. LAURA KYRAS 
2 6 5 9 W. 59 St . CMcago 

Tat. 476-2112 
Valandos pagal susitarimą 

Of< tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. 436-7700 

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

KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, UI. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave. , F.lgin, III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS — CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagai susitarimą 

DR. L D. PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai' 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

„Contact lenses" 
2618 VV. 71st St . — Tel. 737-5149 

Va! pagal susitarimą Uždarvta treč. 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Specialybė - Chirurgi ja 
2454 VVest 71 st Street 

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

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS S. RAZMA 
Specialybė - Vidaus ir plaučiu ligos 

2636 VV. 71st St. , Chicago, 111. 
Tel J 436-0100 

10522 S. Cicero St., Oak Lavvn, III. 
Tel . : 636-2992 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIRUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSLATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai . antr. 1-4 p.p. ir ketv. 2-5 p.p. 
SesY pagal susitarimą 

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

Edmundas Vižinas. M.D„ S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 5 8 5 - 7 7 5 6 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai.: pirm , antr., ketv. ir penkt.3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

file:///uotr


Atlanto pakraščiuose 

LIETUVIŲ 
KULTŪROS TURTAI 

Nė viena tautinė grupė JAV-
bėse netvirtėja. Atvirkščiai, jos 
visos (išskyrus gal tik žydus ir lo-
tyn tautas), silpnėja. Lietuviai 
yra v.sni neatspariausių ir jų nu-
tautimas labai greitas. Nutau
tinimą galėtų kiek pristabdyti 
nauja imigracija iš tėvynės, ..et ji 
esamomis sąlygomis neg; na Ir 
ačiū Dievui, kad taip yra, nes 
: ūsų tauta tėvynėje taip maža ir 
dargi neatlaidžiai rusinama, kad 
Kiekvieno tautos nario išvykimas 
jai yra lyg kraujo nuliejimas. 

Išeivijos lietuviai.nors yra lyg 
nukirsta šaka, atskirta nuo tau
tos kamieno, bet dar nėra (bent 
kol kas) nudžiūvusi: ji dar gali 
kurį laiką ir naujose sąlygose lai
kytis, o tuo pačiu ir tėvynėje 
esančiai tautai kai ką naudingo 
atlikti. Šiuo metu išeivijos di
džiausi uždaviniai yra: kiek gali
ma ilgiau tautiškai išsilaikyti, 
kovoti dėl Lietuvos laisvės ir kur
ti tas kultūrines vertybes — atlik
ti tuos darbus, kurių pavergta 
tauta negali atlikti. Prie pasta
rųjų dviejų punktų ir sustosime. 
Paskatą apie tai rašyti šių eilu
čių autoriui davėjo kelionė j Bos
toną bei jo apylinkes. 

Nėra abejonės, kad daugiausia 
lietuvių kultūrinių vertybių yra 
sutelkta Alkos archyve bei mu
ziejuje. Šviesusis prelatas Pran
ciškus Juras lietuviškas vertybes 
pradėjo telkti jau 1922 m., o 1963 
m. pastatė prie seselių vienuoly
no Putname, Conn., mūrinį 60 x 
40 pėdų apimties pastatą, ant 
nuosavo žemės sklypo. Veikiai jis 
pasirodė per mažas, ir todėl 
1979-1980 prie šio pastato buvo 
pastatytas kitas, žymiai didesnis 
(80 x 40 pėdų ploto), dviaukštis, 
besijungiąs su pirmuoju pastatu, 
kuriame įruoštas lietuvių kultū
rinių vertybių muziejus. Čia yra 
daugybė mūsų dailininkų pa
veikslų, skulptūrų. Jų didžioji 
dalis dar nepriklausomybės me
tais buvo atgabenta iš Lietuvos 
dažniausiai tarptautinių parodų 
proga. Yra daugybė įvairių lietu
vių liaudies drožinių, audinių, 
rankdarbių, įvairių muziejinių 
eksponatų, surištų su mūsų 
didžiųjų tautos vyrų gyvenimu. 
Savotišką dėmesį pat raukia 
kažkada į Ameriką atgabenti 
rašytojo kan. J. Tumo-Vaižganto 
kailiniai... 

Naujojo pastato abudu aukštai 
skirti archyvui (rūsyje) ir biblio
tekai. Tai didžiausias lietuviškų 
knygų bei raštų telkinys lais
vajame pasaulyje. Biblioteka turi 
gal apie 70,000 tomų. Be ko kita, 
čia yra „Aušros", „Varpo", ..Tė
vynės Sargo", „Apšvietos", „Ap
žvalgos" ir kitų spaudos draudi
mo laikų leidinių rinkiniai, labai 
daug seniausių lietuviškų malda
knygių, kantičkų, nepriklauso
mybės meto spaudos bei knygų. O 
senosios lietuvių išeivijos spaudos 
rinkinys, be abejo, taip pat di
džiausias Amerikoje. 

Alkoje vienu ir ar kitu būdu at
sidūrė asmeniški knygų rinki
niai, kuriuos dar gyvieji pa
aukojo ar palikimo keliu Alka įsi
gijo: prof. J. Balys. kun. R. Kra
sauskas, kalbininkas P. Butėnas, 
dr. Br. Kasias. Ant. Mažiulis, 
kun. V. Cukuras, kun. St. Yla, 
Vyt. Sirvydas, kun. K. Tautkus ir 
daugybė kitų. 

Didelė dovana Alkai yra dujos 
tvarkytojai ir puoselėtojai: dr. J. 
Kriaučiūnas ir istorikas kun. R. 
Krasauskas. Jie, kad ir neap
mokami, dirba kiekvieną dieną 
ilgas valandas. Jau daug pa
daryta, muziejiniai ir archyviniai 
dalykai išdėstyti, bet dar kaip rei
kiant nesutvarkyti, nesukata
loguoti, neatrinkti dubletai. Taigi 
lietuviui kultūrininkui, rašan
čiam mokslinį darbą, dar labai 
sunku Alkos rinkiniais naudotis. 
nes vis dar sunkiai įmanoma 
susirasti reikalingą medžiagą. 
Alkai tad būtinai reikia poros ap
mokamų tarnautojų, — nusima 
nančių bibliotekininkystėje ir 
mėgstančių knygą. 

Alka vis dar gauna nemaža 
kultūrinių vertybių palikimo ar 
aukų keliu. Taigi jos fondai ir 
didės ir gal po kiek laiko reikės 
naujas patalpas įruošti... Dides
nei mūsų tautos garbei! 

KOMUNISTINĖS PREKYBOS 
NEGEROVES 

Bostone ir apylinkėse yra ir 
daugia visuomeninio pobūdžio 
ir pri- dų lietuviškos kultūros 
rinkinių. Taip garsioji Harvardo 
universitete biblioteka Cam-
bridge greta Bostono miesto turi 
didelį lietuviškų knygų skyrių. 
Čia dirba ir lietuvė bibliote
kininkė Cibienė. Šių eilučių 
autoriui buvo malonu stebėti 
ekrane parodytą jo „Lietuvos 
bažnyčių" knygų bibliografiją. 

Privačiuose butuose taip pat su
telkta daug lietuviškų knygų, 
spaudos dalykų, tautodailės dar
bų. Gausias knygomis biblio
tekėles teko matyti pas dr. J. Gir
nių, rašytoją St. Santvarą, humo
ristą Antaną Gustaitį, dr. Č. 
Masaitį ir pas kitus. 

Bet daugiausia nustebino išei
vijoje vieninteliai dr. Jurgio Gim
buto rinkiniai, sutelkti jo bute 
Arlingtone prie Bostono, Mass. 
Bet kas gi tas šviesusis kultūri
ninkas — rinkėjas? Jis gimė 1918 
m. 1941 m. V.D.U. Statybos fa
kultetas jam suteikė diplomuoto 
statybos inžinieriaus laipsnį. 
1940-1944 m. dirbo kaip labo
rantas ir vyr. asistentas, 194647 
m. UNRRA u-to Muenchene dės
tytojas. 1948 m. Aukštoji tech
nikos mokykla Stuttgarte suteikė 
jam inžinieriaus daktaro laipsnį. 
Jo disertacinė tema: XIX a. lietu
vio ūkininko namo stogas (Das 
Dach des litauischen Bauern-
hauses aus dem. 19. Jahrhun-
dert). Tai labai svarbi ir reikš
minga mokslinė senosios statybos 
studija, a tk re ipus i daugelio 
pasaulio mokslininkų dėmesį, 
dažnai jų raštuose minima, ci
tuojama. Dr. J. Gimbutas — pla
taus masto visuomenininkas, il
gametis Lituanistikos instituto 
pirmininkas, skautų ir daugelio 
kitų organizacijų darbuotojas. Su 
savo moksliniais rašiniais lietu
vių l iaudies meno temomis 
reiškiasi jau nuo 1939 m. Jo raštų 
bibliografijoje iš daugelio at
rinktos 203 pozicijos, kurių 10 la
bai svarbūs ir 37 svarbūs darbai. 
Visi lietuviškos architektūros bei 
liaudies meno temomis. 

Bet dr. J. Gimbutas nebūtų 
galėjęs tiek daug studijų pateikti, 
jeigu nebūtų sutelkęs didžiulį 
savo srities literatūros rinkinį, 
sudaręs nuotraukų kartotekas. 
Jo be galo dideliu kruopštumu bei 
pasiryžimu sudaryt i šimtai 
albumų su Lietuvos kaimų, gyve
namųjų namų, svirnų bei klėčių, 
klojimų bei kluonų, pirčių, sody
bų, krosnių, langų, malūnų, 
sienų, skliautų, stogų, viryklų, 
žardų, židinių ir kitomis senosios 
statybos bei jos detalių nuotrau
komis. Jis — didžiausias mūsų 
tautotyrininkas išeivijoje. Dalis 
jo darbų paskelbta anglų, vokie
čių, prancūzų ir kitomis kal
bomis. Be ko kita, jis talkino šių 
eilučių autoriui, paruošdamas 
kelių šimtų Lietuvos medinių ir 
mūrinių bažnyčių architektūri
nius aprašymus. Jis turi labai 
didelį Lietuvos bažnyčių nuotrau
kų rinkinį. Pas dr. Gimbutą yra 
ir daugiau įdomių visuomeninio 
pobūdžio rinkinių, kelių tūks
tančių tomų lituanistinė biblio
teka. Visus šiuos rinkinius jis 
šiuo metu naudoja, ruošdamas 
plačią studiją (anglų kalba) apie 
lietuvių kaimo architektūrą, me
dines bažnyčias. Tokio veikalo 
paruošimas ir išleidimas atvertų 
var tus senajai mūsų archi
tektūrai į pasaulinį mokslą ir tuo 
būdu padėtų iškelti mūsų tautos 
senuosius kultūrinius-etnogra-
finius turtus. Jei tai būtų atlikta 
— J. Gimbutas ir lietuviškoji išei
vija atliktų tokį darbą, kokio 
mūsų tautos mokslininkai 
tėvynėje šiuo metu negali atlikti. 

b . kv. 

Pavergtoje Lietuvoje kar tas 
nuo kar to spaudoje pasirodo 
aprašymai apie visokias nege
roves, ypač prekybos srityje. Kai 
tie aprašymai pasiekia laisvąjį 
pasaulį, komunistai šaukia, kad 
ta i esąs šmeižtas. Aprašoma 
tikrovė nėra šmeižtas, o tik vie
šai pasirodomas komunistinės 
santvarkos netinkamumas. Tuos 
a p r a š y m u s duoda p a t y s 
komunistai. 

Apie prekybines negeroves pa
vergtoje Lietuvoje rašo A. Genys 
ir M. Žemgulis („Švyturys", 1985. 
Nr. 17, 12 p.). Jie rašo: „Nepasa
kytume, kad kiekvieną sykį, kai 
ką nors perkame, mus apsuka, 
apskaičiuoja, apsveria... Ir vis 
dėlto žiūrėk, tai čia, tai ten — prie 
prekystalio ar kasos — ims ir išsi-
liepsnos ginčai, kad ir nedideli — 
dėl kelių kapeikų. Gerai, kai tave 
dar atsiprašo. Betgi neretai ir 
šitaip sviedžia: „pamanyk, dėl 
kelių kapeikų nubiednės!" Patys 
straipsnelio autoriai ir atsako: 
, ,kad ir nenubiednės , bet 
sukčiavimo, pirkėjų apgaudi
nėjimo faktų labai daug. Ir vi
s iems j i ems r a n d a m a švel
ninančių aplinkybių*. 

Toliau paduodami tikrinimo 
duomenys: „1984 m. minėtoji 
valdyba patikrino 4,132 prekybos 
įmones ir 793-ose — 19.3% — jų 
aptiko vienokių ar kitokių pažei
dimų. Apmaudu konstatuoti, bet 
daugiausia šių pažeidimų vienaip 
a r kitaip lietė pirkėjo kišenę: 567 
kartus pirkėjai buvo „apsverti". 
„apskaičiuoti", kitaip apgauti. 
Nepasakytume, kad kaltininkai 

J . VAICEL1ŪNAS 

nebuvo nubausti: net 763 preky
bos darbuotojai, tarp jų 191 vado
vas gavo tai, ko buvo nusipelnę, 
6 buvo atleisti iš pareigų, 12 
pažeminti". 

Gaila, kad nepasakyta, kiek iš 
tų nubaustųjų buvo kompartijos 
narių ir kiek buvo paprastų žmo
nių. Kompartijos nariai turi labai 
geras ekonomines gyvenimo 
sąlygas, bet ir jie vagia, kombi
nuoja. Kompartijos vergai — 
liaudis vagia iš didelio skurdo, o 
komunistai — iš didelės pra
bangos, kurią jiems parūpina 
valstybė iš savo įždo. Kadaise 
spaudoje praskambėjo, kad So
vietų Sąjungoje aukštesnio rango 
komunistai, įmonių vadovai savo 
kombinacijomis valstybei padarė 
daug milijonų rublių nuostolių. 
Buvo numatyta juos sušaudyti. 
Ar jie buvo sušaudyti — nežinia. 

Toliau autoriai rašo: „Atrodytų, 
padėtis turėtų taisytis, bet... Per 
šių metų pirmąjį ketvirtį kontro
l ier iai , pasi telkę gausų 
visuomenės akt> vą, vėl patikrino 
819 prekybos įmonių ir vėl 
195-ose — jai: 23.8% — rado 
pažeidimų. Ir šį kartą daugiausia 
pažeidimų vėlyi lietė pirkėjo 
kišenę... Nubaustųjų, kaip galite 
atspėti, vėlgi gražus pulkelis". 

Komunistinėje santvarkoje 
įvairios vagystės, kyšininkavi
mai, valstybinio turto grobstymai 
yra kasdieninis reiškinys, kuris 
tęsiasi jau 68 komunistinės sis
temos metus. Yra žinomas dėsnis, 
kad žmonės vagia iš didelio skur

do. Kyšių daugiau reikalauja 
komunistai,nes jie tarnybose 
užima aukštesnius postus. 

Vienas prekybos direktorius 
spaudos atstovams sako: „Mes, 
kaip ir kitų profesijų žmonės, 
norėtume būti gerbiami ir neiš
skiriami, suprantama, blogąja 
prasme... Bet mus vis dėlto iš
skiria. Pavartykite laikraščius ir 
žu rna lus . Ta rp ne ig i amų 
personažų populiariausi asmenys 
— bazės vedėjas, sandėlininkas, 
pa rduo tuvės vedėjas, par
davėjas... Visur tik savanaudžiai, 
sukčiai. Pateikiama informacija 
apie jų atlyginimus, pabrėžiama, 
kad jie ne per dideli, apsistojamą 
prie auksinių laikrodžių ant 
baltų rankelių, stebimasi žiedų 
gausybe ir įvairove ant lakuotų 
pirštelių, o dar sodai, prabangūs 
nameliai, automobiliai, garažai, 
impor t in ia i ba lda i , gėr imų 
kolekcijos.. . Nes iba ig ian tys 
pasišaipymai įkyrėjo iki gyvo 
kaulo" — su neslepiama širdgėla 
dėstė direktorius. 

Nors direktorius kalbėjo su 
širdgėla, betgi aukštesniuose 
t a rnybos postuose sėdi 
pareigūnai, kompartijos nariai. 
Nors, kaip sakoma, kad ir jų 
nedideli atlyginimai, bet jie turi 
nuosavų namų, automobilių, 
baldų, laikrodžių, žiedų, gėrimų 
kolekcijas. Ar iš dangaus tie pra
bangos dalykai iškrenta? O ką 
turi daryti komunistų vergai, 
kurie gauna elgetiškus atlygi
nimus ir neturi didelių sąlygų 
kombinuoti? Komunistai perka 
užsieninius baldus. Matyt, kad 

Lietuvių operos choro altai ir bosai „Viliaus Telio" operos repeticijos metu. kurios spektakliai 
birželio 14 ir 15 Cicero miesto Morton teatre 
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savo krašto gamybos baldai yra 
prasti . Iš kur jie gauna tuos 
reikiamus tūkstančius rublių, jei 
jų atlyginimai nėra aukšti? Sa
koma, kad pavergtoje Lietuvoje 
ponų nebėra, o patys komunistai 
rašo apie savo ponystę, prabangą. 
L i a u d i s n e g a u n a mais to 
produktų ar kitų prekių nusi
pirkti ar nepajėgia jų nusipirkti, 
o r audon ie j i buožės skęs ta 
prabangoje. 

Autoriai toliau rašo: „O jeigu 
be pavardžių, be parduotuvių 
adresų. Taip, pasirodo kas kita. 
Štai keletas mini interviu su 
K a u n o p rekybos ir viešojo 
maitinimo įmonių darbuotojais. 
J i e nurodo i š l a idas , kur ių 
oficialiai padengti negalima. 
Pinigus išleidžia patys darbuo
tojai, kurie juos susigrąžina pir
kėjų, k l i en tų ir va l s tybės 
sąskaita". 

Sakoma, kad susidaro nuostolių 
ir iš kasų, nes ir iš jų daug kas 
pas ig l emž ia pinigų: , ,Kasos 
turė tų būti užkarda vagišiams, 
bet pro jas ilgapirščiai pra
smunka... Kartais susigundo ir 
kas in inkės , išmušdamos čekį 
mažesnei sumai, o iš pirkėjų 
paimdamos, kiek priklauso. Pa
galiau efektyvus suokalbis ir su 
pažįstamu — už apypilnį krepšį 
atsiskaitoma kapeikomis". 

Nuos tabu , kad Kaune tėra 
keturios mėsos parduotuvės ir 
penkios mėsos - pieno parduo
tuvės . Mėsa prekiaujama ir 
kitose didesnėse parduotuvėse. 
Tik bėda, jei sugenda šaldytuvas 
ar šaldymo kamera. Nesunku pa
šaukti elektrotechniką, kurs per 
keletą minučių viską galėtų 
pataisyti . Bet nėra reikiamų 
dalių. Kai gauna atitinkamos 
spalvos banknotą, reikiamos 
dalys atsiranda. Jau daug metų 
pieno produktai pristatomi naktį. 
Jie padedami į patalpą, kurios 
raktą turi krautuvės vedėjas ir tų 
produktų tiekėjas. Blogiau, kad 
pridėti dokumentai neatitinka 
produktų tikrovei. Kartais trūks
ta net kelių kilogramų sūrio. Čia 
ir pasidaro nesutarimai. Panašūs 
dalykai vyksta ir mėsos produktų 
ar kitų prekių tiekime. 

Autoriai toliau rašo: „Ir dar 
apie ekspeditorių išmonę. Jie 
sukūrė mitą, esą. produktų, pri
s t a t o m ų į pa rduo tuves ar 
valgyklas, kokybė priklauso nuo 
jų — tiekėjų malonės. Nori geres
nės kokybės, prašau. Tik už tą 
„prašau" mokėk „kontribuciją" 
— p o r a k i logramų na tūros 
(mėsos, dešrų, riebiosios varškės). 
Patys ekspeditoriai šią „natūrą" 
linkę vadinti dovanėlėmis... už jų 
nepaliaujamą rūpestį ir gerą 
širdį". 

Autoriai toliau rašo: „Prekybo
je, ka ip ir kitur, trūksta darbo jė
gos. Ypač valytojų ir krovėjų. Pa
reigos, ka ip matome, nerei
kalauja aukštų kvailifikacijų, bet 
kaip tik su tais darbuotojais vedė
jams sunkiausia. Yra įstaigų, 

kuriose valytojos su darbu 
susidoroja per porą trejetą va
landų, o parduotuvėje reikia 
gaišti visą mielą dienelę. Tačiau 
atlyginimas tas pats. Taigi, 
kuriuo adresu pasuks valytoja 
siūlyti savo darbo jėgą. Nebent... 
jos ausis pasiektų gandas iš 
parduotuvės apie priedą prie al
gos ar kitokias gėrybes. Vedėjai 
tie pyragai gali atsirūgti, bet..." 

Visi pačių komunistų duoti pa
vyzdžiai rodo. kad komunistinėje 
sistemoje normaliam žmogui 
nėra gyvenimo. Gerai gyvena t ik 
komunistai, jei jie dėl gobšumo 
neįkliūna. Betgi komunistai yra 
išskirtoji klasė. Komunistų 
vergams — liaudžiai tenka 
pernešti visus darbo ir ekono
minius sunkumus. Dėl didelio 
skurdo ir jie kartais kombinuoja. 
Bet kombinuoti sunku, nes KGB-
istų, sargų, draugovininkų yra 
ant kiekvieno žingsnio. Vienas 
tautietis sako: „Lietuvos laisvės 
laikais tokių vagysčių nebuvo, 
nes žmonės tada gavo normalius 
atlyginimus ir jie laikėsi Dievo 
įsakymo — Nevok. Dabar to visko 
nėra: nėra normalaus atlyginimo, 
nėra normalaus aprūpinimo, 
„nėra" Dievo. Tai taip viskas ir 
vyksta. Vien kacetais ir kalėji
mais žmonių neįmanoma per
auklėti. Badas ir kiti nepritekliai 
komunistinio auklėjimo nesu
pranta.". 

Kaip Lietuvos okupantai ir jų 
pakalikai begirtų gyvenimą pa
vergtoje Lietuvoje, už geležinės 
uždangos, tos pagyros neturi 
jokios reikšmės. Žmonės 
gyvenimą mato patys. Kartais jie 
su pajuoka pasako: „Kad mes 
gerai gyvename, tai mes išgirs
tame per radiją". Tas komunis
tinės sistemos negeroves parodo 
ir skelbia patys komunistai savo 
spaudoje. 

BINGO IR LAS V E G A S 
NAKTYS 

Chicagos arkivyskupijos 
kunigų senato posėdyje gegu
žės 20 d., kard. Bernardinas 
pareiškė, kad jis nėra labai 
palankus bingo ir Las Vegas 
žaidimams lėšoms telkti. Tai 
„gembliavimas". Laikinai tą 
paliekant, siūlė ieškoti naujų 
būdų naujoms pa j amoms 
mokykloms ir parapijoms, gal 
būt renkant aukas mokes
čiais. 

NAVY P I E R -
PRAMOGOMS 

Suplanuota Chicagos Navy 
Pier nuo Kapinių dienos iki 
Darbo dienos laikyti kasdien 
atdarą nuo 6 v.r. iki 8 v.v. Čia 
čikagiečiai galės meškerioti, 
važinėti dviračiais, piknin-
kauti ar net atlikinėti vedy
bas. 

KAIMIEČIO UŽRAŠAI 
Vienos šeimos gyvenimo iškarpa 

J . Ž A R A 
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Toji puota pr is iar t ino daug anksčiau, ii'gu jos 

tikėjosi, nes Beržinio trobos durys plačiai a tsvėrė, ir 
moteris neš ina kibiru pasirodė tarpduryje, varnos 
išs igandusios nuskrido toliau, kol moteris su kibiru. 
nuėjusi į ugniavietę, išpylė, ką buvo atnešu-i. 

Vos t ik latvė atsitolino, varnos sugrįžo, dabar 
jos pamatė , kokia puota jų laukė. Beržini*: ' buvo 
atnešusi viską, k a s mais tui nebuvo tinkama 

Kai t ik varnos supuolusios pradėjo puotą, iš 
kažkur atskrido būrelis žvirblių ir visi urmu ; risista-
tė į draugiją. Ką j ie ten norėjo rasti , nebuvo aišku. 
nes jau žvirbliams kelti puota nebuvo ko. C-eičiau-
siai, jie buvo suvilioti to nekasdieniško reginio, nes 
varnos , negalėdamos pasidalinti žarnigali.••'•s. bai
siai klykė, barėsi, šokinėjo ir mušėsi. 

Muštynėms galą padarė iš kažkur p.-isukęs 
Pleškio Margis, šuo einąs namų sargo pareigas, daž
na i prir ištas, bet šią popiete kažkodėl laisvas. Visi 
plunksnuočiai spruko taip vikriai, kad Margi- nespė
jo nė vienam už uodegos nutverti. Palikes vienas. 
ėmė vaišintis. 

Tuo tarpu klojime, prie linų minamosi- - maši
nos , da rbas virte virė. Elzė vis galvojo, kaip čia 
prisitaikyti prie tėvo ir išdėti visa, kas jos šir<: v buvo 
susikaupę. Ne vieną kar tą jai buvo užėjęs noras 
pasakyti , kad jis, nors ir šeimos galva, bet H ugeliu 
atvejų pasielgia ne t inkamai , neapgalvot.*!. Bet 
kiekvieną kartą pr i t rūkdavo drąsos išsižiot' r visą 
paruoštą kalbą pat i tylomis nurydavo. 

Šį kartą j am nebus dovanota , tuo ji pa s i rūp ins . 
Popiečio valandos slinko, o Elzė v is pa togios 

progos laukė ir nesulaukė. Tėvas , matyt , vaka rykš t į 
pasisekimą prisiminęs, buvo išimtinai ge ram ūpe. 
vis užvesdavo kokią kalbą, kokius l inksmus nutiki
mus pasakodavo. Tai nebuvo įprasta tėvui. P leškys 
dažniausiai būdavo nekalbus, surūgęs, k a r t a i s per 
daug pavargęs. Jei užvesdavo ką l inksmesnio, t a i 
sekmadieniais prie pietų stalo, kai nereikėdavo į dar
bą skubėti. 

Tada jo atmint is gerai veikdavo. P a s a k o d a v o 
nutikimus iš savo jaunų dienų, ka ip jis su s avo j a u n a 
pačia pirmuosius metus vargo, ka ip sunkia i dirbo. 
Tik visa tai nupiešdavo tokiomis šviesiomis spalvo
mis, jog aiškiai buvo gal ima supras t i , kad tos 
sunkios dienos j am buvo malonu prisiminti , kad jos 
buvo praleistos su pasi tenkinimu, su meile gyveni
mui, atsidavimu darbui ir didele viltimi ateičiai . Ir 
jis buvo jaunas , o jauniems yra įprasta ma ty t i t ikro
ve per ružavus akinius, ne tokią, kokia ji iš tikrųjų 
buvo. bet apdailintą, pagražintą, viliojančią. T a m e 
kietame, užsidariusiame ir ne kartą š iu rkš tumu 
prasiveržiančiame kaimietyje buvo pasislėpęs svajo
tojas. 

Pavakar ia is pradėjo lakstyti snieguolės. 
— Kaip gražu! — pasakė J a n i n a , sustojusi 

tarpduryje. — Gaila, p i rmas sn iegas ilgai nesi laiko. 
— Jei daug privers, gali kiek užsilaikyti , — 

atsiliepė tėvas. 
— Dar per ankst i , juk tik po šv. Mar tyno . 
— Paukščiai rodo. jog pr isnigs daug . — tėvas 

parodė į varnas , vaikšoiojančias a n t daržo. — J a u 
temsta, o jie nesirengia nakčiai . 

Kitais vakara i s šiuo laiku vištos jau tupėdavo 
ant laktos, šiandien jos tebevaikščiojo plačiai paskli
dusios po bulvieną, gainiojo po kojomis besipinan
čius žvirbliūkščius ir garsiai karkino. 

Kai visi paukščiai ten klaidžiojo, naminiai i r 
laukiniai , vakaro sutemos ėmė leistis kartu su 
kr in tančiomis snaigėmis ant lengvučiais pūkais 
padengtos žemės. Iš tolo jau nebegalėjai įžiūrėti, kur 
ten višta, o kur va rna — taip gražiai visos buvo 
susimaišiusios. Atrodė, kad tie plunksnuočiai kokių 
negerų dvasių apsėsti trypinėjo po arimą, o gal jie 
nujautė, jog šis vaka ra s buvo paskutinis, kai jie lais
vai galėjo pasivaikščioti ir po savo kojomis pajusti 
aš t r ius , nuo šalčio sustingusius grumstus ir kad sto
ras sniego klodas i lgam pridengs tą žemę maitinto
ją, kuri teikė jiems mais tą ir pramogą. 

O po tvar tus sukinėjosi Marytė ir šėrė gyvulius. 
Pirmiausiai a tnešė kibirą peniūkšlei. Toji vos tik 
malonėjo pakilti. 

— Ėsk. kiaulaite, ėsk! — paglostė peniūkšlei 
galvą, ta ne t sukriuksėjo iš pasitenkinimo. J i buvo 
pasidariusi tokia jauki , kad šėrėjai net pagailo, 
prisiminus, kad už savai tės kitos ji bus paskersta, o 
iš jos raumenų išeis skaniausios dešros ir skilan
džiai. 

— Tėtis sako. kad gyvuliai sutverti maitinti 
žmones. — pagalvojo mergaitė, o nuo savęs pridėjo: 
— Žmonės turi ką nors valgyti, juk tai baisūs rijikai. 

Gre t imame garde žviegė dvi žiemitės ir jos buvo 
alkanos. 

— Gausi te ir jūs, gausite! — Šėrėją šnekėjo su 
gyvuliais, ir jai atrodė, jog gyvuliai ją supranta. 

Apruošus kiaules, Marytė ėmė šerti karves. Tas 
d a r b a s jai buvo malonesnis. Ir dabar nešė vasari
nius š iaudus iš daržinės prie klojimo. 

— Jane , a š tave pavaduosiu prie mintuvų, o tu 
baik šerti karves! — pasiūlė seseriai. Maryte atrodė, 
jog tai labai įdomus darbas, ir ji su džiaugsmu būtų 
pasikeitusi. 

(Bus daugiau) 
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SENOVINĖ LIETUVA 
J O N A S DA1NAUSKAS 

Š.ni. pradžioje I>enkijoje, 
Olštyne, „Pojezierze" leidykla 
išleido prof. Jerzy Ochmans-
kio naują. 225 p. veikalą 
„Dawna Ii twa. Studia histo-
ryczne". Istorikas dr. J . Och
ra a n s k i y r a P o z n a n ė s 
un ivers i te to profesorius, 
parašęs „Historia Litwy" 
(Lietuvos istorija, I laida 1967 
m., 347 p. ir II laida 1982 m., 
413 p.) ir keliasdešimt kitų 
rašinių apie Lietuvą. Lietuvos 
i s t o r i j o s k l a u s i m u s J . 
Ochmanskis tyrinėja daugiau 
30 metų, vis paliesdamas 
esminius ir ginčijamus atve
jus. 

„Senovinė Iietuva" (spau
dai parengta 1982 m.), tai 
rinkinys 14 rašinių, kurių 11 
buvo 1960-1982 m. paskelbti 
įvairiuose moksliniuose žur
naluose bei rinkiniuose, o trys 
rašiniai dar nebuvo skelbti. 
Tematikos požiūriu, kaip pats 
Jerzy Ochmanskis pratarmėje 
pabrėžia, tie rašiniai liečia 
senovinės Uetuvos politine, 
socialinę, ūkinę, karinę, etni
nę ir kultūrinę istoriją. Veika
lą autorius dedikavo savo 
mokytojo prof. Henriko Low-
mianskio, 1984 m. Poznanėje 
mirusio, atminčiai pagerbti, 
pabrėždamas, kad šio veikalo 
veik visi rašiniai parašyti 
vadovaujant fx>wmianskiui. 
Gi Lovviamianskis pradedant 
1931 m. paskelbęs labai daug 
veikalų, studijų, liečiančių 
Lietuvos valstybės ir lietuvių 
tautos istorijos problemas. 

Naujame veikale yra 14 
rašinių. Pirmasis, „Lietuvos 
ki lmės problema'! . buvo 
paskelbtas 1966 m., pavadini
mu „Venetietiška Lietuvos 
pradžia". J ame Ochmanskis 
bando įrodyti, kad baltai, atė
ję į Pabaltijį, rado ne tik ugro-
finus, bet ir „venetus" (ven
d u s ) . S t r a i p s n y j e 
, ,Gediminaičiai — Skolo-
mendo (Skalamanto) proanū-
kai". Ochmanskis. derinda
mas Dusburgiečio kronikos 
žinias su vienos rusų kronikos 
pateiktais vardais. įrodinėja, 
kad Gedimino senelis buvo 
Skalamantas. o tėvas — Puku
veras. Be to, Gediminas turė
jęs tris brolius: Vytenį, Vainą 
ir Teodorą. Rašinys „Lietuvos 
Didysis kunigaikštis Algirdas 
lenkų istoriografijoje" parašy
tas Algirdo šešių šimtų metų 
(1377-1977) sukaktuves mi
nint. To rašinio lietuviškas 
vertimas buvo paskelbtas 1978 
m. Chicagoje „Lietuvių Tau
tos Praeities'" IV tomo antroje 
knygoje. 

Rašinyje „Jogaila jo vien-
amžių ir istorikų akyse", auto
rius teigia, kad Jogaila buvo 
didelis politikas ir gabus karo 
vadas. Sis rašinys nebuvo 
a n k s č i a u p a s k e l b t a s . 
Ana l i zuodamas Lietuvos 
vietovardžius rašinyje „Sveti-
metninė kolonizacija Lietu
voje XIII ir XIV amž.", 
Ochmanskis nurodo, kuriose 
vietose buvo apsigyvenę pabė
gėliai iš Prūsų, iš Sūduvos ir 
kitų vietovių. Šio 30 psl. raši
nio tiktai dalis apie skalvius 
bei bartus tebuvo paskelbta. 
„Rusėniški organizacinia i 
modeliai XIV-XV amž. Lietu
vos valstybėje", esą, admi
nistracinė Lietuvos santvar
ka , p r a d e d a n t Mindaugo 
laikais, galėjusi susidaryti 
pagal Polocko bei kitų ano 
laiko Rusės centrų santvarką, 
ją Lietuvoje savaip modifi
kavus, ypač centrinės valdžios 
aparato požiūriu: o finansų 
tvarkymo organizacija galėjo 
būti paimta iš Kryžiuočių 
Ordino. „Vilniaus Kreivoji 
pilis" y ra bandymas tą pilį 
l o k a l i z u o t i . O c h m a n s k i s 
mano, kad ta pilis buvusi 
Vilnelės kilpoje, maždaug toje 
vietoje, kur dabar yra Bernar
dinų vienuolynas. XIV amžiu
je vadinamą Vilniaus slėnį. 
t.y. Vilniaus branduolį, gynė 
Aukštoji, 7rmutinė ir Kreivoji 
pilys. 

Rašinyje „Katalikų Bažny
čios privilegijuotuma8 vidur
amžių Lietuvoje" autorius 
parodo, kad Jogailos bei 
Vytauto bažnyčiai duotieji tur
tai, ypač Vilniaus vyskupijai, 
buvo milžiniški; tie turtai buvo 
atleisti nuo visų pareigų 
valdovui ir tuo pačiu kraštui. 
XVI a. pradžioje bajorai 
pradėjo reikalauti, kad ir 
dvasininkai, nuo savo valdo
mų turtų mokėtų mokesčius, 
ypač karo atveju; tą prievolę 
pabrėžia visi trys Lietuvos 
Statutai. Straipsnis „Seniau
sios mokyklos Iietuvoje, nuo 
XIV amž. pabaigos ir iki XVI 
amž. vidurio", niekur dar 
nebuvo skelbtas. Pradžioje 
autorius pateikia sąrašus 
tikrai buvusių ir spėjamų 
mokyklų Vilniaus vyskupijoje 
(30 ir 54) ir Žemaičių vyskupi
joje (6 ir 5); po to jas atskirai 
aptaria: Vilniaus katedros 
mokykla, Švento Jono parapi
nė mokykla Vilniuje, tariama 
teisės mokykla Vilniuje, 
Katedralinė mokykla Varniuo
se, Žemaitijoje, vienuolynų 
mokyklos, privačios mokyklos 
ir privatus mokymas. Lietu
viai studijose Krokuvoje 1401-
1550 m. Lietuva XV amž. ir 
XVI amž. pirmojoje pusėje jau 
turėjo parengtus savosios 
inteligentijos kadrus, iš kurių 
pasireiškė anoniminiai auto
riai lietuvių metraščių. I-jo 
Lietuvos Statuto ir pirmosios 
lietuviškos knygos, išleistos 
1547 metais. 

Rašinys „Mykolas Lietuvis 
ir jojo traktatas .Apie totorių, 
leituvių ir maskvėnų papro
čius' iš XVI-jo amžiaus vidu
rio" teigia, esą, lietuvių rašti
ja, nuo pat pradžios — 
siekiančios XIV amž. — i r iki 
Uublino unijos daugiausia 
yra anonimiška. Tas traktatas 
lotyniškai užvardintas „De 
Moribus Tartarorum, Litua-
norum et Moschorum". 1966 
m. Vilniuje, Lituanistinės 
Bibliotekos serijoje. buvo 
išleistas faksimiline laida, 
pridedant didesnės dalies 
teksto vertimą. Įvairių tyrinė
tojų manymu, jį parašęs 
Mykolas Tiškevičius, rusenąs 
bajoras, valdovo dvariškis. 
Ochmanskis įrodinėja, kad tą 
traktatą parašęs Venclavas 
Mikolajaitis, lietuvis bajoras, 
buvęs Valdovo kanceliarijos 
lotynų skyriuje sekretoriumi, 
Goštauto patikėtinis, daug 
kartų valdovo siųstas į sveti
muosius kraštus su diploma
tiniais uždaviniais. Rašinio 
gale autorius gana daug rašo 
apie savo ginčą su J. Jurginių 
bei kitais ir išvardina septy
nių istorikų rašinius, kuriuose 
pripažįstama, kad to traktato 
autorius tikriausiai buvo ne 
Tiškevičius, o Venclavas 
Mikolajaitis iš Maišogalos. 

Straipsnis „Valakinė refor
ma Lietuvoje ir Gudijoje XVI 
amžiuje" rodo, kad toji refor
ma pamatuotai yra laikoma 
didelės svarbos įvykiu, netu 
rinčių sau tolygio ano laiko 
Europoje. Valakinės reformos 
sudaryta Lietuvos žemės ūkio 
santvarka išsilaikė iki 1861 m. 
Žemės reformos. Studijoje 
„Valakinė reforma Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
didikų bei bažnytiniuose 

CLASSIFtED GUlDg 
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JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė ir laureatas 
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ūkiuose XVI amžiaus antro
joje pusėje" Ochmanskis paly
gina reformos pravedimą didi
kų, Vilniaus vyskupijos, 
Kapitulų ūkiuose ir teigia, kad 
po reformos įgyvendinimo 
bažnytiniuose ūkiuose činšas 
buvo mažesnis nei Valdovo 
ūkiuose, o lažas tolygus, gi 
didikų ūkiuose Činšas buvo 
tolygus valdovo ūkių činšui, o 
lažas vienu trečdaliu buvo 
didesnis. 

Rašinyje „Žemaitijos bajo
rai XVII amžiuje" skaitome, 
kad 1667 m. duomenimis 
Žemaitijoje 46% ūkių priklau
sė bajorams, 45% valdovui ir 
9% bažnyčiai, gi visoje Lietu
vos valstybėje tada priklausė 
67.2%, bajorams, 28.2% valdo
vui ir 4.5% Bažnyčiai. Toks 
s t ruk tūros sk i r t i ngumas 
paaiškinamas tuo, kad Žemai
tijoje daug žemės priklausė 
valdovui, pvz. milžiniška 
Šiaulių ekonomija. Žemai
tijoje taip pat buvo kur kas 
daugiau bajorųivisoje . Lietu
voje — 5.3%, o Žemaitijoje net 
apie 10% gyventojų sudarė 
bajorai. 

Straipsnyje „Lietuvos, apgy
vendinimas 1790 metais" 
sakoma, kad rusų bei lenkų 
istorikai įrodė, kad senovės 
Lietuva buvo apgyvendinta 
tankiau nei kaimyniniai ruse
nu kraštai, neblogai tvarkė 
savo ūkį ir turėjo žymų karinį 
potencialą Lietuva XVII a. 
antroje pusėje ir XVIII a. 
pradžioje, per karus, turėjo 
labai didelius gyventojų 
nuostolius. Esą 1790 m. Lietu
voje, Vilniaus bei Trakų 
vaivadijose ir Žemaitijoje, 
buvo 1,333,493 gyventojai. 
Vidutiniai, vienam kilometrui 
teko 15.2 gyventojų. Visa 
Lietuvos valstybė, po pirmojo 
p a d a l i n i m o . su gudų 
gyvenamomis sritimis turėjo 
4.6 milijonus gyventojų, o to 
laiko Lenkija — 4.0 milijonus; 
gi Rusija — 29.0 milijonus 
gyventojų. O to meto Angli
joje buvo 12.2 mil, Prancū
zijoje — 24.1 mil., Danijoje — 
0.85, Švedijoje — 2.0 mil. 
gyventojų. 

Knygos gale įdėtas žemėla
pis: Lietuva XVI a. viduryje, 
paimtas iŠ Ochmanskio 
„Lietuvos istorijos". Šį rinkinį 
Jerzy Ochmanskis paskelbė 
todėl, kad ,.tie rašiniai, 
specialybinėje periodikoje 
spausdinti ar visai nespaus
dinti, net istorikams profe
sionalams sunkiai prieinami, 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
Tik nuo mūsų priklauso, ar būsime girdimi laisvajame 

pasaulyje. 
Nepamirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO, pagerbdami 

artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkj'dami savo 
palikimu reikalus. 

Aukodami TAUTOS FONDUI, paremsite ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir informacijos apie tikrą padėtį 
ok. Lietuvoj skleidimą 

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių mokesčių. 
TAUTOS FONDAS 

MTHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 
P. O. Box 21073 

Woodhaven, N.Y. l t421 

Laiškas 
KRITIKOS BAIMĖ 

Kritika, darbų ir veiksmų vie
noks ar kitoks įvertinimas, 
asmeniškos nuomonės viešas pa
reiškimas laisvajame pasaulyje, 
kur valstybės įstatymai kiek
vienam patikina žodžio ir spau
dos laisvę, yra ne tik savaime su
prantamas, bet ir būtinas viešojo 
gyvenimo kasdieninis reiškinys. 
Iš esmės laisvajame pasaulyje 
kritikos niekas nebijo, jos ne
smerkia ir nevengia. Šioje šalyje 
dažnai aštrios kritikos neišvengia 
nei kongreso nariai, nei aukšti 
valdžios pareigūnai, teisėjai. O 
daugiausia ir net kasdien 
kritikos žodžių tenka pakelti 
pačiam šios demokratinės vals
tybės prezidentui. 

Tad nenuostabu, kad ir mūsų 
palyginti vis dėlto mažoje 
visuomeninės veiklos aplinkoje 
mūsų veikėjų pasireiškimai ir jų 
vadovaujamų organizacijų darbai 
dažnokai susilaukia vieno kito 
kritikos žodžio. 

Br. Nainys net per du „Draugo" 
vedamuosius (nr. 86-91) plačiai 
aptaria šį klausimą ir regimai 
piktinasi lietuviškąja kritika. La
biausiai Nainiui nepatinka, kad 
„kritika labai retais atvejais 
tegali pasireikšti švelniu ir 
maloniu būdu. Dažniausiai ji 
būna labai kieta". 

Sunku suprasti, kokios priežas
tys verčia Nainį manyti, kad „pas 
mus jau iš anksto nuspręsta, ką 
galima kritikuoti ir ko 
negalima". Tačiau jis nenurodo, 
kas tą nelemtą suskirstymą į kri
tikuojančius ir kritikuojamus 
atlieka. Ir kokias priemones var
toja šį pasiskirstymą įgyvendinti. 
Jis sako: ,,vieni gali būti 
šmaikščiu botagėliu lupami, o 
kitų net paliesti negalima". 

Paskaičius šias mintis, kyla 
klausimas, o kas gi pas mus yra 
tas „didysis autoritetas", kuris 

o istorijos mylėtojų bei broliš
kos Lietuvos bičiulių plates-
niems sluoksniams visai 
nežinomi". Ant aplanko 
pateiktas J. Speede 1676 metų 
žemėlapio f r a g m a n t a s , 
vaizduojantis pietvakarių 
Lietuvos dalį. 

M 1 S C E L L A N E O U S 

DĖMESIO! 
Paruošiu maistą vestuvėms, krikš

tynoms ir kitiems parengimams. Kepu 
visokiausių rūšių tortus. 

TsJ.: 460-3824 
Julia Liutikas « 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
iitc-c — 20% — S»% pigiau mokesti 
• ž npdraudą nuo ugnie* ir automo
bilio pas nius. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208 ',<> West 95th Street 

t_ _. m — GA 4-865* 
*oooooooooooooooooooooooo< 

MASTER PLUMBING 

REAL ESTATE 

BELL-BACE R.E. 
J . BACEVIČIUS 

Namų pardavimai — 
valdymai— nuomavimai 

Income Tax — draudimai 
6529 S. Kedzie 778-2233 

.:* 
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vieniems lengvai išduoda kritikos 
leidimus ir dar net botagėliais 
aprūpina, o kitiems net blogo 
žodžio pasakyti neleidžia ir net 
„mirties bausme" grasina? Jeigu 
Br. Nainys savo vedamuosiuose 
būtų nurodęs tos lietuviškas 
kritikas kontroliuojančios įstai
gos adresą, galbūt ir aš, prieš ra
šydamas šias eilutes, būčiau pasi
prašęs leidimo. 

Pagal Br. Nainio paskirstymą: 
„Bendruomenės vadus, ypač 
daugiau pasižyminčius politine 
veikla, kiekvienas gali pliekti 
kiek tik nori, tačiau Vliko ir [ 
Altos pareigūnų nors men
kiausias pakritikavimas pačių 
paliestųjų arba jo šalininkų bau
džiamas". Tačiau netektų ilgai 
vartyti Br. Nainio redaguojamo 
„Pasaulio lietuvio", kad įsiti
kintume, jog nei Altą, nei Vlikas, 
nei Vliko pirmininkas dr. K. 
Bobelis nuo kaitrių kritikos žodių 
nėra apsaugoti. Ar tos kritikos 
autoriai buvo grasomi „mirties 
bausme", man nėra žinoma, i 

Visi, kurie daugiau ar mažiau 
dalyvaujame lietuvių visuomeni
nėje veikloje, neišvengiame 
kritikos žodžio. Tad nenuostabu, 
kad veikli ir dinamiška Lietuvių 
Bendruomenės organizacija ir 
veikėjai būna tos kritikos palie
čiami. Bet ar jie vieni? Nors BV. 
Nainys Vliką ir priskiria prie 
„neliečiamųjų" grupės, bet tai 
nei kiek netrukdo jo bičiuliui L. 
Valiukui Vliką taip aptarti: „Vli
kas yra tapęs „popierine" organi
zacija. Kai kurių vadinamų 
politinių vienetų nebeturi net 
pakankamai narių pasiųsti į 
metinius suvažiavimus ar 
kongresus. Vadovybė stokoja 
sumanesnių protų. Vlikas niekad 
neišeina su didesniais užsimoji
mais ar apčiuopiamais planais" 
(„I Laisvę" Nr. 96/133). Nežinau, 
kaip šitokią kritiką Br. Nainys 
vadintų? Gal vyturėlių čire
nimu?... Taip pat nežinau, ar 
ši kritika buvo su leidimu ar be 
leidimo paskelbta. Tad atrodo, 
kad ir pas mus niekas nėra nuo 
kritikos apsaugotas. O gal jos net 
nereikia ir bijoti. 

Jonas Daugėla 

Kiekviena ašara tepamoko 
mirtinguosius kokios nors 
tiesos. _, , 

Foscolo 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos- ply
telės. Karsto vandens tankai. Flood 
controL Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardf ir tele
foną — lietuviškai. 
SERAPINAS — UBL 

HANSEN MARINE SERVICE 
0»cr 40 Yenn On Tbc Fox Rtvcr— 

ChainO'Ukd 
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MEKCURY PatU & Acec* 
N»uticu! Gi(U & Decoralor ttecM 
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Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti 
Įvairių liaudies meno darbų: 
medžio, keramikos ir drobės. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. C M SL, 
Chicago, O, 6*829 

tREMJORS* 
7922S. MMaM 

RIMAS L. STANKUS 
REALTOR ASSOCIATE 

284-1900 
Norintieji pirkt i ar parduot i 

namus per šią įstaigą, prašome pa
minėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosavy
bes įkainavimas nemokamai . 

LEMONT, 
FOR SALE BY OWNER, 

$90,00. 4 bedrooms, split level, 
living room, dining room, kitchen, 
basement, 11/2 bath, attached 2 
car gar., centrai air. 

1108 Hillview Dr. 
257-6669. 

FOR RENT 

BXOADVIEW OFFICE 
SPACE F0RRENT 

4 Rooms. 2nd Floor. Heoted. Approx. 600*. 

345-5212 • 

Pensininkas ieško išnuomoti 
kambarį Marquette Parko 
apylinkėje. Pageidauja, kad 
nebūtų rūsyje. Skambinkite 
460-1058 po 7 vai. vak. 

• • 

A L G I R D O G U S T A I Č I O 

KELIONĖS NEŽINOMUOSE 
K R A Š T U O S 

Nuotaikingai aprašyti atsiminimai 

iškettoniupo: 

MEKSIKĄ 
MALAZIJĄ 
SINGAPORA 
JAPONIJĄ 
HONG KONGĄ 
KINIJĄ 
THAI 

Autorius su dail. J 
Pautieniumi Meksikoje 1963 m 

Gaunama Drauge 4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629 USA 
Kaina $10.75su persiuntimu. Illinois gyventojai oar prideda .72 valstijos mokesčio 
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L E N D E R 

MAKOįJETTE 
NATONALRANK 

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

MEMBER FDIC • MEMBER PEOERAL RESERVE SYSTEM 

ŠIUOS LEIDINIUS GALIMA ĮSIGYTI DRAUGE 

Naujų laikų Lietuvos Istorija II t. Pranas Čepėnas. 864 
psl. Išleido dr. Kazio Griniaus Fondas 1986. Kaina su persiun
timu 27 dol. (111. gyv. prideda 2 dol. valstijos mokesčio). 

Aušra VU t. Red. Jonas Damauskas. Nr. 31 (71)-35(75) 
Lietuva. Išleido Akademinės skautijos leidykla 1986. Kaina su 
persiuntimu 7 dol. (III. gyv. prideda 48 et. valstijos mokesčio). 

Šventojo Kazimiero penkšimtis. Red. Balys Raugas. 478 
psl. Išleido šv. Kazimiero 500 metų mirties sukakties centrinis 
komitetas. 1984. Kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 17 dol. 
(111. gyv. prideda 1.20 dol. valstijos mokesčio). 

Lietuvos Socialdemokratija: kovoje dėl kraš to 
nepriklausomybės. Istorinė apžvalga. Juozas Vilčinskas. 398 psl. 
Nidos knygų klubo specialus leidinys 1985. Kaina su persiun
timu m. v. 22 dol., kietais — 25 dol. Illinois gyv. prideda 
1.60 dol., k.v. — 1.84 dol. valstijos mokesčio). 

Lietuvių kryžiai ir koplytėlės. Dr. Jonas Grinius. 182 psl. 
Išleido Lietuvių katalikų mokslo akademija 1970. Kaina su per
siuntimu 12 dol. dll. gyv. prideda 80 et. valstijos moke^io). 

Encyclopedia Lituanica, 6 tomai. (Lietuvių Enciklopedi
ja anglų kalba). Išleido Juozas Kapočius. Kaina su persiuntimu 
154 dol. Redagavo Sima= Sužiedėlis ir Antanas Vasaitis. 

Užsakymus siųsti: 
Drangas, 4545 W. 63rd St., Chicago. IL 80629 



RENGINIAI CHICAGOJE 
Birže l io 7 d. — Jaunučio 

Puodžiūno baleto studijos 
pasirodymas Jaunimo centro 
didž. salėje. 

B irže l io 8 d. — „Lietuvos 
Aidų" radijo renginys šaulių 
salėje. 

— Tragiškųjų birželio įvykių 
minėjimas Cicero Šv. Antano 
parapijos salėje. Rengia LB 
apylinkės valdyba. 

— Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugijos narių susirinki
mas ir pietus „Dainos" resto
rane. 

B irže l io 10 u. — Kun. Al
fonso Lipniūno moksleivių 
ateitininkų kuopos šventė Jau
nimo r?ntre. 

B irže l io 14 ir 15 d. — 
Lietuvių operos trisdešimt
mečio Rossini „Viliaus Tellio" 
operos pastatymas Morton 
auditorijos teatre, Cicero, I L. 

B irže l io 15 d. — Sovietų 
Rusijos vykdomo lietuvių tau
tos naikinimo minėjimas Šv. 
A n t a n o parapijos salėje. 
Ruošia ALTAs. 

B i r ž e l i o 21 d. - A.a. A l k i 
jos Rūgytės mirties metinės 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— „Lituanicos" tunto gegu
žinė Ateitininkų namuose, Le-
monte. 

B i r ž e l i o 22 d. — Ramovė-
nų susirinkimas Jaun. centro 
posėdžių kmb. 

L i e p o s 6 d. — Lietuvos 
Dukterų dr-jos narių visuo
tinis susirinkimas Tautiniuo
se namuose. Pradžia 1 vai. p.p. 

L i e p o s 13 d. — Šv. Kazi
miero seserų vasaros festiva
l is vienuolyno kieme. 

L i e p o s 20 d. — „Draugo" 
gegužinė — piknikas soduose 
prie „Draugo". 

L i e p o s 27 d. — Biržėnų klu
bo gegužinė Šaulių namuose. 

Rugpjūčio 10 d. — Taura 
g ė s klubo gegužinė šaulių na
muose. 

Rugpjūč io 17 d.—Tradi
cinė BALFo apskrities skyrių 
gegužinė Jaunimo centre. 

— Ateitininkų namų gegu
žinė ateitininkų namų sode, 
Lemonte. 

Rugpjūč io 24 d. — Seserų 
pranciškiečių rėmėjų gegužinė 
— piknikas šaulių namuose. 

Rugpjūč io 31 d. — Panevė
žiečių klubo gegužinė Šaulių 
salėje. 

R u g s ė j o 14 d. — Tautos 
šventė Cicero Šv. Antano 
parapijos salėje. 

— „Lietuvos Aidų" radijo 
gegužinė Šaulių namuose. 

R u g s ė j o 2 1 d. — Suvalkie
čių draugijos gegužinė Šaulių 
namuose. 

R u g s ė j o 2 6 - 2 8 d. — Lietu
vių Fronto Bičiulių konferen 
cija Chicagoje, Jaunimo cent
re: rūgs. 26 — vakaronė 
kavinėje; rūgs. 27 d. — posė
džiai maž. salėje; rūgs. 28 d. — 
11:30 vai. r. šv. Mišios ir iškil
mingas posėdis didž. salėje. 

R u g s ė j o 2 7 d. — Filisterių 
skautų s-gos Chicagos sky
riaus pobūvis Jaunimo centre. 

R u g s ė j o 2 8 d. — „Draugo" 
banketas Martinique restora
no salėje. 

— Skautų ir skaučių sporto 
šventė Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

S p a l i o 3 d- — Tyruolio Šeš-
plaukio knygos sutiktuvės 
Jaunimo centro kavinėje. Ruo
šia ateitininkai sendraugiai. 

Spa l i o 4 d. — Cicero jūros 
šaulių kuopos „Klaipėda" 
m e t i n i s p o k y l i s Š a u l i ų 
namuose. 

— Lituanistinės Katedros 
pokylis - iškilmingas pinigų 
įteikimas universitetui Jauni
mo centro didž. salėje. 

S p a l i o 5 d. — Seserų pran
ciškiečių rėmėjų metinis sei
mas Tėvų Marijonų koplyčio
je ir salėje. 

b palių 10 d- — Skautų Aka
demikų iškilminga sueiga 
l ietuvių Tautiniuose namuo
se. 

Spa l i o 11 d. — Skautų Aka
demikų metinė šventė Liet. 
Tautiniuose namuose. 

— Lietuvos Dukterų pokylis 
Jaunimo centro didž. salėje. 

Spa l io 12 d. — Spalio 9-tos 
(Vilniaus pagrobimo) minė 
j imas Jaunimo centre. Rengia 
Vilniaus Krašto Lietuvių są
jungos Chicagos skyrius. 

— Zarasiškių klubo geguži
nė Šauliu namuose. 

— Madų paroda Jaunimo 
centro didž. salėje. Ruošia 
Putnamo seselių rėmėjos. 

— Ramovėnų posėdis Jau
nimo centro posėdžių kmb. 

Spa l i o 18 d. — „Puota jū
ros dugne" Jaunimo centro 
didž. salėje. Ruošia jūrų skau
tininkų „Grandis". 

— Tauragės klubo banketas 
Šaulių namuose. 

— Filatelijos paroda Jaun. 
centro mažojoje salėje. 

— Filatelistai renkasi Jaun. 
centro posėdžių kmb. 

S p a l i o 19 d. — „Lituani
cos" tunto sueiga Jaun. cent
ro didž. salėje. 

— Koncertas Jaun. centro 
didž. salėje. Ruošia LB Vidu
rio Vakarų apvgardos valdy
ba. 

— LB Vidurio Vakarų apy
gardos atstovų suvažiavimas 
Jaun. centro posėdžių kmb. 

— Filatelijos paroda Jaun. 
centro maž. salėje. 

Spa l i o 2 4 - lapkr ič io 2 d. 
— Penkioliktoji lietuvių foto
grafų išeivijoje Foto paroda 
Čiurlionio galerijoje, Jaun. 
centre. Rengia Budrio vardo 
lietuvių foto archyvas. 

S p a l i o 2 4 - 2 6 d. — Dailės 
darbų paroda. Jaun. centro 
maž. salėje rengia Lietuvių 
moterų federacijos Chicagos 
klubas. 

Spa l i o 2 5 d. — Chicagos 
Anglijos klulx) balius Šaulių 
srlėje. 

— Lietuvių Fondo metinis 
balius Jaunimo centre. 

KRIKŠČIONIS KOJI 
DEMOKRATIJA 

PASAULIUI IR LIETUVAI 
Šių metų birželio 3-6 dieno

mis Lisabonoje, Portugalijoje, 
bus Pasaulinis Krikščionių 
demokratų kongresas. Šiomis 
dienomis iš Amerikos išvyks
ta dalyvauti kongrese Lietu
vių Krikšionių demokratų 
sąjūdžio vykdomojo komiteto 
pirmininkas Vladas Šoliū-
n a s ir LKDS ypatingų ryšių 
garbės narys inž. Antanas 
Rudis. Delegacijos narys yra 
Paryžiuje gyvenant is ir 
Europoje sėkmingai veikian
tis LKDS komiteto narys inž. 
Adolfas Venskus. 

L i e t u v i ų K r i k š č i o n i ų 
demokratų partija susikūrė, 
augo ir sustiprėjo pirmojo 
pasaulinio karo nelaimių 
audrose. Lietuviai katalikai 
karo pabėgėliai Petrapilyje 
1917 metais įsteigė Lietuvių 
Krikčionių demokratų partiją, 
nesėkmingai tais metais ten 
pasibaigus iš visų politinių 
grupių sudarytos Lietuvių 
Tautos Tarybos sukviestam 
seimui. 

Užgriuvus Lietuvą sovietų 
okupacijai, pasitraukę į Vaka
rus lietuvių išeiviai i š tų nese
nos istorijos pamokų ne tik 
nepasimokė, o gal net priešin
gai, gyvendami demokra
t i škuose kraštuose, ypač 
A m e r i k o j e a n a r c h i n i o 
nesusiklausymo dvasią ko 
gero dar labiau išugdė. 

Visų pirma lietuviai apleido 
atsineštus iš tėvynės pasauli
nės reikšmės ir masto sąjū
džius. Vienas iš tokių yra 
buvęs ypač galingas krikščio
nių demokratų sąjūdis, kaip 
politinė ir socialinė doktrina, 
kaip antitezė socialiniam 
okupantui, vykdančiam žiau
r ią t a u t i n ę p r i e s p a u d ą . 
Š i u o l a i k i n ė k r i k š č i o n i ų 
demokratų ideologija ir poli-

INZ. A N T A N A S R U D I S 

tika pozityviai reiškiasi Vaka
rų Europoje ir kitur ir ryškiai 
atsispindi tų kraštų ekono
minėse ir socialinėse progra
mose. Krikščionių demokratų 
politinė — socialinė srovė 
rengia pasaulinius kongresus, 
paskaitas, konferencijas ir yra 
labai svarbi vieta kelti paverg
tos Lietuvos reikalus. Lietu
vos bylai yra vertingi tie sąjū
džiai, kurie turi atvirą langą j 
pasaulį, tokį langą, kaip 
K r i k š č i o n i ų d e m o k r a t ų . 

Mums lietuviams krikščio
nims, pasklidusiems po visą 
pasaulį , l yg ia i kaip ir 
gyvenantiems pavergtoje tėvy
nėje, yra ypač svarbu, kad 
išeivijos Lietuvių Krikščionių 
demokratų sąjūdis (sutrumpin
tai LKDS) yra pilnateisis 
tarptautinės krikščionių 
demokratų bendruomenės 
veikimo narys. Deja, dėl lietu
vių išeivių destruktyvaus išsi
blaškymo, LKDS nevisados 
pajėgia tarptautinėje viekloje 
dalyvauti ir tuo veikti paverg
tos Lie tuvos suvereniteto 
atkūrimo bylos naudai. LKDS 
t a r p t a u t i n i o k r i k š č i o n i ų 
demokratų veikimo centre yra 
įregistuota Lithuanian Chris-
tian Democratic Union in 
Exile vardu ir tuo vardu jis 
reiškiasi tarptautinėje plotmė
je. Atlikti darbai jau pradėjo 
atsirasti Pabaltijo valstybių 
klausimui Europos parlamen
te ir sulaukti palankių to 
p a r l a m e n t o s p r e n d i m ų 
pavergtoms Lietuvai, l>atvi-
jai ir Estijai. 

Šalia kitų darbų, kuriuos 
ketiname nuveikti Lisabono
je , m e s p a b a n d y s i m e 
Nacionalinės strategijos foru
mo (National Strategy Forume 

P A G A L B A 
N U K E N T Ė J U S IEMS 

D Ė L K R I T U L I U 

Iš Chicagos lenkai gegužės 
31 d. pasiuntė į Lenkiją, 
nukentėjusiems nuo atominių 
sovie tų kritulių s tambią 
siuntą pieno miltelių, vita
minų, vaistų siuntą ir 20,000 
dėžių maisto vaikams. 

ŠEIMAI 3 MIL. 
D O L E R I Ų 

Cook apskr. apylinkės teis
mas nusprendė, kad Erma 
Jackson ir jos dvi dukterys, 3 
ir 7 m. amžiaus, privalo gauti 
3 mil. dolerių i? Fleischmann 
Malting bendrovės, kurios 
įmonėje bedirbdamas buvo 
užmuštas jų šeimos tėvas. 

S p a l i o 2 6 d. - Liet . 
Bendruomenės pietūs Šv. 
Antano parapijos salėje. 

— Koncertas Jaun. centro 
didž. salėje. Ruošia Neo-Li-
thuanai. 

Lapkričio 2 d. — Lietuvių 
Foto archyvo parodos uzdary 
mas ir laimėtojams premijų 
įteikimas Jaunimo centro 
kavinėje. 

— Koncertas Jaun centro 
didž. salėje. Rengia „Margu
tis". 

L a p k r i č i o 16 d. Jono Zda-
niaus kūrinių koncertas Jauni
mo centre. Rengia „Daina
vos" ansamblis. 

L a p k r i č i o 2 1 d. — Vakaro
nė su Lietuvos generaliniais 
konsulais Jaunimo centro 
kavinėje. 

DRAUGAS, antradienis. 198H m. birželio mėn. 3 d 

ir Lietuvių Krikščionių 
demokratų sąjūdžio vardu 
pakviest i , kad a te inant i s 
P a s a u l i n i s K r i k š č i o n i ų 
demokratų kongresas vyktų 
Amerikoje. Jeigu kvietimas 
būtų pri imtas , tai kitas 
kongresas įvyktų Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Mes 
lauktume ir sveikintume viso 
pasaulio krikščionių demokra
tų delegatus Amerikoje ir 
p a t y s p a m a t y t u m e š i o s 
ve ik los svarbą pavergtai 
Lietuvai ir mūsų išeivių 
idealams. Daug geriau supras
tų, kaip veikia pasaulinis 
krikščionių demokratų susi
vienijimas taip pat ir Ameri
kiečiai, kurie, savo krašte 
t v a r k y d a m i e s i n e i d e o l o -
giniais pagrindais, mažokai 
žino apie krikščionių demokra
tų tarptautinę ir regioninę 
veiklą. 

A.fA. 
Charles J . Jurgelonis 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1986 m. birželio 1 d., sulaukęs 86 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 66 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Monica (Bailytė), 

podukra Joyee ir jos vyras Bruno Bitinas, 7 vaikaičiai: 
Kathy, jos vyras Bill OToole, Mike, jo žmona Rosie Biti
nas, Cha~les, jo žmona Kris Bitinas, Carol, jos vyras John 
Palac, Monica. jos %yras Robert Larakers, Karen, jos vyras 
Kenneth Koenig ir Joseph I)oweiko, 4 provaikaičiai ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas antradienį nuo 1 iki 9 vai. vak. Gai
das ir Daimid koplyčioje, 4330 S. California A ve. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 4 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, podukra, vaikaičiai, provaikai
čiai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

BRANGIAM ŽMOGUI 

A.fA. 
JONUI KULIUI 

mirus, žmonai IRENAI, broliams ALBERTUI IR RO
BERTUI su šeimomis, PAULIŲ ir KULIŲ šeimoms 
reiškiame begalinę užuojautą ir kartu liūdime. 

Jonas Laucius 
Henrikas ir Ilona Laučiai su šeima 

A.tA. 
JANEI DULIŪNIENEI 

mirus, velionės šeimai, broliui ALEKSANDRUI RA
DŽIUI ir seserei REGINAI ir jų šeimoms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Cezaris ir Stasė Surdokai 
Jonas ir Petrė Kardokai 

. 
A.tA. 

JANEI DULIŪNIENEI 
mirus, broliui ir idėjos draugui ALEKSANDRUI 
RADŽIUI su šeima nuoširdi užuojauta. 

Baltirnorės ateitininkai 

A.TA. 
Inž. JONUI PETRULIUI 

mirus, jo žmoną dr. BIRUTE nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Vanda ir Gediminas Batukai 

^ s 

VINCAS L1ULBVICIU8 

IŠEIVIJOS VAIDMUO 
nepriklausomos Lietu?os Atklrlmt darbe 

f S PRATARMĖS: "Žiūrėkite, ką anų laikų lietuviai išeiviai 
padarė! Ar mes užtenkamai dedame pastangų, kad Lietuva 
vėl būtų atkurta! Juk ir mūsų darbus ateityje skaičiuos, 
kaip ir mes skaičiuojame anų!" 

Leidinys yra suskimytas j keturias dalis: Išeivija Lietuvos garsi
nimo darbe. Išeivijos politine reikia Lietuvos labui. Išeivijos kultū
rini parama Lietuvai. Išeivijos ekonominė paramai Lietuvai. 

Knyga kruopščiai paruosta, lengvai ir su įdomumu skaitoma. 
Iileido Pasaul;o Lietuvių Bendruomenes valdyba su Lietuvių Fon

do parama 1981 m didelio formato. 400 psl., kieti viršeliai 

Kaina su persiuntimu $14.00 

Uisakymus siusti: 

DRAUGAS, Ą5+5 West 6Srd Street 
IĮ Chicago, IL 60699 

P A D Ė K A 
1986 m. balandžio 24 d. po sunkios ligos mirė mūsų 

mylimas vyras, tėvas ir senelis 

A.fA. 
Kpt. Inž. Juozas Virškus 

— Virškevičius 
Nuoširdžiai dėkojame kun. Vytautui Pikturnai už 

atnašautas šv. Mišias, pasakytą gražų pamokslą ir už 
palydėjimą į amžiną poilsio vietą, kun. A. Senkui už daly
vavimą šv. Mišiose. 

Ypatingai dėkojame Jonui Jokubauskui už didelę pagal
bą ir nuoširdumą tokioje mums sunkioje valandoje Dėko
jame Broniui AuSrotui už tartą atsisveikinimo žodj kapinė
se. Jonui Starui už padarytas nuotraukas bažnyčioje ir 
kapinėse. 

Dėkojame karsto nešėjams — ginklo draugams. * įsiems 
aukojusiems Lietuvių Fondui, visiems, kurie mums pareiškė 
užuojautą ir visiems užprašiusiems šv. Mišias. 

Taip pat dėkojame Jadvygai Jokubaitienei, Veronikai 
Aušrotienei, Albinai Jokubauskienei ir krikštasūniui Ri
mantui Gražuliui, atvykusiam iš Chicagos mūsų paguosti. 

Visiems nuoširdus ačiū. 
Nuliūdę: žmona Klara, sūnus Vytautas su šeima, 

dukros Audronė Brovvning su šeima ir Danutė. 

10 METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Ju l ius Mečislovas Norkus 

Suėjo 10 metų. kai 1976 m. birželio 8 d. Dievas pasiėmė 
amžinybėn mūsų brangų vyrą, tėvą ir senelį. Už jo sielą šv. 
Mišios bus atnašaujamos birželio 7 d. 10 vai. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje Chicagoje. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines draugus ir pažįs
tamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu pasimelsti už a.a. 
Juliaus sielą. 

Liūdintys: žmona, sūnus ir jo šeima ir seserys. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. California Avenue 
Tele fonai - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 South Hermitage Avenue 

Te le fonas - 927-1741-1 
4 3 4 8 S. Cal i fornia Avenue 

Tele fonas - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 So. 50th Av . , Cicero 
Telefonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t Hwy. , Pa los HiUs, I l l inois 

Tel. — 9 7 4 - 4 4 1 0 

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

1446 South 50 th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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DRAUGAS, antradienis, 19rtb' m. birželio mėn. 3 d. 

x Inž. Antanas J . Rudis, 
lietuvių krikšftonių demo
kratų garbės narys, iš\yk..< į 
Lisaboną, Portugalijoje, vyks
tantį tarptautinį Krikščionių 
demokratų partijos atstovų 
suvažiavimą. Iš Chicagos taip 
pat išvyko krikščionių demo
kratų pirm. VI. Šoliūnas ir prie 
jų prisidės iš Paryžiaus inž. A. 
Venskus. 

x Zina Dresliutė ir Zita 
Dresl ienė iš Hartfordo buvo 
atvykusios į Marijos ir 
Dariaus Budrių vestuves ir 
apsistojusios pas Ramute 
Kemežaitę. Ta proga jos 
aplankė „Draugą", susipa
žino su lietuviškos spaudos 
darbais, pasikalbėjo su redak 
cija. Įdomu, kad Zina Dres
liutė yra Hartfordo Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės 
valdybos narė, apygardos 
vald. vicepirmininkė, LB tary
bos narė ir prezidiumo vicepir
mininkė. Tokią veiklią jau
nuolę malonu sutikti. 

x WFMT radijo stot is , 
kurios banga yra 98.7, Lietu
vių Operos šio pastatymo 
proga šį sekmadienį 4 vai. 
popiet transliuos ištisai visą 
„Viliaus Telio" operą. Prašo
me pasiklausyti ir susipažinti 
su šia reto grožio opera prieš 
einant į mūsų Operos spek
taklius birželio 14 ir 15 d. 
Morton auditorijoje. Ši stotis 
jau yra tranliavusi mūsų ..I 
Lituani" operą ir Banaičio 
„Jūratę ir Kastytį". 

x Lietuvių Kunigų Vieny
bės Chicagos provincijos 
valdyba kviečia visus kuni
gus dalyvauti susirinkime, 
kuris bus birželio 12 d., ketvir
tadienį, 4 vai. po pietų Cicero 
Šv. Antano klebonijoje. 
Susirinkimo globėjas yra tos 
parapijos klebonas kun. dr. 
Jurgis Šarauskas. Kadangi 
bus ir vakarienė, tai dėl 
rezervacijų prašoma kreiptis iŠ 
anksto tel. 523-1402. 

x Marijos a u k š t . mokyk
los atletikos departamentas 
turėjo gegužės 21 d., trečia
dienį, Polonia banketų salėje 
pagerbimą vadovams, studen
tams, tėvams ir mokytojams. 
Dalyvavo ir atidarė vakarą 
mokyklos direktorė ses. Grace 
Ann. Buvo paskelbtos sporte 
ir atletikoje pasižymėjusios 
mergaitės. 

x V a k a r o n ė su da i l . Vyt. 
Cipli jausku bus šį penkta
dienį, birželio 6 d., 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centro kavinėje. 
Pats dail. Ciplijauskas kalbės 
apie savo meną ir rodys skaid
res. Besidomintys jo menu 
k v i e č i a m i a t s i l a n k y t i . 
Vakaronę rengia „Galerija". 

x Baisiojo Biržel io mi
nėjimą ruošia Cicero Lietu
vių Bendruomenė birželio 8 d. 
tuoj po 10:30 vai. Mišių pa
rapijos salėje. Paskaitą skai
tys Sibiro tremtinys Povilas 
Vaičekauskas. Meninę prog
ramą atliks buvę Vysk. Valan
čiaus kuopos ateitininkai, jau 
baigę arba dar siekiantys 
aukštesnių mokslo laipsnių: 
akt. Laima Šulaitytė-Day, 
Vitas Laniauskas ir Vincas 
Olšauskas. 

x Mažosios L ie tuvos Lie
tuvių d raug i jos sus i r in
k imas — p ie tūs bus šį 
sekmadienį, birželio 8 d.. „Dai
nos" restorane Marquette 
Parke. Pradžia 12:30 vai. 
vidurdienyje. Visi na r ia i 
prašomi dalyvauti. 

x Baniu tė ir R o m a s Kro
nai , Clarendon Hills. 111.. 
„Pasaulio Lietuvio" adminis
tratoriai, atostogas praleidžia 
rytiniam Amerikos pakrašty, 
rašo, kad oras geras, gamta 
graži, aplankė senąjį Wil-
liamsburg, Virginia. kuris 
labai įdomiai įrengtas. iŠ ten 
sve ik ina savo d r a u g u s , 
pažįstamus ir visiems siunčia 
linkėjimus. 

x Muz. A n t a n a s Sk r i -
dulis. Daytona Beach. Fla.. 
mūsų garbės prenumera
torius, pratęsė . .Draugo" 
prenumeratą su 32 dol. auka. 
Ant. Skridulį ir toliau laikome 
garbės sąraše, o už nuolatinę 
paramą labai dėkojame. 

x Lietuvių Opera kviečia 
visus lietuvius iš arti ir toli 
birželio 14 ir 15 dienomis at
vykti į Chicagą ir į Morton HS 
auditorija 'taip, kaip ir prieš eilę 
metų, kai buvo Verdi ,.Requiem") 
ir kartu su visais pagerbti 
kovotojus už Lietuvos laisvę, 
nes šių metu „Viliaus Telio" 
operos spektakliais bus prisimin
ti visi tie. kurie prieš 45 metus 
žuvo ir dabar dar tebekovoja už 
mūsų tautos laisve. Visi bilietai, 
ir autobusu, gaunami Vaznelių 
prekyboje 2501 W. 71 St., 
Chicago IL 60629 Telefonas: 

/SARTI IR TOLI 

Lietuvių Prekybos rūmai įteikė stipendijas lietuvių kilmės jaunuoliams savo metiniame 
bankete Martiniąue. Iš kairės pirmoj eilėj: Paul Dachota. Aras Tijūnėlis. Rasa Buntinaitė. 
Daiva Taimilaitytė, Danutė Simaitytė ir Petras Shimkus. antroj eilėj Prekybos rūmų direk
toriai: Jerry Pleinis. Anthony Rudis, Jr., pirmininkas Robert Zapolis ir Ray Wertelka. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

471-1424. (ak.) 

A R A S 
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x Aura Reitnerytė, kuri lan
ko Violetos Karosaitės vado
vaujamą Crestvvood baleto 
studiją, šoks mūsų Operos 
„Viliaus Telio** spektakliuose 
birželio 14 ir 15 d. Morton teatre. 

x . .Vyturėlis", Marąuette 
Parko lituanistinės mokyklos 
laikraštėlis 1985-1986 mokslo 
metams, išėjo iš spaudos. 
Laikraštėlis prirašytas pačiu 
mokinių, padedant ir globojant 
mokytojams. Globojo Daina 
Dumbrienė ir Stefa Prialgaus-
kienė. Paskelbti laimėtojai už pie
šinius: Elenutė Tuskenytė — pir
ma premija, William Linas — an
tra. Vita Mikelevičiūtė — trečia 
premija. Konkurso komisiją 
sudarė B. Gaižutis, D. Dumb
rienė. J. Penčylienė ir S. Pri-
algauskienė. įžangos žodis — 
mokyklos vedėjos Bronės 
Prapuolenienės. 

x P r a n a s Nenor ta iš 
Indianos, įsiregistruodamas į 
LPKS-gą, atsiuntė 330.00 dol. 
auką Sąjungos veiklai parem
ti. Centro valdyba vertin
dama P. Nenorto pareigas 
supratimą — paremti lietuvių 
kankinių veiklą — reiškia 
nuoširdžia padėką. fpr.) 

x Lietuvių Fondo Pelno 
skirstymo komisija svarstė 
PLB Fondo tarybos prašymą 
skirti 40.000 dol. Lituanis
tikos katedrai, bet sprendimo 
dar nepadarė. Be to. Pelno 
skirstymo komisijos nutari
mai reikalingi LF tarybos 
patvirtinimo. 

Lietuvių Fondas 
(sk.) 

PŪKELEVIČIŪTE IR 
VENCLOVA POEZIJOS 

DIENOSE 
Gegužės 23-24 d. Poezijos dienų 

programą organizavo poetas 
Kazys Bradūnas, o rengė 
Jaunimo centro moterų klubas, 
vadovaujamas S. Endrijonienės. 
Renginį atidarė klubo pirm. Salo
mėja Endrijonienė, primindama, 
kad 13-tąja poezijos švente 
uždaromas Jaunimo centro 
kultūriniu renginių sezonas. Pra
dėdamas programą, K. Bradūnas 
pranešė, kad vakaras bus ati
darytas su Birute Pūkelevičiūte. 

Rašytoja Birutė Pūkelevičiūte 
pabrėžė, kad yra daug poezijos 
mylėtoju ir ėmė pasakoti, ką ji iš 
lietuvių lyrikos labiausiai 
mėgsta. Rinko tai, kas ir 
dramiška. Deklamavo ištrauką iš 
Putino ..Vergo", su Bernardu 
Brazdžioniu žengė pro Florencijos 
San Croce skliautus, fone girdin
tis vargonų muzikos rimčiai. 
Perteikė Antano Miškinio meilę 
Lietuvai. Tai nebe Maironio 
Lietuva tėvynė, o Lietuva — se
suo. Pūkelevičiūte buvo 
parinkusi puikius eilėraščius, 
deklamavo su įsijautimu. Toliau 
perteikė K. Bradūno „Vitražą" — 
Gardino dirbtuvėj meisteris kuria 
vitražą. Deklamavo su dviejų 
mušamųjų instrumentų brolių 
Dariaus ir Audriaus Polikaičių 
palyda, kurią jie patys sukom-
panavo. Mušamųjų instrumentų 

x Kun. P r a n a s J o k ū b a i 
tis, Chicago, 111.. mūsų nuošir
dus rėmėjas, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
20 dol. auką. Labai dėkojame 
ir kartu atsiprašome už 
neapdairumą. 

x Algirdas Saulis, Claren
don Hilis. 111.. prie prenu
meratos mokesčio pridėjo ir 22 
dol. auką dienraščio paramai. 
A. Sau!i įrašome j garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
rėmimą savo spaudos labai 
dėkojame. 

x S t a n l e y Y u r k u s , 
Chicago, 111., mūsų garbės 
prenumeratorius. pratęs
damas prenumeratą vėl pridė
jo 20 dol. lietuviško žodžio 
paramai. S. Yurkų ir toliau 
laikome garbės sąraše, o už 
auką labai dėkojame. 

x Graž ina Reškevičienė 
ir I rena Lileikienė, Omaha. 
Nebr. , V.R. G e d m i n a s , 
Woodhaven. N.Y., G. Grišma-
nauskas. Las Vegas, Nevada, 
dail. V.O. Virkau, Downers 
Grove. 111.. Rima Košiubaitė. 
J. Kučinskas, Dovagieac, 
Mich., Virginia Skotte. Wa.. 
Genutė Gylytė, Olympia. 
Washington. E. Stoškus, Oak 
Lawn. 111.. Sylvia Krumplis, 
\Villow Springs, 111.. buvo 
užsukę j ..Draugą'* ir įsigijo 
įvairių leidinių, plokštelių ir 
medžio drožinių. 

švelnūs ar staigesni akordai gerai 
išryškino jautrių poetinių žodžių 
prasmę. Publika gausiai plo
jimais padėkojo K. Bradūnui už 
puikų eilėraštį. 

Ieškodama dramatiškumo po
ezijoje B. Pūkelevičiūte pasirinko 
Oskaro Milašiaus „Miguel Ma-
niara", išverstą A. Vaičiulaičio. 
Pirmą programos pusę baigė 
Vlado Šlaito eilėraščiu „Srovė". 
Ją deklamavo su Audriaus 
Polikaičio būgno palyda, išryški
nančia pabrėžtinas mintis. 

Parinktieji eilėraščiai turėjo 
daug kur patriotinį-religinį 
atspalvį. 

Antroji vakaro dalis buvo skir
ta pačios Birutės Pūkelevičiūtės 
kūrybai. Pradėjo ištrauka iš 
„Aukso žąsies" Su linksmu 
humoru ir kuklumu pasakojo 
apie savo pirmą pasireiškimą 
kaip „poetesos". Deklamavo apie 
nuskandintą vardą, pritariant 
cimbolams. Iš savo „Metūgių" pa
skaitė baigminę dalį. Skaityba 
buvo nuostabiai raiški. B. Pūke
levičiūte gegužės 23 d. stebino 
savo ypatinga atmintimi, įsteng
dama deklamuoti ilgus 
eilėraščius. Stebino ir vaidybiniu 
pobūdžiu deklamavime. 

Pabaigai parinko savo „Rau
dą", kuriai palydą kanklėmis su
darė Rima Polikaitytė. Rauda — 
graudi. B. Pūkelevičiūte stebino 
geru parinkimu deklamuojamos 
poezijos. 

Nedaug teturime tokių talentų, 
kurie taip pajėgūs savo kūryboje 
ir taip stebinantieji jos per
teikimu. Poezijos pažinimą ji 
parode įvadais į pasirinktus 
deklamuoti kūrinius. 

Antrą dieną, gegužės 24, prof. 
Tomas Venclova paskaitoje apie 
mūsų kūryba pasaulio poezijos 
fone pažymėjo, kad tik Donelaitis 
ir Baranauskas prasimušė j 
tarptautinę plotmę. Okupuotame 

krašte deformuotoje visuomenėje 
deformuota ir poezija. Joje jau
čiamas savito lietuviškumo il
gesys, bet nėra to ryškaus pasi
sakymo dėl totalitarinės prie
vartos, kuri Miloszą, Brodskį 
išvedė į tarptautinį garsą. 
Paskaitininkas pastebėjo, kad 
imama linkti į pagonybės, orien-
to minties aukštinimą, o tas 
skurdina mus, atitraukdamas 
nuo vakarų kultūros, nuo 
krikščionybės. 

Po įžvalgios paskaitos T. Venc
lova paskaitė Brazdžionio, Mac
kaus, Radausko eilėraščius, pa
skaitė savo poezijos ir pora pa
vyzdžių iš lenkų disidentinės 
kūrybos. Jo įnašas į poezijos 
dienas buvo labai svarus. 

K. Bradūnas nuoširdžiai dėkojo 
B. Pūkelevičiūtei, T. Venclovai, 
Polikaičiams, dail. P. Aleksai už 
plakatą, „Draugui", „Margučiui" 
už garsinimą, A. Vaitkevičiui už 
patalpų tvarkymą, S. Endrijonie-
nei su moterų klubu už organi
zavimą ir gausias vaišes. 

S. Endrijonienė pabrėžė, kad 
didžioji padėka priklauso K. Bra
dūnui. Į jį dedamos viltys ir dėl 
ateities poezijos dienų 
organizavimo. 

J . Pr. 

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS 

MARQUETTE PARKO 
LITUANISTINĖJE 

MOKYKLOJE 

Šių metų gegužės 18 d. 3 vai. 
p.p. į parapijos salę rinkosi 
mokiniai, jų mamytės, tėve
liai, sesutės, broliukai, močiu
tės ir seneliai. I minėjimą 
atsilankė parapijos klebonas 
kun. A. Zakarauskas, parapi
jos kunigai, mokyklos vedėja 
seselė Margarita Marija ir taip 
pat seselės mokytojos. 

Marija Kamiene Lietuvių fondo bankete daro pranešima Nuotr. J . 
Nuotr. J . Tam«'taičio 

J . A. VALSTYBĖSE 

— S e p t i n t a s i s t e a t r o 
f e s t i v a l i s bus šį rudenį 
Padėkos dienos savaitgalį 
Jaunimo centre Chicagoje. 
JAV LB Kultūros taryba kvie
čia teatro vienetus šiam įvy
kiui ruoštis. Artimoj ateity bus 
paskelbtos smulkesnės infor
macijos. 

— „Didžiausioje pasau
lyje tos rūšies a tominė je 
jėgainėje Ignalinoje, ok. 
Lietuvoje, 1984 m. užtikta 
didelių trūkumų", rašo „Los 
Angeles Times" koresponden
tas William J. Eaton gegužės 
16 d. Pagal Lietuvos komu-

Motinos dienos minėjimą 
pradėjo lituanistinės mokyk
los vedėja B. Prapuolenienė, 
pasveikindama visas mamy
tes ir pasidžiaugdama gausiai 
susirinkusiais svečiais. Po to 
pakvietė kleboną kun. A. 
Zakarauską tarti kelis žodžius. 
Klebonas pasveikino visas 
mamytes ir prasidėjo prog
rama: deklamavimas eilė
raščių, skirtų motinoms pa
gerbti, kuo nors pasirodė visų 
skyrių mokiniai. Programos 
paįvair inimui vyresniųjų 
skyrių mokiniai, vadovaujami 
Dariaus Polikaičio, padai
navo keletą dainų. Po to 
mažieji ansamblio dalyviai 
pašoko pora tautinių šokių. 
Taip pat ir vyresnieji pašoko. 
Šokius paruošė Irena Smie-
liauskienė ir jos padėjėjos 
Lidija ir Rima Stroputės. Su 
eilėraščiu „Ačiū Tau, Mamy
te", kurį atliko 4 -kyriaus 
mokiniai, baigėsi a lamaci-
jos. Programos pabuigai jau
nesnieji ansamblio mokiniai, 
vadovaujami Audriaus Poli
kaičio. pada inavo keletą 
dainų. 

Programai pasibaigus buvo 
iškviesti ir tautinėmis juoste
lėmis apdovanoti ansamblio 
mokiniai, nepraleidę nė vie
nos pamokos. 

Dar sekė „Vyturėl io" 
konkursinių rašinių premijų 
įteikimas. Premijas įteikė 
Tėvų k-to atstovas Br. Gaižu
tis ir „Vyturėlio" globėja Stefa 
Prialgauskienė. Programos 
pranešėja — Aida Mikučiaus-
kaitė. Deklamacijas paruošė 
skyrių mokytojos. 

Programa atidrebėta, premi
jos, dovanėlės ir pagyrimai 
gauti. Mamytės papuoštos 
baltom ramunėm, atrodo, kad 
jau viskas atlikta. Tat dabar 
drąsiai, bet tvarkingai nusku-
bėjom prie užkandžių stalo. 

Aida Mikučiauskaitė, 7 sk. 

JUOZO 
ŽILEVIČIAUS 

PRISIMINIMAS 

Prof. Juozas Žilevičius 
(1891-1985) buvo didi, šakota 
asmenybė: kompozitorius, 
muzikologas, visuomeninin
kas, plunksnos žmogus. J o 
prisiminimas buvo gražiai 
pravestas Chicagoje gegužės 
31 d. 

Vykdant a.a. J. Žilevičiaus 
testamentinę valią, buvo atna
šautos šv. Mišios Jėzuitų 
koplyčioje (kun. P. Daugin
tis, SJ), pasimeldžiant už Lie
tuvių muzikologijos archyvo 
steigėją ir už visus gyvus ir 
mirusius šio archyvo ekspona
tų donatorius bei rėmėjus. 
Mišių metu trio — Povilas ir 
Vanda Matiukai ir Manigir-
das Motekaitis (vargonai) atli
ko keletą religinių kūrinių. 

Pamaldose dalyvavusieji 
minėjimo vadovų buvo pa
kviesti į Jaunimo centro kavi
nę pusryčiams, kuriuos 
paruošė Aniceta Stropienė. 
Viso minėjimo organizatorius 
ir vadovas — muzikas Kazys 
Skaisgirys, artimas ilgame
tis prof. J . Žilevičiaus bend
radarbis ir nūnai muzikologi
jos archyvo tvarkytojas . 
Minėjime dalyvavo geras 
pusšimtis žmonių, prof. J. Žile
vičiaus gerbėjų bei muzikolo
gijos archyvo rėmėjų. 

(m v) 

nistų partijos 1984 spalio 9 d. 
pranešimą, „pirmasis reak
torius dažnai būdavo sustab
domas, o antrojo statyba 
neįvykdyta pagal priimtą 
planą Be to, statybos ir įren
gimų kokybė buvo bloga. 
Darbininkai nepajėgė padary
ti reikiamų pataisymų. Vieni 
buvo simuliantai, kiti pažeidi
nėjo saugumo taisykles, o dar 
kiti .neišmintingai naudojo' 
statybines medžiagas, t.y. 
vogė", taip rašė ,,LA Times". 
Atominių j ė- linių statybas 
daugiausiai vykdo iš Sovietų 
suvežti darbininkai su šei
momis. Laikraštis rašo apie jų 
nesugebėjimą dirbti i; Jidelius 
gabumus vogti. 

— Adv. A r ū n a s Udrys , 
gyv. Jackson, Mich., dirba 
elektros bendrovėje jau dau
giau kaip 15 metų. Jis turi 
magistro laipsnį iš „Darbo 
įstatymų" (Labor Law) srities 
ir atstovauja darbdaviams 
p r i e š b e s i s k u n d ž i a n č i u s 
darbininkus ir kitų iškeltas 
bylas. Šiuo metu jis padeda 
bendrovei susitarti su unijos 
vadovais, rengiant naują trejų 
metų darbo sutartį. Apie jį 
rašė „Jackson Citizen Patriot" 
laikraštis gegužės 27 d. laido
je. 

K A N A D O J E 
— Lietuvos k r i k š t o 600 

me tų sukakčiai Montrealyje 
paminėti, ses. Palmiros idėja 
sekant, buvo nutarta sukurti 
kan ta tą . Libretą parašys 
poe tas Henr ikas Nagys , 
m u z i k ą — A l e k s a n d r a s 
Stankevičius. Kantatos pa
ruošimas ir išleidimas kaš
tuos gana daug pinigų, bet jau 
dabar plaukia aukos ir pasi
žadėjimai. 

— Marinopol io kolegijo
j e , kaip rašo Montrealio 
„Gazette", balandžio 14-20 die

nomis vyko pianino studentų 
festivalis. Dalyvavo apie 200 
studentų iš Montrealio ir apy
linkių. Festivaliui vadovavo 
dvi mokytojos — A. Kilhertus 
ir Milda Bilevičiūtė-Ruffo. 

— Kata l ik ių moterų sąjun
gos suvažiavime Toronte 
Montrealio skyriui atstovavo 
T. Čipkienė, M. Gudienė ir D. 
Staskevičienė. 

— Daiva P ieča i ty tė , viena 
veikliausių Montrealio lietu
vių veikėjų, susižiedavo su 
Ričardu Lapu iš Toronto. 
Vestuvės dar nepaskelbtos. 

— Sol i s tės Slavą Ziemely-
t ė i r Ani ta P a k a l n i š k y t ė , 
smuikininkė Regina Bankie-
nė ir akompaniatorius And
rius Petrašiūnas balandžio 20 
d. atliko meninę programą 
kun L Mikalausko. Londono 
lietuvių klebono, sukaktuvių 
šventėje. Kun. Mikalauskas 
paminėjo savo amžiaus 75-rių 
metų, kunigystės 45-rių metų 
sukaktis. 
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