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„LKB Kronika" Nr. 71 Eina n u o 1972 m e tų . 
Perska i t ę s duok ki tam! 
J e i f ° l i , padaugink! 

Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Juozėnas reikalavo, kad 
bažnytinių komitetų nariai 
rimčiau kontr 'iuotų kunigų 
veiklą. Pagal RRT įgaliotinio 
įstaigą, bažnytiniai komitetai 
privalo: 

1. Prašyti rajono vyk
domuosius komitetus leisti 
tam ar kitam kunigui atvykti į 
atlaidus. Neturintiems tokio 
leidimo kunigams komitetas 
privalo neleisti eiti prie alto
riaus. 

2. Privalo stebėti, kad kuni
gai nemokytų vaikus katekiz
mo. 

3. Parapijose neturi būti 
organizuojamos Vėlinių proce
sijos į kapines; laidotuvės 
neturi virsti religinėmis 
demonstracijomis. Laidotuvių 
procesijoje draudžiama daly
vauti kunigui. Negalima nešti 
kryžiaus ir vėliavų. 

Nors prelegentas skundėsi 
kunigų veiklos suaktyvėjimu 
Joniškio rajone, tačiau faktiš
kai rajone, kaip ir kituose 
Šiaurės Lietuvos rajonuose, 
padėtis liūdna, štai keletas 
faktų. Praeitais metais j Joniš
kį vikaru buvo paskirtas tik 
ką baigęs Kunigų seminariją 
kun. Alvydas Grabnickas. 
Bedieviai, pastebėję, kad vika
ras bendrauja su vaikais ir 
jaunimu, pradėjo demonstra
tyviai jį sekti, net vykstant 
pas ligonius. 

Joniškio klebonui bedieviai 
išdrįso ūurodinėti, ką iš kuni
gų kviesti į atlaidus ir ko 
nekviesti. Kriukų parapijos 
b a ž n y t i n i s k o m i t e t a s , 
nepranešdamas parapijos kle
bonui, vykdo civilinės valdžios 
nurodymus. Pašvitinio bažny
čioje beveik nėra vaikų ir 
jaunimo. Dekanas kun. Boles
lovas Stasuitis bedievių įbai-
gintas prašė vienos motinos, 
kad ši neleistų savo vaikų 
patarnauti šv. Mišioms. Rajo
no parapijose labai mažai 
vaikų paruošiama pirmai 
Komunijai. Kiek geresnė padė
tis Žagarėje. Čia pirmai 
Komunijai kasmet paruošia
ma apie 20 vaikų, kai tuo 
tarpu maždaug prieš 10 metu 
būdavo paruošiama virš 100 
vaikų. Įvairiai terorizuojami 
tie žmonės, kurie kokiu nors 
būdu patarnauja J. E. vysku
pui Julijonui Steponavičiui, jį 
paveždami į atlaidus, kunigų 
laidotuves ar kur kitur. Juos 
bausdami, pareigūnai atvirai 
pasako: „Nevežiokite vyskupo 
ir kunigų!" Žagarės mokyklos 
ateist iniuose renginiuose 
mokiniai nuteikiami prieš 
vyskupą. Jiems aiškinama, 
kad kol gyvas vyskupas J. 
Steponavičius, tol Vilnius 
neturės vyskupo, ir tai yra 
vienintelė kliūtis. 

* * * 
(Bus daugiau) 

FBI tikrina Valstybės 
departamento personalą 

Washingtonas . — Fede
ralinis Investigacijos biuras 
tiria Valstybės departamento 
tarnautojų veiklą ryšium su 
saugumo taisyklių pažeidimu 
A m e r i k o s a m b a s a d o j e 
M a s k v o j e , p r a n e š ė F B I 
direktorius William Webster 
Senatui. 

Webster laiškas senatoriui 
Ernest Hollings pagreitino jo 
paties patvirtinimo procedūrą 
būti CIA direktoriumi. Sena
torius buvo sulaikęs jo 
nominaciją, bet jo iniciatyva 
ištirti Maskvos ambasados 
špionažą, atidarė duris jo 
patvirtinimui, kurį turi atlikti 
Senatas. Savo laiške Webster 
pažymi, kad FBI tiria kelio
likos asmenų iš Valstyvės 
departamento veiklą, o taip 
pat ir buvusių tarnautojų ir 
kitų departamentų asmenų 
ryšius su Maskvos ambasada 
p a s k u t i n i ų kelių me tų 
laikotarpyje. 

Pagr ind in i s 
pa t ik r in imas 

Investigacija apims visas 
federalinės taisykles, kurių 
privalo laikytis Amerikos 
ambasados tarnautojai Mask
voje, įskaitant ir asmenis, 
kurie galėjo leisti išnešti slap
tas informacijas iš ambasa
dos. Webster sako, kad jis 
susilaukė visiško bendra
darbiavimo iš Baltųjų rūmų ir 
Valstybės departamento aukš
tųjų pareigūnų. 

Visa FBI rankose 
Vals tybės depar tamento 

kalbėtojas Peter Martinez 
pasakė, kad „visi civiliai pilie
čiai, kurie dirbo Maskvos, 
Leningrado ir Vienos ambasa
dose tuo metu, kai vyko 
špionažas, buvo apklausinė
jami. Ir tai privedė prie to, kad 
FBI perimtų tolimesnį tardy
mą. Sen. Hollings yra FBI 
komiteto pirmininkas ir jis 
pilnai pritarė šiai FBI investi-

gacijai. J is savo laiške prezi
dentui paprašė, kad ir jis 
pritartų, kad visas Maskvos 
personalas būtų naujai ištir
tas. Kyla klausimas ar jie turi 
teisę investiguoti Valstybės 
departamento vyresnio rango 
tarnautojus. Bet, kai padary
tas nusikaltimas Amerikos 
ambasadoje, tai visas persona
las turi būti patikrintas ir 
išaiškinta, kas kaltas už 
valstybės paslapčių išdavimą, 
rašo sen. Hollings. Baltųjų 
rūmų, Valstybės ir Gynybos 
departamento sutikimai jau 
gauti. 

Paminėtos 
Černobylio metinės 

Berlynas . — Įvairiuose 
Vakarų Europos kraštuose 
m a n i f e s t a c i j o m i s p r i e š 
branduolines jėgaines buvo 
p r i s i m i n t o s Černoby l io 
katastrofos pirmosios meti
nės. Komunistų valdomuose 
Centro ir Rytų Europos kraš
tuose, įskaitant Sovietų Sąjun
gą, demonstracijos prieš 
branduolines jėgaines buvo 
draudžiamos ir Černobylio 
katastrofos pirmosios metinės 
nebuvo viešai prisimintos. 
T i k t a i ke tu r i a s m e n y s 
Maskvoje, pr ik lausantys 
v a d i n a m a j a i g rupe i už 
pasitikėjimo atstatymą tarp 
Jungtinių Amerikos valstybių 
ir Sovietų Sąjungos, išdrįso 
so s t i nė s cen t r e i ške l t i 
t r ansparan tą su keliais 
šūkiais reikalaujančiais, kad 
brandulinės jėgainės Sovietų 
Sąjungoje būtų saugesnės. 
Kaip tik šiomis dienomis 
sovietų vyriausybė pranešė, 
kad Sovietų Sąjungoje numa
toma pastatyti 11 naujų 
branduolinių jėgainių, bet kad 
Černobylio elektrinė nebus 
plečiama, kaip anksčiau buvo 
numatyta. 

Nelaimė Kapitoliuje? Amerikos vėliava plevėsuoja prie Senato rūmų 
dalies tokioje pozicijoje, kuri reikštų nelaimę. Žmonės, kurie laukė 
eilėje, kad galėtų patekti į dabar pravedamus Kongreso apklausinė
jimus Iran-Contras reikaluose, pastebėjo šią atvirkščiai pakabintą 
vėliavą ir pranešė Kapitoliaus policijai. Po minutės vėliava buvo 
pakabinta teisingoje pozicijoje. 

Didelė lėktuvo nelaimė 
Varšuva . — Šeštadienį len

kų linijos lėktuvas, pakilęs 
skristi į New Yorką, tuoj 
nukrito ir visi 183 žmonės 
buvo užmušti. Kai lėktuvas 
pakilo, įgula radijo bangomis 
pranešė atsisveikinimą gimi
nėms, bet tuoj stotis išgirdo 
piloto Zygmunto Pawlaczyko 
balsą: „Tai yra galas. Mes 
krintame. Sudiev". 

Sovietų Iliušinui 62 M suge
do 2 motorai, vos 25 minutes 
po pakilimo. Pilotas bandė 
sugrįžti į Varšuvą, bet, spėja
ma, kai pamatė, kad nebebus 
galima, išlaviravo lėktuvą nuo 
žmonių gyvenamos vietos į 
Kabaty mišką, kur lėktuvas 
pasiekęs žemę, susprogo ir 
pasipylė l iepsnų jūra. 17 
žmonių turėjo Amerikos 
pasus. Kai kurie turėjo dvigu
bos pilietybės dokumentus. 

Gedulas Lenk i jos 
k r a š t e 

LOT yra lenkų kompanija. 
Gelbėtojai surado juodą dėžę, 
kurioje yra registruojamos 
lėktuvo skridimo informaci
jos. Po 53 minučių susprogo 
lėktuvas. Manoma, jei pilotas 
būtų bandęs tuojau pat sukti į 
aerodromą, tai galbūt būtų 
galėjęs išvengti nelaimės. 
Dešimt akrų miško buvo 
s u n a i k i n t a n u o u g n i e s . 
Žmonės, važiavę pro mišką, 
matė žemai skrendantį lėktu
vą ir girdėjo sprogimą. 

Varšuvoje paskelbtos dvi 
gedulo dienos. Sustabdyti visi 
koncertai, teatrai, kinai ir 
vodeviliai. Vakare televizija 
patiekė pilną sąrašą žuvu
siųjų žmonių. Rasta tik piloto 
kajutėje pririšti keli lėktuvo 
personalo kūnai, bet ir tie 

neatpažįstami. 
Kardinolas Glemp paprašė 

visą kraštą melstis už žuvu
sius. Popiežius atsiuntė 
užuojautos žodžius ir meldėsi 
už juos Vatikano koplyčioje. 
Technikai pareiškė, kad kūnų 
negalima atpažinti; teks tik 
per pirštų nuospaudas ar 
dantų nuotraukas spėti, jei ir 
tai bus surasta. 

Gorbačiovas skaldo 
sąjungininkus 

Washing tonas . — Vienas 
iš prezidento vyriausių patarė
jų nusiginklavimo reikalais 
šią savaitę pareiškė daug 
abejonių apie vedamas dery
bas tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos Genevoje. 

Edward Rowny. specialus 
patarėjas prezidentui ginklų 
reikalais, sako, kad būtų 
didelė klaida susitarti nelie
čiant didelių ir svarbiausių 
dalykų. J is priklauso griež
tosios politikos linijai, kuri 
Baltuosiuose rūmuose labai 
greitu tempu švelnėja. Rowny 
s a k o , k a d Gorbač iovo 
nusiginklavimo planas yra 
taip sudarytas, kad nori 
atskirti Ameriką nuo jos 
sąjungininkų Europoje ir Azi
joje. „Jis tai daro pasigėrė
tinai", sako Edward Rowny. 
Jis sako, kad yra abai svarbu 
kokie nuostatai bus įrašyti 
sutarties patikrinime ir ar jų 
bus laikomasi neapgaudinė-
jant amerikiečių. 

Rowny taip pat kritikuoja ir 
Gorbačiovo pasiūlymą elimi
nuoti visus taktinius ginklus 
iš Europos. „Visa Šita paliktų 
sovietus su pakankamai 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lyono mieste pras ide-
Klaus Barbie teismas, kuris 
kaltinamas nacių karo metu 
nužudęs stovykloje tūkstan
čius žmonių, kai jis buvo 
Gestapo kapitonas. Išvaka
rėse žydų organizacijos 
aplankė tas vietas, kur vyko 
žudymai. Barbie dabar yra 73 
m. amžiaus. Vyko ir juodai 
a p s i r e n g u s i ų j aunuo l ių 
demonstracijos prieš Barbie 
teismą. Jo sveikata bloga, tad 
jam įrengė specialų kambarį, į 
kurį tegalės įeiti jo advokatas 
Jacques Verges ir jo daktaras. 
Prancūzų spaudoje jau pilna 
įvairiausių aprašymų apie 
Klai . Barbie. Jis jau buvo 
dukart nuteistas mirties 
bausme už akių, tačiau praėjo 
20 metų, ir pagal prancūzų 
į s t a t y m u s , jei b a u s m ė 
neįvykdyta, jis gali būti teisia
mas iš naujo. 

— N e v a d o j e atominiu 
bandymų vietovėje Motinos 
dienos metu protestavo 
daugiau kaip tūkstantis akty
vistų prieš vyriausybės daro
mus ginklų bandymus. Poli
cija suareštavo 746. 

— Dominikonų respubli
kos prezidentas Joaųuin Bala-
guer pabėgusiam su šeima į 
Venezuelos ambasadą buvu
siam krašto prezidentui Jorge 
Blanco leido išvykti, jei tai 

reikalinga jo sveikatai, į 
Ameriką. Jis turėjo Širdies 
priepuolį, vos tik pasitraukęs į 
ambasadą. 

— F i l i p inų gyventojai 
pirmadienį stovėjo ilgose eilė
se, kad galėtų išrinkti 224 
narius į savo Amerikos 
stiliaus kongresą. 

— Londone Tarptautinė 
Amnestijos organizacija 
pranešė, kad Gvatemaloje 
tęsiamos politinių vyriausy
bės pr iešų žudynės i r 
„pradingimai", nežiūrint kad 
prieš 16 mėnesių buvo išrink
ta civilinė vyriausybė po 31 m. 
kariškių valdymo. 

— Maskvoje sovietų žinių 
agentūra Tass paskelbė, kad 
sov ie t a i n e b e r e i k a l a u s 
nusiginklavimo pasi tar i
muose, jog kar tu bū tų 
sprendžiama „žvaigždžių 
karo" programa. Tass suges
tionuoja, kad reikėtų susitarti 
atskirai. 

— Roslyn Harbos mies
telyje vietos vysk. John 
McGann, kalbėdamas buvu
sio CIA direktoriaus W. Casey 
laidotuvėse, kuriose dalyvavo 
ir prezidentas, kri t ikavo 
Amerikos politiką Centro 
Amerikoje. Tačiau kita kalbė
toja, buvusi Jungtinių Tautų 
ambasadorė Jeane Kirkpat-
rick, kalbėdama tose pačiose 
laidotuvėse, pasakė, kad reikia 
girti Casey už Contras 
palaikymą, kuriam jie buvo 
svarbūs, bet ne tiek svarbūs, 
kad būtų pažeistas įstatymas. 

— P o r t l a n d e spauda 
pranešė, kad amerikietis 

savanoris , norėjęs padėtii 
sandinistų vyriausybei Benja-
min Iinder, kuris contras 
buvo nušautas, buvo politinis 
aktyvistas, specialiai studi
javęs mechaninę inžineriją, 
kad galėtų padėti sandinis-
tams. 

Ekspertų liudijimai 
Vyksta į Europą 

konvendonaliniais ginklais, 
kurie per keturias dienas būtų 
prie Reino". 

Vėliau kitas Baltųjų rūmų 
pareigūnas pasakė, kad Row-
ny pažiūros nėra Amerikos 
oficiali pozicija s iekiant 
susitarimo. 

Je ruza lė . — Dokumentų 
ekspertas, pirštų nuospaudų 
specialistas ir antropologistas 
liudijo Demjanjuko teisme, 
pranešdamas kartais įdomių 
informacijų savo srityje. 

Tačiau pats įdomiausias 
pranešimas buvo, kad teismo 
sesija bus nutraukta nuo gegu
žės 17 iki birželio 12 dienos, 
nes Izraelio ir Demjanjuko 
advokatai vyks į Vokietiją ir 
Balgiją apklausinėti ten es
ančių liudininkų. 

Apklaus inė j imai 
Europoje 

Vakarų Vokietijoje bus 
klausinėjami Otto Hom, Hein-
rich Schaefer ir Helmut Leon-
hardt. Visi trys buvo sargais 
Treblinkos mirties stovykloje 
ir yra persona e non gratae 
Izraelyje, todėl jiems Izraelis 
neleidžia atvykti į Jeruzalę. 
Hom yra jau liudijęs Demjan
juko teisme Clevelande. Belgi
joje bus apklausinėjamas 
Vladas Amanavičius. 

Teisėjai paskelbė, kad 
liudininkai bus apklausinė
jami dėl to, kad būtų galima 
nustatyti „Ivan Žiauriojo' 
arba „Ivan iš Treblinkos" 
tapatybę. Liudininkai bus 
apklausti vokiečių teisme, kur 
jau sutarta proecedūra ir 
n u s t a t y t a a p s a u g a to 
apklausinėjimo metu. 

Demjan juko g y n y b o s 
a d v o k a t a i p a i n f o r m a v o 
teismą, kad jie kreipėsi į 
Ispaniją ir Lenkiją, kad šios 
valstybės išleistų atvykti iš 
ten liudininkus ir Jeruzalėje 
liudyti, tačiau dar negauta 
atsakymo. 

M i n ė t a s i s d o k u m e n t ų 
ekspertas Amnon Bezaleli 
pranešė, kai jis dar kartą 
pertikrino dokumentus, nieko 
naujo nesurado, ką buvo sakęs 
prieš savaitę apie Trawniki 
asmens kortelę. 

Ski r tumai p a r a š u o s e 

Gynybos advokatas John 
Gili surado, kad Ernst Teufel 
parašas ant tos kortelės yra 
skirtingas nuo kitų parašų, ku
riuos jis pasirašydavo ant kitų 
dokumentų. Ekspertas Bezale
li konstatavo, kad yra skirtu
mai tuose parašuose, bet tai 
esą nesvarbu. Be to Gili 
paklausė ar raidės „ya" 
ukrainietiškai Demjanjuko 
paraše ant kortelės yra pana
šios kaip ir vertėjo ranka rašy
tame laiške. Bezaleli atsakė, 
kad yra panašumo, bet kaltin
tojas užprotestavo. 

L iud in inkas i š 
Wiesbadeno 

Toliau kaltintojai pristatė 
kitą liudininką iš Wiesba-
deno. Jis yra Reingardt Alt-
man, 46 m. buvęs policinin
k a s k u r i s d i r b a 
kriminaliniame biure ir yra 
pirštų nuospaudų specialis
tas. Prieš pradėdamas liudyti, 
jis paaiškino pirštų nuospau
dų žymes. 

Jis išstudijavo aštuonias 
Demjanjuko fotografijas ir 

— New Delhi Indijos žinių 
agentūra pranešė, kad sovietų 
aviacijos karo lėktuvas 
bombardavo afganų postą, 
manydamas, kad tai afganų 
partizanų stovykla. Užmušta 
100 afganų karių. 

— Washingtone Teisin
gumo departamentas prane
ša, kad praėjusiais metais 
kalinių skaičius Amerikoje 
pakilo 9°v. Prieš tai kalinių 
buvo 546.659. 

kalbėjo apie jo veido bruožus. 
Altman pasakė, kad jis esąs 
vienintelis specialistas Vak. 
Vokietijoje, galįs kvalifikuo
tai pravesti fotografijos studi
jas. J i s išegzaminavo ir 
Trasniki kortelėje fotografiją. 
J i s paėmė 24 kitas fotografi
jas, palygino su aštuoniomis 
fotografijomis ir rado, kad yra 
labai daug panašumo, tačiau 
nėra 100% tikras, kad tos visos 
aštuonios nuotraukos būtų tos 
pačios ir to paties asmens. 
Liudininkas turėjo 32 fotogra
fijų albumą. Demjanjuko 
advokatai niekada nebuvo 
matę to albumo ir todėl 
priešingo apklausinėjimo 
negalėjo įvykti. 

Abejo t inos ver tės 
liudijimai 

Vyriausias adv. Mark 
O'Connor pastebėjo, kad Alt
man nėra baigęs jokio 
antropoligijos kurso ir kad jo 
ekspertiškumas yra tik pirštų 
nuospaudų srityje. Liudinin
kas tada atsakė, kad jo 24 
veido aprašomai yra padaryti 
dviejų prancūzų antropologis-
tų, bet jis negalėjo pasakyti, 
kada tie mokslininkai paruošė 
šią studiją. O'Connor baigė 
savo klausimus liudininkui 
apie modernią fotografijos 
techniką, kuri gali būti naudo
jama fotografijose. 

Kitą dieną, kai O'Connor 
klausinėjo Altmaną, išaiškė
jo, kad albumas, kurį naudojo 
liudininkas buvo šiek tiek skir
tingas nuo to, kuris buvo 
duotas susipažinti gynėjams. 
J is atrado kelis skirtumus ir 
paprašė, kad teisėjai tai užre
gistruotų ir jie sutiko. O'Con
nor taip pat pasakė, kad 
aštuonių nuotraukų pavyz
džiuose yra skirtumai ausyse. 
Pagaliau O'Connor parodė liu
dininkui fotografiją, kur 
asmuo atrodo kaip Demjan-
jukas ir paprašė, ar jis gali 
parodyti panašumus toje 
fotografijoje su Demjanjuko 
fotografija. Liudininkas at
sisakė tai padaryti, nežiūrint, 
kad jis anksčiau sakė galįs 
padaryti tokias analizes, net 
su savo akimis, nenaudojant 
padidinamojo stiklo. 

P ro feso rės žodis 
Paskut inę tos savaitės 

teismo sesijos dieną antropo-
logistė Patricia Smith, anks
čiau gyvenusi Anglijoje, o nuo 
1962 m. Izraelyje, liudijo apie 
panašumus trijose kaltina
mojo fotografijose: 1942 m. 
Travvniki kortelėje. 1947 m. 
šoferio: leidime Vokietijoje ir 
1958 m. fotografijoje Clevelan
de. Ji yra anatomijos ir dantų 
medicinos profesorė Hebrajų 
universitete ir ji kalbėjo dvi su 
puse valandos apie antropolo
giją ir genetiką, bei metodą, 
kaip atskirti fizines savybes. 
Ji ištyrė 3 fotografijas ir 
pasakė, kad nėra skirtumo 
tarp pirmųjų dviejų, o tarp 
antrosios ir trečiosios yra 11% 
skirtumas. Smith liudys dar ir 
sekančią savaitę. 

KALENDORIUS 

Gegužės 12 d.: Nerėjus. Fla
vija. Achilas ir Pankratas. 
Vaidutis. Viligailė. 

Gegužės 13 d.. Zigmantas, 
Alvyde, Servacijus. Gliserija. 
Imelda, Neris, Aiva. 

ORAS 
Saulė teka 5:35. leidžiasi 

7:59. 
Temperatūra dieną 68 L, 

nakti 50 1. 



DRAUGAS, antradienis, 1987 m. gegužes men. 12 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKU PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATA, 6515 So . California A ve. , Chicago, 1U. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

DŽIAUGSMAS DĖL 
NESVEIKATOS 

Padekime visais galimais bū
dais dideliame varge esan
tiems — del nesveikatos 
besidžiaugiantiems. 
/ žmonišką veiklą raginimas 

Neįtikėtinai daug yra žmonių, 
kurie džiūgauja sirgdami. Iš 
savos nesveikatos jie semiasi 
savo gyvenimo džiaugsmą. 
Tokie asmenys yra vadinami hi-
pochondrikais. Tai tam tikros 
rūšies neuroze ir ji gydoma 
psichoterapija. 

Hipochondnkai apkabina — 
prie savęs drūtai laiko nusi
skundimus. Jie išnaudoja 
kiekviena galimybę nusiskųsti 
savo bloga sveikata ir mato 
invalidumą kiekviename kūno 
suskaudėjime. Jie mato pražūtį 
kiekviename odos nubrozdyme. 
Jie tariasi gavę širdies ataką po 
kiekvieno pulso iškritimo. Jie 
jaučiasi apsinuodiję, kad ju 
viduriai neišsituština laiku. 
Jiems rodosi, kad bakterijos yra 
apsupusios visą jų aplinką. 

Hipochondnkas per daug bai
minasi del savo sveikatos. Ži
noma, kad kiekvienas žmogus 
turi išmintingai rūpintis savo 
sveikata, bet tik ne taip per
dėtai kaip elgiasi hipochon-
drikai. Jie išmintinga sveikata 
rūpinimąsi paverčia blogiu. Il
gai užsitęsusi hipochondrija yra 
n^uiozė — proto liga, kurią 
gydyti yra vienas sunkiausių 
darbų gydytojui. 

Hipochondnkas perdėtai rūpi 
naši savimi, savo sveikata ir del 
to tariasi nepagydomai sergąs. 
Užkietėjęs hipochondrikas visai 
nenori gerai jaustis. Po nuodug
nių mediciniškų tyrimų 
nesurandama organines ligos, o 
jis mano. kad jo kūno organai ir 
jų veikla yra nepagydomai su
trikę. Tokie ligoniai be su
stojimo keliauja nuo vieno 
gydytojo prie kito. Jie tikisi, 
laukia naujų diagnozių ir vis ki
tokio gydymo, o netiki nė j 
vieną. 

Nebijokime gilintis j savo 
sveikatos reikalus 

darbo — 

Nebijokime įsigilinti, daugiau 
žinių turėti apie įvairių ligų po
būdį, kilmę ir jų gydymą. Toks 
ligomis domėjimasis, tokios apie 
jas žinios nepadarys ne vieno 
hipochondriku, jei jis nebuvo iš 
anksčiau hipochondrijai nusi
teikęs. Žinotina taip pat. kad įsi
gijimas daugiau mokslinių žimu 
apie ligas nepagydys hipochon-
driko. Taipjau yra su tokia liga 
negaluojančiais kai jie būna pa
galiau įtikinti, kad jie neturi 
tos, ar kitos ligos, jie netrukus 
susirandą kitą ligą ir pradeda 
naujus nusiskundimus pasakoti 
kiekvienam sutiktajam. Už tai 
tokių ligonių ima nemėgti visi 
žmones, įskaitant ir namiškius. 
Visiems hipochondnkai netru
kus beveik suėda galvas, nes jie 
apie nieką nekalba, o tik 
apie savus, tikrovėje tariamus, 
o jiems tikrais atrodančius 
negerumus. 

Apgavikai gyvena iš 
hipochondriku 

Iš tokių ligonių gyvena vi
sokie apgavikai-šarlatanai Jie 
juos gydo su ,,Hokus-fokus" 
vaistais bei priemonėmis. Tokie 
niekadariai išvilioja pinigus ir 
palieka tuos ligonius su tais 
pačiais ar naujai ttsiradusiais 
nusiskundimais. Jokių vaistų 
hipochondnkams nereikia. 
Jokių operacijų jiems ne
darytina, o reikia imtis už sun

kiausio gydytojui 
psichoterapijos. 

Atsimenu, kaip gyd. Oskaras 
Pūdimaitis Kauno klinikose 
gydė vieną ligonę, kuri skundėsi 
driežą turinti skrandyje. 
Gydytojas atsakančiai pasiruošė 
ir tarė ligonei: plausime tams
tos skrandį ir išleisime driežą 
laukan. Atsakantis vamzdis 
buvo įstatytas į skrandį ir su 
daug vandens plaunant, buvo į 
dubenį paleistas driežiukas. 
Pamačiusi jį ligone apsidžiaugė 
ir pusei metų pagijo. Po to vėl 
atsilankė klinikon besiskųs-
dama. kad tas driežas pridėjo 
kiaušinių skrandyje ir išsiperėję 
jo vaikai vėl jai ramybės 
neduoda. 

Kitas atsitikimas liečia čia ra
šantįjį. Klinikon atsigulė mo
teris su susivėlusiais į didelį 
kuodą 'kaltūną) plaukais. 
Niekas jai to kaltūno nepra
šalino, nes ji be jo tarėsi apak-
sianti. Net profesorius Pranas 
Gudavičius jai nepadėjo. Jis 
pagyrė čia rašantįjį — tada 
jauną gydytoją tą kaltūną 
prašalinusį: girdi, aš nieko 
negalėjau padaryti, o šis jau
niklis tai padarė. O buvo šitaip. 

Susitarta su gailestinga sese
rimi, kad ji turėtų pasirengus 
žirkles, o ligonei buvo išaiš
kinta, kad ji galinti apakti nu
kerpant kaltūną, bet taip ne 
visada atsitinka. Už tai ištir-
sime, ar tamsta apaksi, ar 
neapaksi. nukerpant kaltūną. O 
tyrimas bus toks: suleisime 
vaistus į veną. jei pasidarys 
tamstai karšta — neapaksi nu
kerpant kaltūną, o jei šalta — 
negalima kirpti, nes apakti gali. 
Buvo prašyta ligonė pakartoti 
kas virš pasakyta — kad ji 
nesusimaišytų. Buvo leidžiamas 
kalcio skiedinys, kuris sukelia 
karščio jausmą kūne. Jau 
leidžiant jį ligonė ėmė šaukti: 
karšta, karšta. Tuoj gail. sesuo 
nukirpo kaltūną ir jį prof. P. 
Gudavičius rodė Kauno gydy
tojų draugijos susirinkime, 
liaupsindamas čia rašantįjį. 
Žinoma, ligonis neturi žinoti 
apie kalcio tokį veikimą — 
neturi būti gavęs jo adatų. 
Aišku, ligonė buvo laiminga 
atsikračiusi kaltūno ir 
neapakusi. 

Išvada. Kiekvienas hipochon
drikas serga savitai, bet vis 
nelaimingai. Reikia kiekvienu 
atveju elgtis skirtingai, prisi
taikant prie ligonio stovio. Kar
tais reikia nuodugnaus ligonio 
išklausinėjimo apie jo praeitį. 
Tas daug laiko užima gydytojui. 
Už tai toks psichoterapija gydy
mas yra labai brangus. 

Panašiai esti su gydymu alko
holikų. Jiems prisieina gerose 
vietose mokėti iki dešimt tūks
tančiu už vieną mėnesi (po du su 
puse tūkstančio per savaitę 

S e n ų g e r ų l a i k u p r i s i m i n i m a s : A l v u d o t e a t r o d a l y v i a i v a i z d u o j a V a r g o 
m o k y k l ą L i e t u v i ų te leviz i joje: v a i k a i - L a n i a u s k a s . B i r u t e B r u ž a i t e ir 
A r v y d a s Ž y g a s , m o k y t o j a - m o t i n a A n e l ė K i r v a i t y t e . 

J N u o t r . V . N o r e i k o s 

esant specialioje vietoje). 
Pasiskaityti. Geigy Syrnposia 

Series: The Addictive Personali 

tų pradėjo skaudėti prie kairiojo 
peties. Kreipiausi daktaro pa
galbos. Sakė, kad tai gali būti 

ir nugarkaulį. Anksčiau sake, 
kad skausmai praeis, dabar, kad 
kreiptis pas neurologą, nes 
operacija sėkmingai atlikta. 
Skausmams malšinti naudoju 
Tylenon Nr. 3. 

Nuolankiai prašau Tamstos 
pagalbos. Laukiu atsakymo per 
,,Draugo" „Kelias į sveikatą" 
skyrių. 

Atsakymas. Iš prisiųsto 
operacijos aprašymo aišku, kad 
buvo apgramdyti kaklo stubur
kauliai. Spaudimas į kaklo ner
vus buvo atliuosuotas. Esi čika-
gietė — kreipkis į Illinois 
univrsiteto ortopedinį skyrių \ 
(„orthopedic clinic"). Jis yra prie 
Polk ir Wood gatvių pietvakarių 
kampo. Įėjimas iš Wood gatvės. 
Kreipkis j informaciją. Ten 
geriausiai padės, kas dabar 
galima padėti. Vien Tylenolio 
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ty: Treatment and prevention. artričio priežastis. Skausmui vis tokiais atvejais niekada nesti 

AŠTUONIASDEŠIMTMEČIO 
STRAINUMAS 

Klausimas. Didž. Gerb. Dak
tare, aš Jūsų sveikatos pata
rimus visuomet skaitau ir jų 
laikausi. Daugelį kartų Jūs at
sakote į paklausimus sveikatos 
reikaluose. Deja. 1986 birželio 
24 d. ..Drauge" skaitytojas iš 
Kanados užklausė dėl vyro 
sumenkejusio pajėgumo, kuris 
turi bėdą su savo dešimt metų 
jaunesne žmona, nes pastaroji 
dar raškažytis nori, o jis bejėgis. 
Į jo užklausimą atsakėte miglo
tai. Lietuvoje jau buvo žinomas 
geriausias vaistas dėl šios prie
žasties — tai Johimbinas (Yo-
himbinumi naudojant jį su 
žaliais kiaušiniais. Čia 
Amerikoje jį galima gauti krei
piantis į Walter Stoll, M.D., 
Stamford Center for Research. 
20 Clarks's Hill Ave. Stamford, 
CT 06902 

didėjant, prieš porą metų buvo 
padaryta operacija, bet ne prie 
skaudančio peties, o sprande 
<žiūr. pridėtą kopiją operacijos 
aprašymo). 

Po operacijos skausmai nesu
mažėjo, bet priešingai: padidėjo 
ypač sprande ir nugaroje. 
Skausmai apėmė visą organiz
mą: palenkiant ar pasukant gal
vą, pakeliant ranką, pasėdint, 
vaikščiojant, nubundant iš 
miego, nekalbant apie sprandą 

gana: reikia masažo, gimnas
tikos, judėjimo šiltame van
denyje. Šitokio svarbiausio gy
dymo Tamsta negauni, o tik 
savo kūną nuodiji labai Tams
tai patogiu būdu, bet ligai visai 
nepriimtinu. Tamsta elgiesi 
kaip daugelis kad daro: pigiu 
būdu nori rimtą negerumą pa
taisyti. Taip niekada nesti gyve
nime. Visi turime grįžti į tikrą 
sveikatos atstatymo kelią. 
Sėkmės! 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos gražina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

UŽSIENIEČIAI STUDENTAI 
K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

PŪSLE SKRANDŽIUI 

Amerikos Gydytojų draugi
jos mokslinė komisija pareiš
kė, kad į skrandį įstatoma pūs
lė, nauja priemonė ypatingai 
daug svorio turintiesiems mesti 
svorį, turinti likti eksperi
mentine priemone, kol nebus 
surinkta daugiau klinikinių 
bandymų duomenų dėl jos 
ilgalaikio saugumo bei efektin
gumo. 

Komisija santūri dėl to, kad 

Pavyko gauti kelių Vokie
tijos universitetų studentų 
leidžiamus laikraščius, 
kuriuose užsieniečiai dalinasi 
pirmais Vokietijos gyvenimo 
įspūdžiais. Paimu dviejų 

Žmogui šiame reikale reikia amerikiečių trumpus atsaky-
pagelbėti, žinant, kad dėl vyro mus: „Aš nežinojau, kad 60 
negalios kokia pekla šeimoje mi) vokiečių gyvena tokiame 
užverda, privedanti prie skyry- mažame plote", — rašo ame
bų ar vyro apgaudinėjimo. Žmo
nės Lietuvoje sakydavo, kad del 
to ponai dvarus, o ubagai 
krepšius prarasdavo. Čia nėra 
jokie juokai, bet gyvenimo 
didelė problema 

rikietė. (1981 m. duomenimis 
Vakarų Vokietijoje buvo 61 
mil. 680 tūkst. gyventojų, tame 
tarpe beveik 4 mil. užsieniečių 
ir jos plotas 248 tūkst. kvad. 
km, -KB). Ji nemato Vakarų 
Vokietijoje laisvesnės erdvės. 

As jau esu persiritęs per 80 , . • , , u ,• 
, j . ' . , . , . laisvesnio žemes sklypelio, 

metų. bet naudojant johimbina A • , • , , , • • *7\. .~ 
, . , J J Amerikietes akimis Vokietija 
dar esu pakankamai strainas. n u s a g s t v t a ^ t i k mįe8tais. 
Taigi, kodėl vyrui nebūti vyru mįesteliais, kaimais. Pana-
pilna to žodžio prasme, jei yra čios nuomonės yra jos bendra-
prieinama galimybė? su pagar- amžis studentas pareikš-
ba. damas, kad Vokietijoje yra 

Atsakymas. Buvo nurodyta ,,eng-ankšta". 
kreiptis pas urologą patikri- Tiesa, kai kurie studentų 
nimui, ar nėra organinės atsakymai >rra labai naivūs, priežasties vyriškos jėgos 
pasilpimui. Tai nėra miglotas, 
o teisingas atsakymas anam ka
nadiečiui minimu reikalu. Dau
giausia esti toks pasilpimas dėl 
nusiteikimų netvarkos. Žinoma, 
reikia tokiem padėti, bet 
mediciniškai tikru keliu einant. 
Jis toks yra. 

Pirmiausia, žinotina, kad į 
balą puolus sausas nekelsi. Taip 
nusiduos kiekvienam, kuris ne 
pagal savo amžių vesis žmoną. 
Antras dalykas — reikia toki pa-
silpimą gydytis pas rimtą, 
pajėgų gydytoją, geriausiai pasi
tarnaus tuo reikalu universite
tinė urologinė ir psichiatrinė 
klinikos. 

Tamstos minimas johimbinas 
visiems gydytojams žinomas 
kaip viena iš daugelio priemo
nių laikinam minėto pasilpimo 
sustabdymui. Kai Kaune vais
tų firma lankydavosi pas medi
ciniškus žmones, tai studentai 
medikai paragavę minėto vaisto 
nepatogiai jautėsi, negalėdavo 
išeiti gatvėn kuriam laikui dėl 
suprantamų priežasčių. Taip 
stipriai tie vaistai laikinai 
paveikia. Bet tai nėra pilnas 
mediciniškas prie minėtos 
sunkenybės priėjimas. Reikia 
virš minėtos elgsenos. 

J a u t r i a i apie m o t i n o s m e i l e v i s i e m s 
m u m s p r i m e n ą s savo radijo p u s v a 
landyje B a l y s B r a z d ž i o n i s . Č i a j is 

kalba Alvudo pažmonyje L i e t u v i o 
Nuotr . M . N a * i o 

OPERACIJA SĖKMINGA, O 
LIGONIS DAR LABIAU 

SERGA 

Klausimas. Didžiai Gerbia 
mas Daktare, prieš keletą me 

vaikiški (žiūrint vokiškomis 
akimis), tačiau pvz. Tiubin
geno u-te pravesti apklausi
niai parodė užsieniečių studen
tų sudarytą Vakarų Vokietijos 
gyvenimo vaizdą bei vokie
čio mentalitetą užsieniečių 
studentų akyse. 

Ch icagos s t u d e n t a s 
pareiškė, kad jis, norėdamas 
pagyventi JAV kurį laiką 
vienas, dažniausiai palieka 
miestą, išvykdamas į provin
ciją. Ten jis laiką leidžia „pats 
sau" — vienas. Tai neįmano
ma Vokietijoje, kadangi visuo
met galima sutikti žmones. 
Apie „vienatvę" kalbėti nėra 
prasmės. Negalima Vokietijos 
vadinti „maža". Tikslesnis 
žodis būtų ,,eng-ankšta". 

Jokių „erdvės" problemų 
neturi japonai studentai. 
Patys gyvendami „susispau
dę", jie džiaugiasi vokišku 
gyvenimu pareikšdami, kad 
Vokietijoje viskas yra „mato
ma", nieko nėra „paslėpta". 
Pagrindinė geležinkelio stotis 
paprastai yra miesto centre, 
gatvės ir namų numeriai 
žymiai lengviau surandami, 
kaip Japonijoje. 

Graikams ir japonams taip 
pat krito į akis, kad Vokietijo
je ne tik jaunimas, bet ir vedę 
viešai laiko vienas antro 
rankas. Japonės galvoja, kad 
tas yra nemoralu, kadangi jos 
krašte vyras eina bent du met
rus priekyje moters. Taip pat, 
japonai ir japonės galvoja, 
kad vokiška virtuvė yra per 
riebi, sriuba sūri, skanėstai 

per saldūs. Valgydami, vokie
čiai palieka „švarią" lėkštę. 
Jie viską suvalgo, iki pasku
tinio mažo mėsos ar bulvės 
gabaliuko ir valgydami šnypš
čia be jokių ceremonijų. 
Japoniškas valgymas yra 
estetiškesnis. 

Daug studenčių ant kojų turi 
ilgus plaukus. Daugumas 
amerikiečių nesupranta, kodėl 
vokietės nenuskuta. Jų akyse 
tokios moterys atrodo „vyriš
kai". 

Kaip trys tautybės — japo
nai, amerikiečiai ir graikai — 
vertina Vokietijos universi
tetus? Graikė labai patenkin
ta, kad universitetai turi 
puikias bibliotekas, gerus 
įrengimus. Moksliniam dar
bui galima puikiai pasiruošti, 
r a n d a n t l a b a i g a u s i ą 
medžiagą. Tų trijų tautybių 
akyse vokiečiai studentai 
yra „Leseratten — skaitymo 
žiurkės". Jie skaito žymiai 
daugiau už graikus. Ir tai ne 
tik savo einamo mokslo kny
gas, bet kt. leidinius. Tačiau, 
iš kitos pusės vokiečiai nema
to pasaulio toliau savo valgo
mos lėkštės. Jie neturi jokios 
nuovokos, kas vyksta pasauly
je, kadangi daugumas vokie
čių studentų neskaito laikraš-
čių. ( N e t i e s a ! V a k a r ų 
Vokietijos studentai yra įtako
je radikaliai kairių organi
zacijų — socialistų, komunis
tų, žal iųjų , p r i k l a u s o 
„Spartakus" organizacijai, 
dalyvauja demonstracijose, 
balsuoja už „žaliuosius", uži
ma — okupuoja tuščius 
namus, paišydami ant mūrų 
raudonas žvaigždes. Jie nedai
nuoja daugiau „Gaudeamus 
igitur, juvenes dum sumuš". 
bet dažnai demonstracijose 
„traukia" Internacionalą, 
KB.). Baigia graikė tokiais 
sakiniais: „Kada aš sėdžiu su 
matematiku, vokietis kalbės 
tik apie matematiką ar Pitago-
rą". 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDVTOJAS IR O 'PURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

lAugliai nuimami o'ise) 
2434 W. 71 M m * Chicago 
Tai. 434-5849 | M « 2~ vai | 
. antr ketv . peikt nuo 12 iki 6 v.v 

visi ligšioliniai duomenys tėra 
tik iš vieno šaltinio, kuriame 
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J. Keliuočio memuaruose 

RAUDONAS DANGUS 
Juozo Keliuočio (1902 - 1983) 

gyvenimas buvo labai kūry
bingas, sudėtingas, bet kartu ir 
labai tragiškas. Rašytojas, žur
nalistas, eruditas, redaktorius, 
„Naujosios Romuvos" (1931 -
1940) įkūrėjas ir vadovas, uni
versiteto profesorius, katedros 
vedėjas. O toliau? Politinis gula
gų kalinys, dviem atvejais iš
tremtas į Sibirą, atiduotas kri
minalinių nusikaltėlių bei sa
distų globon, žiauriai tardytas, 
kankintas. 

Jau prieš keletą metų, dar J. 
Keliuočiui gyvam esant, Vaka
rus pasiekė pluoštas atsi
minimų, kuriuos šiomis die
nomis išleido „Į Laisvę" fondas 
— „Dangus nusidažo raudonai", 
antrine antrašte — „Pirmosios 
tremties memuarai laisvę pra
radus". 359 psl. knyga. 

Turime išeivijoje išleistų gal 
keliolikos autorių panašaus žan
ro atsiminimų knygas iš vokiš
kų nacių ir rusiškų bolševikų 
okupacijos, trėmimo — kalinimo 
laikų. Vis tai labai vertingi 
liudijimai, bet J. Keliuočio 
memuarai yra nuo jų gerokai 
skirtingi, nes juos rašė ne eilinis 
lietuvis, bet aukšto lygio inte
lektualas. Daug kentėjęs ir su
gebėjęs savo kančias pateikti 
įdomiu, kartu be galo šiurpiu, 
tačiau labai teisingu aprašymu. 

ARKIV. J. MATULAITIS -
l ALTORIAUS GARBĘ 

J. Keliuotis, kaip ir dažnas 
kitas taurus lietuvis, nemėgo 
nei vokiškų nacių, nei bolševikų 
ir jiems nesitaikstė. 1943 -1944 
m. skai tydamas paska i tas 
universitete, didžiojoje universi
teto salėje, vokiečių nemalonę 
jis užsitraukė studentų mitingo 
metu, pasakęs: „lietuviams stu
dentams nėra jokios prasmės 
nei į frontą vykti, nei stoti į 
nacistinę darbo tarnybą. Šis da
bar vykstantis karas yra ne 
mūsų, jis mums visiems visiškai 
svetimas, priešiškas ir ne
reikalingas. Tai karas tarp 
dviejų siaubingų imperializmų 
— jie abu žada mums tik 
pražūtį" (17-18 psl.). Kita pro
ga savo paskaitoje vokiečius pa
vadino „netobulais gyvuliais", 
nes jie veikią prieš savo gyvy
binius interesus, o tobuli gyvu
liai to nedarą... 

J. Keliuotis slapstėsi ir per 3 
mėnesius 7 kartus keitė savo 
butą. Pagaliau niekas nebe
norėjo jam duoti vietos nak
vynei : „Niekas nesu t inka 
manęs priglausti, neturiu kur 
nakvoti". Vokiški naciai tada 
skelbę, kad lietuvių inteligen
tijai išnaikinti užteksią 40,000 
kulkų. 

Taigi nenuostabu, kad kai 
didelė tautos dalis traukėsi į 
Vakarus, J. Keliuotis apsispren
dė pasilikti Lietuvoje, jo žo
džiais: „Tragišką valandą aš 
nenoriu atsiskirti nuo savo tau
tos ir pabėgti iš kraujais pasru
vusios savo tėvynės. Jei reikės 
mirti, tai mirsiu su savo tauta, 
o gimtoji žemė priglaus mano 
palaikus. J i mane pagimdė, tai 
tegu mane ir palaidoja" (44 
psl.). Labai tragiškas jo atsi
sveikinimas su prof. Z. Ivinskiu, 
poetu F. Kirša ir kitais. „Apsi
kabiname ir išsiskiriame amži
nai. Jau niekad nesusitiksime". 
Faustas Kirša: „Bėgu ne į 
Vokietiją, bet į Vakarus" (44 
psl.). 

* 

Nors J. Keliuotis buvo vokiš
kų naciu persekiojamas, bet so
vietiniams rusams užėmus Lie
tuvą, jo laisvės dienos nebuvo il
gos. Tiesa, sovietinės administ
racijos kūrėjai jam davė net 3 
tarnybas, bet netrukus (matyt, 
NKVD įsakymu) iš jų visų atlei
do ir J. Keliuotis liko bedarbis. 

čekistus" v 121 psl.). O tardė jį du 
sovietiniai NKVD generolai: A. 
Gudaitis-Guzevičius (rašytojas' 
ir Gladkovas. Rašytojui kan
kinti j ie pasitelkė dar du 
budelius. Apie teismą tekalba 
pats Keliuotis: „Man paskiria 
tris metus darbo ir pataisos 
lagerio.... Aš buvau nuteistas 
savo piktų ,kolegų' — A. Venclo
vos ir K. Korsako, T. Tilvyčio ir 
J. Baltušio, mane pašalinusių iš 
Rašytojų sąjungos. Aš buvau 
nuteistas kosmopolitinio valka
tos, šimtaprocentinio niekšelio 
ir niekada jokios sąžinės 
neturėjusio A. Churgino, kuris 
tuo norėjo išgelbėti savo fašis
tinį hitlerinį ir bolševikinį 
kailelį. Aš buvau nuteistas visų 
tų piktų sadistų, kurie, negalė
dami savo per trumpomis ran
komis pas.ckti visų tų lietu
vių, kurie suskubo pasitraukti 
į Vakarus, visą savo pyktį 
ir kerštą panūdo išlieti ant 
manęs, pasiryžusio sunkią 
valandą pasilikti drauge su savo 
tauta ir drauge pakelti visas ją 
ištikusias nelaimes ir kančias" 
(129 psl.I Prieš savo tardytojus, 
įdavėjus ir teisėjus laikėsi gar
bingai, nieko neišdavė, nesi-
lenkė kankintojams, jo žodžiais: 
„Dievas sukūrė kiaulę, bet aš 
jai nesilenksiu" (174 psl.). 

* 
Trumpame rašinyje neįma

noma net ir tik antraštėmis 
išsakyti visų J. Keliuočio Golgo
tos kelių ir kryžiaus kančių. Tik 
keletą ištraukėlių bei jo mir-čių 
pateiksime. 

Vilniaus klausimu: „Patys 
nėję Vilniaus Q939 m. rudenį) 
pasiimti kaip pribrendusio vai
siaus ir pasiruošusio kristi į 
mūsų glėbį, turėjome jį prašyti 
iš tų, kurie jį užėmė. Norėdami 
Vilnių gauti, turėjome sutikti 
įsileisti svetimos valstybės ka
riuomenės bazes. O su tuo 
sutikę neišvengiamai turėjome 
leisti jai okupuoti kraštą ir pa
naikinti mūsų suverenumą. 
Viena klaida neišvengiamai 
gimdo kitą klaidą" (178 psl. h 

„Parblokšta tėvynė plūsta 
kraujais; ji ir verkti garsiai ne
drįsta. Tyli tėvynė, tyli ir Die
vas, o siela tykiai verkia. O mes, 
jos ir Jo sūnūs, genami į tamsą, 
neviltį ir nebūtį. Ir niekas mūsų 
neužstoja ir Vakarų pasaulis ne
mato mūsų kančių ir brolaujasi 
su mūsų budeliais, ieško karo 
nusikaltėlių, o naujuosius pikta
darius laimina! Ak, geriau apie 
visa tai negalvoti, nes gali 
sprogti visos proto ląstelsės" 
(163 psl.). 

Bet autorius nėra pesimistas 
ir apie Sovietų Sąjungos viešpa
tavimo galą ir šitaip samprotauja 
„Tai šlykščiausios vergijos ir ap
gaulės, didžiausio pamišimo ir 
baisiausio suidiotėjimo, beribio 
tamsumo ir dar neregėto veid
mainiavimo epocha... Bet vieną 
gražią dieną ar naktį jinai pati 
save sunaikins, pati sugrius ir 
nugarmės į juodąją istorijos pra
rają, liks tik jos griuvėsiai, tik 
padavimuose ir legendose bus 
apie ją kalbama kaip apie siau
bingą žmonijos košmarą" (262 
psl.). 

Kalėdamas gulaguose auto 
rius vargo drauge su kitų sovie
tinių rusų pavergtų tautų inte
lektualais ir su daugeliu jų susi
draugavo. Pokalbiuose priei
davo nuomonę, kad išsilaisvi
nimas būtų galimas, jei pa
vergtos tautos — ukrainiečiai, 
lietuviai, gruzinai, armėnai, 
azerbaidžianiečiai, kazachai, 
Vidurinės Azijos ir kitos tautos 
susijungtų bendram laisvės 
reikalui. Tada „Rusija turėtų 
savo natūralias sienas, ji tada 
nebūtų toks gigantas, kaip da
bar ir nesiektų pasaulio viošpa-

1927 m. sausio 27 d. ryte 
ėjau į gimnaziją Alytaus 
gatvėmis. Buvau ketvirtos 
klasės gimnazistas. Staiga 
išgirdau praeivius kalbant ir 
sakant: ,.Mirė arkiv. J. 
M a t u l e v i č i u s ! " Ši ž i n i a 
nuaidėjo per visą Lietuvą. 
Buvau girdėjęs apie velionį, 

P R E L . LADAS TULARA 

Marijampolėje sutinkant ir 
palaidojant naujame iš rausvo 
granito pamiš tame sarkofage 
dešinėje bažnyčios koplyčioje, 
iškilmės buvę didingos, daly
vaujant žymiausiems dvasiš-

kaip žymią asmenybę. Bet kijos ir visuomenės atstovams 
neįsivaizdavau, kad jis buvo bei gausiai miniai tikinčiųjų, 
toks didis, tiek žymus, jog visa Visa tai liudijo, kiek arkiv. J. 
Lietuva atsidūrė giliam liūde- Matulaitis buvo vertinamas ir 
syje jam mirus. visuotinai mylimas. 

Laidotuvės vyko labai Kiek kartų lankydavausi 
iškilmigai sausio 29 d. Kauno Marijampolėje, visada eida-
katedroje. Iš vakaro kūnas vau prie jo kapo pasimelsti, 
iškilmingoje procesijoje iš V i s a d a t e n m a t y d a v a u 
Šaričių bažnyčios , kuri žmones besimeldžiančius, 
priklausė marijonams, buvo Mat, buvo beveik visuotinai 
nulydėtas į katedrą. Karstą tikima, kad arkiv. J. Matulai-
lydėjo v y s k u p a i , didelis tis tikrai yra šventas. Šis 
skaičius kunigų, vyriausybės tikėjimas buvo pagrįstas ir 
atstovai ir tūkstantinė minia Viešpaties įkvėptas, 
žmonių, kuri netilpo katedroje Artėjame prie to momento, 
ir buvo priversti stovėti lauke, kada Bažnyčia oficialiai iškels 
Sausio 29 d. nuo pat ryto didi mūsų tautos sūnų ir 
katedra buvo pi lna žmonių, o Marijonų vienuolijos atnaujin-
nuo 6 vai. ryto prie visų alto- toją į altoriaus garbę. Tai 
rių buvo laikomos šv. Mišios. įvyks šių metų, birželio 28 
Iškilmingos ekzekvinės šv. d. Šv. Petro bazilikoje Romo-
Mišios prasidėjo 11 vai. Daly- j e > iškilmingų apeigų metu. 
vavo visi lietuviai vyskupai, vadovaujant popiežiui Jonui 
vyriausybės nariai , diplomą- Pauliui II. Ta pačia proga 
tinis korpusas, Šv. Tėvo atsto- minėsime taipgi 600 metų 
vas mons. Faidutti, universi- s u kakt į nuo to laimingo isto 
te to p r o f e s o r i a i , s e imo rinio įvykio, kai Lietuva tapo 
atstovai. Žodžiu, visas tautos krikščioniška tauta ir valstv-
elitas. 

Šv. Mišias a tnašavo arkiv. 
bė. 

L a u k d a m i beatifikacijos J. Skvireckas, asistuojamas • , , . , . . - -., .. ,.. . 
T. ,. . - iškilmių turime aekoti Dievui. Kauno tarpdiecezmes semi- , , 
narijos klierikų. Giedojo jis panoro duoti mūsų 

tautai naują šventąjį, naują operos cho ra s . Pamoks lą „*x,,..A- C. J - I - . • i . , n* r> užtarėją. Su dėkingumu taip pasakė vysk. M. Reinys . * . • • - x. . F 
C.. . . , . _ J pat turime prisiminti visus 
Mirusiojo arkivvskupo kūnas ^ ^ . _• , .. - .. 
, , . . , J i . . . tuos, kūne meldėsi ir išprašė 
l a i i i n a i w ° . p a l a į d 0 t a S Viešpat į ma lonės matyt i 
katedros kriptoje. Baigus a r k i v j M a t u l a i t j i § k e l t ą " • 
liturgines apeigas, prieš ,lei- a l t o r i a u s b 
džiant ka r s t ą j kriptą, 
atsisiveikinimo kalbą pasakė Negalime neprisiminti tų. 
valstybės p r ez iden t a s A. kurie ėmėsi iniciatyvos užves-
Smetona. Po to buvo visuo- *• beatifikacijos bylą: ją vedė 
menės atstovų ir įvairių ir s ėkminga i pr ivedė iki 
organizacijų veikėjų kalbos, laimingo galo. Visa Marijonų 
Jas užbaigė kan . P. Dogelis vienuolija įsipareigojo siekti, 
Zitiečių brolijos vardu, su kad arkiv. J . Matulaitis būtų 
kuriomis velionis buvo turėjęs paskelbtas, palaimintuoju ir 
tamprius ryšius, kaip jų dvasi- šventuoju. Jau 1939 metais 
nis patarėjas ir užtarėjas. Romoje įvykusi Marijonų 

1934 m e t a i s mar i j ona i kongregacijos kapitula padarė 
šventė 25 metų sukaktį nuo oficialų n u t a r i m ą imtis 
vienuolijos atnaujinimo. Ta k o n k r e č i ų ž y g i ų k e l t i 
proga buvo apsispręsta arkiv. bea t i f ikac i jos bylą. Deja, 
J. Matulaičio, vienuolijos iškilęs ant ras pasaulinis karas 
atnaujintojo, kūną perkelti į • bolševikų, o vėliau vokiečių 
Marijampolę, kur j is buvo okupacija Lietuvoje sutrukdė 
krikštytas, kur buvo senasis, o imt i s kapi tu los nutar imą 
dabar klestėte klestėjo naujas v y k d y t i . Tik 1953 m. 
Marijonų vienuolijos centras, balandžio 21 d. buvo gautas 

Kūno perkė l imas įvyko š v . Sosto leidimas pradėti 
labai iškilmingai 1934 m. beatifikacijos bylą Romoje, 
spalio 24 d. Šio įvykio liu- nes tai nebuvo įmanoma 
dininkas buvau ir a š pats. daryti Lietuvoje dėl bolševikų 
Tiek Kaune išlydint, tiek okupacijos. 

Pirmuoju postulatoriumi 
bylai vesti buvo paskirtas 
kun. K. Rėklaitis, artimas 
arkiv. J. Matulaičio bendra 
darb is . Pirmąjį diecezinį 
procesą pravedė kun. K. 
Rėklaitis. Jis buvo užbaigtas 
1967 metais vasario 9 d. 
Užbaigus parengiamąjį proce
są, kun. K. Rėklaitis sveikatos 
sumetimais iš postuliatorių 
pasitraukė, o jo vietoje buvo 
paskirtas kun. J. Vaišnora 
Kun. K. Rėklaitis, perleidęs 
postuliatoriaus pareigas kun. 
J. Vaišnorai, netrukus, būtent 
1967 m. spalių 27 d., pasiekė 
arkiv. J. Matulaitį amžiny
bėje. Kun. J. Vaišnora uoliai ir 
kantriai vedė toliau beatifika 
cijcs bylą ir ją privedė prie 
pabaigos. Bet ir jam Viešpats 
neleido sulaukti iškilmių, 
kurias švęsime birželio 28 d. 
Šv. Petro bazilikoje. Jis mirė 
1987 m. kovo 18 d. Romoje. 

1982 m. gegužės 22 d. popie
žius Šventųjų kongregacijos 
dekretu pripažino arkiv. J. 
Matulaičio dorybių herojišku
mą. Tuo beatifikacijos proce
sas buvo baigtas. Reikėjo 
s t e b u k l o . A t s i r a d o ir 
stebuklas. Jis buvo pripažin
tas 1986 metų birželio 30 d. 
Teliko atlikti tik kai kurie 
pašaliniai formalumai. Jie 
buvo atlikti. Ir beatifikacijos, 
data buvo paskirta 1987 metų 
birželio 28 d. Visame šiame 
daug lėmė Šv. Tėvo Jono 
Pauliaus II išimtinis palanku
mas. 

Garbusis Dievo tarnas arkiv. Jurgis Matulaitis 

Turėsime naują užtarėją sava, svarbu vertinti ir kas 
danguje. Jis kvies mus eiti jo yra svetima, ieškant visur ir 
nuei tu šven tumo kel iu , visada draugų, o ne priešų. 
Visame jis mums yra pavyz- Šitai svarbu ne tik dvasinia-
dys. Bet ypač jis mums yra me, bet ir tautiniame bei poli-
pavyzdys. kaip mylint, kas tiniame gyvenime. 

KATALIKAI IR ANGLIKONAI 

Anglikonų-katalikų ekume
ninis sąstatas pareiškė, kad 
nėra skirtumo abiejų tikybų 
išteisinimo sampratose, kas nuo 
pat Reformacijos 16-tame 
šimtmetyje buvo vienas iš la
biausiai skaldančiųjų teologinių 
sampratų. Anglikonu-Romos 
katalikų tarptautinės ' misijos 
pasisakyme, paskelbta.ne sau
sio 22. rašoma: „Sutariame, kad 
tai nėra sritis, kurioje būtų 
užsilikusių skirtumų nei teolo
giniame aiškinime nei ekkle-
siologiniame svarbos suteikime, 
tiek pačiose mūsų bendrijose 
tiek ir tarp jų, kurie galėtų 
pate is in t i mūsų tolimesni 
skyr imąs i" . 1545-1563 m. 
įvykęs Trento bažnytinis su
važiavimas išteisinimą definavo 
taip: ..pasikeitimas iš to stovio, 
kuriame asmuo gimsta kaip pir

mojo Adomo sūnus į malonės 
stovį ir įsūnijimą Dievo vaikų 
tarpe per Antrnji Adomą Jėzų 
Kristų". 

Naujasis pasisakymas apie iš
teisinimą yra rezultatas dialogo, 
kurio baigminis darbas įvyko 
per anglikonų-katalikų komi
sijos posėdį, įvykusį Llandaff 
Valijoje 1986 m nuo rugpjūčio 
26 iki rugsėjo 4. Abiejų 
Bažnyčių vadovybės dokumentą 
patvirtino, imtinai ir Vatikano 
Tikėjimo Doktrinos Kongrega
cija. 

Įvade į šį dokumentą angli
konu Kensingtono vyskupas 
Mark Santer ir katal ikų 
Arundel ir Brightono vyskupas 
Cormac Murphy O'Connor 
pastebėjo, kad ..išteisinimo bei 
išganymo tema yra taip 
centrinė krikščioniškame 

tikėjime, kad jei nėra užtikrin
to sutarimo šiuo klausimu, 
negali būti jokio doktrininio su
tar imo ta rp mūsų abiejų 
Bažnyčių". 

Dokumente išteisinimo sam
prata aiškinama ..Išganymas ir 
Bažnyčia" kontekste, kas yra ir 
dokumento pavadinimas. Ten 
rašoma, kad išganymo doktri
nos ..balansas ir sąsaja dalinai 
apsitemdė istorijos bei kontra-
versijų raidoje .. Siame veikale 
stengėmės naujai atrasti šį 
balansą ir sąsają ir atitinkamai 
išreikšti". Ten pažymėta, kad 
sąvokos susimaišė, kalbant iš 
skirtingu žodžio „išteisinimas" 
definicijų. Reformacijos teologai 
daugiausia vadovavosi N. Tes
tamento graikiško veiksmažo
džio dikaiein prasme, reiškian
čio „paskelbti išteisintu", tuo 
tarpu kataliku teologai savo 
argumentus rėmė lotynišku 
justificare. re iškiančiu 
..padaryti išteisintu". 

O toliau? Suėmę jį tardė 5 mene- tavimo". (293 psl.). 
sius. Rašytojas čia pastebi: „Be Knygoje be šiurpių apra-
galo skaudu, kad mano tau- symų, yra daug jdomių minčių. 
tiečiai tokie pikti ir taip ištroškę Taigi ją reikia 
mano kraujo. Pasirodo, kad jie perskaityti. 
piktesni ir žiauresni už rusų 

būt inai 

b . kv. 

JAUNYSTĖS KELIAIS 
A L E K S A N D R A S T E N I S O N A S 

1898 — 1986 

S U SAULE Į V A K A R U S 

„Pantą re i" — viskas srovena, viskas juda, 
viskas keičiasi, teigė graikų filosofas Heraklitas iš 
Efeso (540-475 pr. Kr.). 

„Viskas mūsų pasaulyje srovena, plaukia, juda 
pagal saulę iš rytų į vakarus, o kas eina prieš saulę 
iš vakarų į rytus, t a s pasmerktas pražūčiai", teigė 
mums Dilingeno stovykloje prie Dunojaus 1946 
metais a.a. prof. Ignas Končius. „Kas eina priešinga 
kryptimi į rytus, t as žūsta. Taip žuvo Makedonijos 
karalius Aleksandras Didysis, pasiekęs Gango 
krantus Indijoje. Taip žuvo Napoleonas, pasiekęs 
Maskvą. Taip ir Hitleris su savo ,l)rang na h Os 
ten' "... 

Įdomu, kad to didžiojo Prancūzijos karo vado 
Napoleono vardas jau turi savyje paslėptą pranašiš
ką konstatavimą. J o vardą suskaldžius, gauname 
senovine graikų kalba sakinį: „Napoleon apoleon 
poleon oleon leon eon on". Išvertus lietuviškai tai 
skamba: Napoleonas užkariavo daug valstybių, (o) 
savo valstybei buvo liūtas. 

Savo paskaitoje prof. L Končius dar pridūrė kad 
ir mums kelias į Lietuvą iš Vokietijos bus pasie
kiamas iš rytų pusės ir kad Lietuvą gal mūsų ainiai 
pasieks per Japoniją. Sibirą, Uralą, keliaudami su 
saule vis į vakarus. 

Tokia a.a. profesoriaus teorija skamba tikrai 
mistiškai, ji lyg ir verčia tikėti antgamtiniais r ' ^ a p -

tingais dalykais, bet tikėkime ar netikėkime, tačiau 
pažiūrėkime, kaip mes patys judame, ar su saule į 
vakarus ar prieš saulę į rytus? 

Jei tokia teorija buvo pasakyta 1946 metais, 
esant mums Vokietijoje, tai kaip ji atrodo dabar po 
30 metų? Ar mes judėjome į rytus ar į vakarus? Neži
nau, ar daug laisvu noru iš Vokietijos patraukė prieš 
saulę į rytus, betgi kas tik galėjo, piaukėper Atlantą 
į vakarus. Turiu bičiulių, pasiekusių jau net saulėtą 
Kaliforniją ir Didžiojo vandenyno krantus! Taigi koks 
didelis šuolis... Japonijos linki Ar prof. L Končiaus 
teorija nėra gamtos ir žmonijos judėjimo dėsnin
gumo teorija, paremta nustatytais mokslo teigi
mais? 

Jeigu pažvelgsime į žmonijos istoriją, kiek ji iki 
šiol mums žinoma, tai per šimtmečius ir tūkstančius 
metų, atrodo, žmonija jau nuo neatmenamų laikų 
yra judėjusi su saule į vakarus. Mūsų „indoeuropie 
čių" vardas rodo, kad mūsų protėviai yra atkeliavę iš 
tolimos Indijos. Paimkime Amerikos kontinentą 
Kas yra jos gyventojų mišrainė? Ar ne įvairūs išei
viai iš Europos ir jų atgabenti juodieji vergai iš Afri 
kos? Tai vis žmonės, vykę iš rytų ir pasiekę Ameri 
kos krantus. O ir pačioje Amerikoje vis ėjo srovė per 
žemyną į vakarus. į vadinamą „Great West"; „Go 
West" ir taip iki Ramiojo vandenyno krantu. 

Paminėjęs pagal šią mistišką teoriją žmonijos 
judėjimą vis į vakarus, papasakosiu čia ir savo 
siaurą geneologinę senolių ir tėvų migraciją ir 
emigraciją. 

Išvydau pasaulio šviesą 1898 metais šiaurės 
I.atvijoje prie pat Estijos sienos. Už mano senolių — 
motinos tėvų gyvenvietės jau mėlynavo Estijos 
girios. Dabar esu jau Antverpene. Vakarų Europoje, 
netoli Siaurės jūros. Tad jau tolokai pajudėjęs į vaka
rus! Duktė Zenta, gimusi Stalgo kaime prie Stalgėnų 
Lietuvoje, gyvena čia pat. o jos sūnus, mano vyriau
sias anūkas, jau persikėlė per Atlantą į Ameriką. 

Čia pateikiu porą vaizdelių labiau į atmintį 
įsmigusių iš mano migracijos iš Latvijos į Iietuvą ir 
emigracijos iš Lietuvos. 

Dar caristinės Rusijos laikais. 1902 metais, 
mano tėvas gavo miško žvalgo (objezdčiko) tarnybą 
valdiškuose Telšių miškų urėdijos miškuose. 
„Važiuosime, vaikeli, į Lietuvą, į Kauno guberniją", 
pasakė man. ketverių metų amžiaus vyrukui, moti
na. Koks tada galėjo būti mano supratimas, kas yra 
Lietuva ir ta Kauno gubernija! Tik miglota sąvoka, 
vardažodžių abstraktai. Galvojau, kad Lietuva yra 
man dar nežinoma geroji teta. pas kurią važiuosime 
svečiuosna, o jos išvaizda turėjo būti kaip anos ant 
seno saldainių blekimo butelio, kuriame mama laikė 
namie degintą kavą. O Kauno gubernija? Čia jau 
buvo visai nepaprastas dalykas! Kas yra „kauns". tą 
jau žinojau. Latviškai žodis kauns reiškią gėdą. o 
apie gėdą man ir mama ir senolė jau buvo įkalusios į 
galvą, kad ..cilheku b^rns" — žmogvaikis tos gėdos 
turi bijoti labiau kaip vilkų. O eubernija? Tai turbūt 
suslietų javų gubų eilės, kaip jau matytos senolio dir
voje... 

Trumpai prieš išvažiuojant iš tėviškės namų gir
dėjau didžiuosius žmones kalbant, kad „Lietuva" — 
tai jau kitas pasaulis! Tai, va. supratau dabar: 
išvažiuosime į kitą pasaulį! Ir atvažiavome trauki
niu — geležiniu žirgu į Rygą. Sustojome Rygos I gele
žinkelio stoty Ir ten vežikas tokiu dar nematytu veži
mu nuvežė mus į Rygos II geležinkelio stotį. 
Supratau, važiuojame į kitą pasaulį. Iš gatvės įėjo
me tiesiog į didelę stoties salę. kurioje reikėjo ilgai 
laukti traukinio, bet vis dar buvome I^atvijos 
pasaulyje. Po gero laukimo į salę įėjo kažkoks 
guzikuotas vyras su skambalu rankoje ir skambin
damas kažką vienas pats su savimi vis nesupran
tamai garsiai bliurbėdamas. 

(Rus daugiau^ 
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DR. DOMAS JASAITIS IR JO 
10 METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

DR. J . MEŠKAUSKAS 
Ateitininkų organizacijoj dr. 

Jasaitis buvo stiprus ideologas, 
aktyvus veikėjas, geras kalbė
tojas-, jis buvo vienas iš atei
tininkų vadų. 1925 m. Kaune 
suorganizuotam ateitininkų 
kongrese is buvo vienas iš 
kalbėtojų. Organizuojant atei
tininkų reorganizacinę konfe
renciją 1927 m. Palangoje, jis 

Jasaitį kaip asmenį, žmogų, buvo reorganizacinės komisijos 
gydytoja ir aprašyti jo veiklą n a r v s Konferencijos prezidiumo 
dienraščio trumpame straips- n a r y s i r p i r m i m n k a s . p a s akęs 
nyje yra neįmanoma, nes kaip l a b a i } S p u d m g ą k a i b a p r i e jūros, 
prel. Jonas Balkunas laidotuvių N e b u v o n e v i e n 0 kongreso ar 
pamoksle yra pasakęs: ..Talentų k o n f e r e n c l j o s , kurioje Jasaitis 

Yra žmonių, kurie tautoje ar 
visuomenėje dešimtmečiais ar ir 
šimtmečius nėra pamirštami. 
Vienas iš tokių yra dr. Domas 
Jasaitis. Jis gimė 1898 m. 
rugpjūčio 18 d. Stanaičių kaime, 
Garliavos valsčiuje, netoli 
Kauno, Lietuvoje, ir mirė 1977 
m. birželio 5 d. Mount Vernon, 
N.Y.. Amerikoje. 

Kiek detaliau apibūdinti dr. 

jam Dievas davė daug. Darbo 
skyrė begales, veiklos dirvą — 
pusę pasaulio, sandarbininkų 
pulkus ir gyvenimo kelius 
nurodė šūkiu. ..Visa atnaujinti 
Kristuje". Visa tai aprašyti 
reikalinga nemažos monogra
fijos. 

Savo ideologinį ir visuomeninį 
darbą Jasaitis pradėjo 1910 m. 
įstodamas į Kazimiero Bizausko 
suorganizuotą slaptą lietuvių 
moksleivių kuopelę Kaune. 
Ateitininkams pradėjus orga
nizuotis 1911 m. beveik visi 
kuopeles nariai, jų tarpe ir 
Jasa i t i s , pr iklausė ateiti
ninkams. Tokiu būdu Jasaitį 
galima priskirti prie ateitininkų 
pirmūnų arba kūrėjų. 1911 -
1914 m. Domas Jasaitis buvo 
jaunesniųjų atei t ininkų 
kuopelė? pirmininkas. 

Pirmojo karo pradžioje Jasai
t i s pasitraukė į Rusijos 
Voronežą. Jis ten tęsė mokslą, 
lankė gimnaziją, kurią baigė 
1917 m. Būdamas gimnazijoje 
jis buvo aktyvus ateitininkas, 
kartu su kitais suorganizavo 
vyresniųjų ateitininku kuopą ir 
1915 - 1917 m. buvo tos kuopos 
valdybose. Baigęs gimnaziją 
1917 m. medicinos studijas 
pradėjo Kijevo universitete. 
Karui pasibaigus Jasaitis studi
joms persikėlė į Berlyno 
universitetą Vokietijoje ir jas 
baigė 1923 m. medicinos dakta
ro laipsniu. Studijuodamas Ber
lyne jis buvo ten studijuojan
čių ateitininkų kuopos pirmi
ninkas. S tudentaudamas 

nebūtų aktyviai dalyvavęs. 
Kur iant is Lietuvos un-to 
studentų ateitininkų medikų 
korporacijai ,,Gajai", dr. D. Ja
saitis ir dantų gyd. Cerkeliū-
nienė buvo pakviesti korpo
racijos vėliavos kūmais. Jie abu 
korporacijos metinėse šventėse 
visuomet ir ak tyvia i 
dalyvaudavo. 

Šiauliuose esančių mokyklų 
moksleiviams ateitininkams, 
kuomet jie buvo uždaryti ir 
veikė slaptai, dr. Jasaitis jiems 
buvo didelis autoritetas ir didelė 
užuovėja. 

Apie dr. D. Jasaitį Petras 
Maldeikis savo straipsnyje I A. a. 
dr. Domas Jasaitis, „Tėvynės 
sargas", 1977 m., Nr. 2) sako 
taip: ,,Domas Jasaitis suaugo su 
ateitinnkų ideologija ir ja vado
vavosi savo veikloje ir darbuose 
per visą gyvenimą. Bet kartu, 
būdamas aukštos kul tūros 
žmogus, jis buvo labai tole
rantiškas ir kitokių pažiūrų 
žmonėms. Visiems buvo pažįs
tamas, kaip tauri asmenybė, 
geras kalbėtojas, didelio in
telekto žmogus, nuoširdus 
žmonių santykiuose, malonus 
pokalbyje, įžvalgus į svarstomus 
reikalus bei susidarančias 
situacijas". 

Apie dr. D. Jasaičio tole
ranciją ir kitų žmonių jam 
rodomą respektą galima spręsti 
iš šio įvykio. Kada aš 'būdamas 
Studentu Ateitininkų sąjungos 
pirmininku) ir Jonas Staupas 

tuvių tarpusavius nesutarimus 
ar skilimus. Rašydamas apie 
Vliką ir Lietuvos išlaisvinimo 
bylą (Tėvynės sargas, 1977 m. 
Nr. 1) jis sako: „Aš iškilmingai 
kviečiu baigti tas šarūniškas 
kovas. Pilietinis karas lietuvių 
diasporoje yra nusižengimas 
tautos egzistencijai ir išsilais
vinimui". Tas jo kvietimas man 
atrodo tebėra aktualus ir dabar. 
Būdamas gilus ir didelis patrio
tas tam pačiam straipsnyje 
Jasaitis sako: „Kai lūžusio 
plieno gabalai suvirinami karš
čiausia ugnimi, taip ir mūsų 
sutelktomis jėgomis, suvirin
tomis tautos meile, uždekime 
tėvynę gelbėjantį branduoliniu 
galių židinį. Sunaikinkime 
nusivylimo, nevilties ir nuovar
gio piktžoles, patenkančias į 
mūsų sąmonę ir graužiančias 
mūsų valią". 

Būdamas plačios kultūros ir 
didelio intelekto žmogus dr. D. 
Jasaitis ir politiniais tarptau-

ir policininką, kuris mus „globo- tiniais klausimais buvo gerai 
jo", pas save pusryčiams. Mus orientuotas ir pramatantis as-

A. a. dr. Domas Jasaitis 

visus skaniai pavaišino ir vėl 
nuvežė į policijos būstinę toles
nei kelionei. Tą pati padarė 
Telšių kunigų seminarijos rek
torius prel. prof. V. Borisevičius, 
vėliau vyskupas. Paimti pas 
save „nusikaltėlius" ir iš nuova
dos policininką ir juos pavaišinti 
ne visi galėjo. Tą galėjo padaryti 
tik tie, kurie turėjo didelį 
autoritetą, pasitikėjimą ir 
drąsą. 

Dr. Domas Jasaitis buvo ge
ras, sąžiningas, etiškas gydyto
jas. Jis ilgus metus, 1927 - 1940 
m., buvo Šiaulių miesto ir ap
skrities Medicinos draugijos pir
mininkas. Lietuvos gydytojų 
sąjungos suvažiavimuose ar 
konferencijose jis buvo aktyvus 
dalyvis ir jo pasisakymai įvai
riais klausimais ir problemomis 
mokslinėj ir organizacinėj 
srityje buvo respektuojami. 

Dr. D. Jasaitis buvo plataus 
masto visuomenininkas. Jis 
buvo eilės organizacijų steigėjas 
Šiauliuose ir eilės jų dalyvis, 
visur aktyvus ir įtakingas. Jam 
rūpėjo žmonių sveikatos ir socia
liniai reikalai. Jis aktyviai daly
vavo ligonių kasų organiza
vime. Jo visi visuomeniniai dar
bai buvo grindžiami gilios 
krikščioniškos demokratijos 
principais. Nors aktyvioj poli-

muo. Apie Helsinkio Baigiamąjį 
aktą, kuris buvo pasirašytas 
1975 m., Jasaitis 1977 m. savo 
straipsnyje sako: „Helsinkio 
Baigiamasis aktas yra komunis
tinis dorinis hipokrizijos ir 
politinio cinizmo ir demokratijos 
politinio žlibumo gaminys. Jis 
galėjo būti realizuotas tik dėl 
laisvojo pasaulio valstybių vyrų 
politinės miopijos ir nesuge
bėjimo įvertinti Sovietų 
sąjungos tikslų ir diplomatinės 
taktikos. Todėl yra pakankamo 
pagrindo laukti, kad Maskva ir 
jos kontroliuojamos Varšuvos 
pakto valstybės to akto nevyk
dys". 

Mes dr. D. Jasaičio nebe
turime savo tarpe jau 10 metų. 
Šiame straipsnelyje aš negaliu 
išminėti daugelio didelių ir 
reikšmingų jo darbų, daugelio jo 
parašytų ideologinių, medicinos 
mokslo ir visuomeniniais klau
simais straipsnių. Bet jo 
kvietimai, mintys ir norai te
bėra mums aktualūs ir tuo jis 
tebėra tarpe mūsų. Savo šitą 
straipsnį aš noriu užbaigti taip 
pat dr. D. Jasaičio žodžiais, 
kuriuos jis parašė prieš savo 
mirtį: „Tautos kamienas, gyve
nantis savo žemėje, bet nelais
vėje, ir mes tremtiniai, gyve
nantieji laisvėje, bet svetimoje 
žemėje, tikime ir žinome, kad 
kultūringai tautai nėra pakai
talo nepriklausomybei. Tai 

Jasaitis atostogų metu Lietuvo
je dalyvaudavo ateitininkų 
moksleivių suvažiavimuose su 

PAREIŠKIMAS VILNIAUS 
ARKIVYSKUPIJOS KLAUSIMU 

Ryšium su Lietuvos krikšto 
600 metų sukakties minėjimu 
išeivijoje pradėta akcija prašyti 
popiežių, kad Vilniaus arki
vyskupija priskirtų prie Lietu
vos bažnytinės provincijos. 

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto valdyba, ap
svarsčiusi šį klausimą, 
pareiškia: 

1) Vilniaus arkivyskupijos 

šiaurinė dalis, kuri Kremliaus 
yra priskirta prie Gudijos, 
neturi jokio apaštal inio 
administratoriaus. 

3) Iš autoritetingų šaltinių pa-

okupantas gali spręsti ją liečian 
čius klausimus. 

4) Maskva aiškiai siekia Vil
niaus arkivyskupijos klausimo 
formalaus išsprendimo savo 

tirta, kad Vatikanas nesiima naudai. Tai patvirtina Vatikano 
pertvarkyti šią padėtį dėl pareigūnai ir tai rodo faktas. 

tikoj nedalyvavo, bet ja 
'Ateitininkų federacijos gene- domėjosi, ją sekė ir visokius ne-
ralinis sekretorius* tautininku sklandumus giliai pergyveno. 
valdymo metu buvome etapu iš Išeivijoje jis turėjo daugiau laiko kovojančios tautos SOS 
Kauno tremiami į Varnių tais klausimais pasisakyti. Jam pagalbos šauksmas. Mes jį gir-
koncentracijos stovyklą, tai rūpėjo darni katalikų visuo- dime ir žygiuojame drauge į per-

paskaitomis ir kalbomis. Vieną Šiauliuose iš policijos būstinės meninė veikla. Jis jautriai per- gale. į laisvę. (Tėvynės sargas, 
iš tokių suvažiavimų prisimena Jasaitis paėmė mane su Štaupu gyveno katalikų ir apskritai lie- 1977 m - Nr. 1). 
kun. V. Bagdanavičius. kur jis _ _ ^ _ 
1922 m. kaip moksleivis daly
vavęs Kaune vienam suvažia
vime, kuriame kalbėjęs D. 
Jasaitis ir jis Bagdanavičiui ir 
kitiems padaręs labai didelį 
įspūdį kaip didelis idealistas, 
gilus patriotas ir optimistinės 
krikščionybės atstovas. 1921 -
1922 m. dar studentaudamas D. 
Jasaitis su A. Juška redagavo 
ateitininku ideologinį leidinį 
„Mūsų idėjos", kuris tuo metu 
buvo labai reikal ingas ir 
populiarus. 

Baigės medicinos studijas 
Berlyne. 1923 m. jis nuvažiavo 
į Paryžių ir ten įvairiose 
ligoninėse ir Pasteuro institute 
dirbo ir tobulinosi savo profesi
joj dar 2 metus. Dr. D. Jasaitis 
grįžo į Lietuvą 1925 m. ir savo 
profesinį darbą pradėjo 
Šiauliuose. Jis savo profesiniam 
darbe ribojosi vidaus ligomis, 
taip pat nemaža dėmesio kreip
damas i tuberkuliozę, suorga
nizuodamas tuberkuliozės 
dispanseri, jame dirbo ir jam 
vadovavo. Kaip gydytojas jis 
buvo pažangus, populiarus, 
sėkmingas ir turįs dideli pasiti
kėjimą ligonių tarpe. Jam 
rūpėjo ne tik ligos, bet ir žmonių 
sveikata, higiena. Todėl Šiau 
liuose jis buvo mokytojų 
seminarijos mokytojas ir 

kad Maskva tam tikslui pa
naudoja kai kuriuos okupuotos 
Lietuvos katalikų Bažnyčios 
vadovus, kurie, neabejotinai 
Maskvos spaudžiami, pritaria 

priežasčių: 
a) Va t ikanas sutvarko 

bažnytinės provincijos reikalus. 
kai valstybės sienos yra nusta-

dalis. kuri yra Kremliaus prie tytos tarptautinėmis sutartimis. 
Lietuvos priskirtoje teritorijoje. Tačiau dabartinės rytinės Lie- šiam Maskvos siekiui ir viešai 
faktiškai yra atskirta nuo Len- tuvos sienos yra Maskvos viena- spaudoje pasisako už Lietuvos 
kijos bažnytinės provincijos. Jos šališkai nustatytos. pasiuntinybės prie Švento Sos-
apaštalimu administratoriumi b) Vatikanas nepripažįsta to panaikinimą, tuo būdu ir už 
popiežius yra paskyręs vysk. J. prievartino įjungimo į Sovietų Lietuvos sovietinės aneksijos 
Steponavičių, kuris, deja, yra Sąjungą. Tai jis parodo pripažin- įteisinimą, 
sovietu valdžios ištremtas, damas Lietuvos pasiuntinybę Mes griežtai smerkiame to-
tačiau jo pareigas eina kun. V. prie Švento Sosto. kias Maskvos pastangas ir 
Gutauskas. Vilniaus apaštalinis ei Vatikanas esąs nuomonės, okupuotos Lietuvos katalikų 
administratorius yra pilnateisis kad oficialus Vilniaus arki- Bažnyčios vadovų prievarta-
Lietuvos vyskupu konferencijos vyskupijos klausimo išspren-
narys ir neturi jokių ryšių su dimas reikštų Lietuvos anek-
Lenkijos bažnytine provincija, sijos prie Sovietų Sąjungos 

2>Prieš II pasaulinį karą pripažinimą, 
buvusi Vilniaus arkivyskupija Yra aišku, kad, Lietuvai esant 
yra faktiškai padalinta į tris okupuotai ir neturint savo nusistatymą nepripažinti Lie 
dalis dėl susitarimų Jaltoje ir vyriausybės, Vatikanas tuo tuvos aneksijos prie Sovietu 
Lenkijos Sovietų Sąjungos sienų reikalu turėtų tartis su Maskva Sąjungos ir už atsisakymą 
sutarties 1945 m. Pietinė jos ir tuo būdu pripažinti jos su- daryti bet ką, kas įtvirtintų ši3 

gydytojas, buvo Šiaulių miesto dalis tebėra Lenkijos bažnytines verenuma Lietuvoje bei Lietu- nelegalią aneksiją 
sveikatos skyriaus vedėjas, provincijos dalis su centru Balt- vos aneksiją. 
Šiaulių ligoninės statytojas ir stogėje, kurią valdo atskiras Mes griežtai pareiškiame, kad Vyriausias Lietuvos 
jos direktorius. apaštalinis administratorius, o tiktai laisva Lietuva, o ne jos Išlaisvinimo Komitetas 

vimą savo imperialistiniams 
tikslams pasiekti. 

5) Kovojančios už savo laisvę 
Lietuvių Tautos vardu mes 
dėkojame Šventajam Sostui už 

„BAŽNYČIA 
LIETUVOJE" 
BRAZILIJOS 
VYSKUPAMS 

Brazilijos vyskupų konferen
cijos „Liturginis vadovas" — 
kalendorius, kuris eina į 242 
brazilų vyskupijas, 1987 m. 
birželio 12 d. pastebi: „Rytoj 
(taigi 13 arba perkeliant į 14) 
yra d i e n a m a l d o s u ž 
Lietuvą ir kitus kraštus, kurie 
kenčia varžymus tikėjimo 
praktikavime". Visi pastebi, 
kaip Brazilijoj stinga infor
macijų apie Lietuvą, ypač 
sistemiškesnės apžvalgos apie 
religinę padėtį Lietuvoj. 

Norint labiau padėti bra
zilų vyskupams ir klebonams 
šią „Dieną maldos už Lietu
vą" motyvuoti, perspausdinta 
Tarptautinio informacijos cen
tro Pro Mundi Vita Briusely, 
Belgijoj, 1985 m. išleista 
brošiūra „L'Eglise en Lithua-
nie" (Bažnyčia Lietuvoje). 
Brošiūra su atitinkamu laišku 
buvo įteikta visiems Brazili
jos vyskupams, balandžio 23 
suvažiavusiems į metinį visuo
tinį susirinkimą. Brošiūra 
skleidžiama taip pat per spau
dos organus, tarp valdžios 
pareigūnų ir bendrai aukštes
nio lygio inteligentijos sluoks
niuose. Leidinys su Lietuvos 
žemėlapiu suglaustai, bet gan 
išsamiai pateikia gana aiškų 
padėties vaizdą. 

— Skyrius „Truputis isto
rijos" nubrėžia bendrus Lietu
vos istorijos bruožus iki rusų 
įsiveržimo ir apibūdina šian
dien okupanto b r u k a m ą 
„oficialiąją versiją", pagal 
kurią kaip tik dabar Lietuva 
atgavo ir turi „pilną laisvę". 

Kitam ilgesniam skyriuje 
apžvelgiama „Pasku t in ių 
metų katalikų Bažnyčios isto
rija" Duomenimis nušvietęs 
padėtį iki 1939 m. ir radęs 
gerai organizuotą Bažnyčią su 
savo tradicinėm institucijom, 
informatorius pastebi, kad. 
rusams įs i tv i r t inus 1944 
metais , visa ši padė t i s 
apverčiama aukštyn kojom. 
Taigi iš vienos pusės mato
mas žiaurus, persekiojimas, iš 
a n t r o s k y l a t v i r t a s 
pasipriešinimas — rezisten
cija. 

Skyrius „Padėtis šiandien" 
apžvelgia nepas i sekus i a s 
bedievių pastangas sukurti 
Lietuvoj tautinę Bažnyčią, 
visokiais valdžios potvarkiais 
ribojamą kunigų veiklą, 
suvaržytą vienintelę kunigų 
seminariją, stebi taip pat 
ateistiškai auklėjamą, bet ir 
gyvai religiškai pasireiškiantį 
jaunimą ir mato nesileidžian-
Čią pavergti pogrindžio spau
dą. Atskirai pristato ir Vatika
no rytų politiką. 

Po gerai parinktos biblio
grafijos yra keturi „priedai": 
„Lietuvos Katalikų komiteto 
pranešimai apie Kauno kuni
gų seminariją, daug ką nušvie
čianti informacija apie kovą 
prieš tarybinius potvarkius 
Bažnyčios atžvilgiu, Lietuvos 
katalikai ir Vatikano veikla 
ruso akimis bei t r u m p a 
c h r o n o l o g i n ė v y s k u p i j ų 
apžvalga, s iekiant i 1985 
metus. 

Brošiūrą palydi l a i ška s 
vyskupams po r tuga l i ška i 
..Urna Igreja martir" (Kankinė 
B a ž n y č i a ) . p r i m e n a n t i s 
Lietuvos krikšto jubiliejų ir 
skatinantis pasisakyti ųž 
pavergtą Lietuvą ir persekio
jamą Bažnyčią Lietuvoj. Sao 
Paulo kardinolas Dom Paulo 
Evaristo Arns, gavęs leidinį, 
reiškė pageidavimą, kad būtų 
išleista ir portugališkai plates
nei publikai tas pats išverstas 
tekstas ar kas panašaus. 

Sao Paule „Diena maldos už 
Lietuvą" bus birželio 14 d. su 
pamaldomis katedroj. Kartu 
bus paminėtas Lietuvos krikš
to jubiliejus, žiaurusis birželis 
ir dar tebesitęsianti Lietuvos 
okupacija. -.„ 

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit uz 
apdrauda nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insurod 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. KarSto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS — l M. 636-2960 

H Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sažinmqai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
i BACEVIČIUS 

BELL-BAOE REALTORS 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

Albino Baranausko 

RUDENYS IR PAVASARIAI 
arba 

UŽPLYNIŲ PULTINEVIČIUS 
NAMIE IR SVETUR 

yra gera proga Įsigyti visus tris 
storus tomus už 20 dol. su per
siuntimu. (Illinois gyventojai moka 
21.60 dol.) 

Tai garsūs Užplymų Pulti-
nevičiaus nuotykiai bei atsiminimai. 
Kiekvienas tomas juokingesnis už 
kitą. skaitomas kramtant chalvą, ra-
2inkas. saldymedi, riešutus, fygas. 
šv Jono duoną, džiovintas slyvas, 
lietuvišką kietąjį sūrį. turkišką 
medų. žagarėlius. bulvių skiedreles 
arba namų darbo irisus. Todėl 
kviečiame visus, skaičiusius ir ne-
skaičiusius. Įsigyti, pasiskaityti, 
pasismaginti bei pasilepinti. 

Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4S4S W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

Kūne domisi namų kainomis Čikagos 
m.este arba pietvakariniuose prie
miesčiuose ir norėtų pagelbos 
nuspręsti ką pajėgtų pirkti, del ma
lonaus, sąžiningo ir profesionalaus pa
tarnavimo, prašom kreiptis Į RIMĄ 
NOVICKĄ — REALTOR 

Qr*W 
• s . _ n 21. A. ROSECKY 

REALTY, INC. 

RIMAS NOVICKIS 749-2100 
Jūsų namų Įkainavimas nemokamas. 
Galime rasti naujus namus nuo Flori
dos iki VVisconsmo 

SUMMER HIDEAVVAY tor the whole fami-
ly: 5 bdrm home vvith fully turn rentals on 
DUMONT LAKE, Allegan, Michigan; 
lake front property, ski boat and 28' pon-
toon; many extras — $85,000 Call 

767-4350 days/881-3033 •vvnings 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas namokamal. 

BRONYS RAILA 
Tave mylėti tegalima iš tolo 

Radijo prakalbos į Lietuvą, 1983-1985. Trečiasis rinkinys 
komentarų, reportažų, pokalbių, įspūdžių ir pasisakymų, 
kuriuos autorius gyvu žodžiu yra perteikęs Lietuvos gyven
tojams Laisvės radijo, o vėliau Laisvosios Europos radijo 
bangomis. Knygoje jų tekstai spausdinami praplėsti ir yra 
sugrupuoti į šiuos skyrius: Lietuva iš tolo, Tragikoje, Aruo
das su dirsėm, Atbalsiai iš Vakarų, Sukakčių derlius, 
Pokalbiai, Kelios margos akimirkos. Pateikiama vardų 
rodyklė ir panaudotos literatūros sąrašas. Leidėjas-mece-
natas — Kostas Ramonas. Spaudė ,,Draugo" spaustuvė 
Chicagoje, 1986. Aplanko dailininkas — Vytautas O. Virkau. 
442 psl. Kaina su persiuntimu $9.70. Illinois gyventojai moka 
$10.30. 

Užsakymus siųsti. 
„Draugas", 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 

f, 

Gyvenimas y ra komedija 
tiems, kurie galvoja, tragedija 
tiems, kurie jaučia. 

fĮora<e Walpote 

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

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

Užsakymus siųsti: 
Draugas 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, III. 50629 



PAMINKLINIS KRYŽIUS 
CONNECTICUTE 

Romos vaizdas, k u r b u s Maldos eisena 

JUBILIEJAUS MALDOS 
EISENA ROMOJE 

Sklandžiai vyksta pasiruo
š i m a i L ie tuvos 6 0 0 m e t ų 
krikščionybės minėjimo iškil
mėms Romoje birželio 24 - liepos 
3 d. Romos lietuvių jaunimas su 
entuziazmu aktyviai prisideda 
prie iškilmių programos. Vienas 
iš pagr indin ių j a u n i m o or
ganizuojamų Įvykių šventės 
metu yra M a l d o s e i s e n a , kuri 
bus penktadienį, birželio 26 d. 
I eiseną kviečiame dalyvauti 
jaunimą bei visus a tvykusius 
Romon m a l d i n i n k u s . - P r i e 
Maldos eisenos organizavimo ir 

jos pravedimo prisideda Italijos 
katalikų jaunimo organizacija 
„Comunione e Liberazione" 
(kaip lietuvių atei t ininkų or
ganizacija), tur int i apie 60.000 
narių. Jie taip pa t bendrai 
dalyvaus visoje savai tės iškil
mių programoje. 

Maldos eisena prasidės 7 v.v. 

MŪSŲ KOLONIJOS 

Philadelphia, Pa. 

ROMO KALANTOS 
PAGERBIMAS 

Šįmet sueina 15 metų nuo to 
įvykio Kauno miesto sodelyje, 
ku r jaunuolis Romas Ka lan ta 
paaukojo savo gyvybę liepsnose, 
šaukdamas Lietuvai laisvės. 
Žinia apie jo mirtį ugnyje nuai
dėjo per visą žemės rutulį, at
k r e i p d a m a dėmes į į r u s o 
okupanto teriojamą Lietuvą. 
Laisvajame pasaulyje jo a u k a 
uždegė bei pažadino mūsų jau
nąją kartą naujai kovai už 
Lietuvą. 

Tam Romo Kalantos žygiui 
prisiminti bei pagerbti yra ren
giamas minėjimas gegužės 17 
dieną, sekmadienį. Minėjimas 
prasidės su procesija ir Mišiomis 
10:30 v a i . Šv. A n d r i e j a u s 
bažnyčioje Q9-ta ir Wallace g-
vės) ir tęsis parapijos salėje, k u r 
(apie 12 vai.) bus pietūs su pro
grama. Minėjime kalbės Algis 
Avižienis, Valstybės departa
mento analizės skyriaus dar
buotojas Rytų Europos reika
lams. Meninę dalį atliks solis
tė Rasa Bobelytė-Brittain. Ja i 
akompanuos muzikas Viktoras 
Ralys. 

Lietuvių Moterų federacijos 
Philadelphijos valdyba maloniai 
kviečia visuomenę minėjime 
gausiai dalyvauti . Moterys yra 
prašomos pasipuošti tau t in ia is 
drabužiais ir įsijungti į procesiją 
bažnyčioje. 

Sn . 

prie buvusios senovės romėnų 
pagoniškos šventyklos Pan-
theon. Nuo šios šventyklos pra
dėsime žygiuoti link Šv. Petro 
a ikš tės Vat ikane, nešini tr imis 
lietuvvr,---*ds kryžiais, apsuptais 
fakelu aip pat ir visi daly-
vaujan i laikys rankose po 
kryžiuką ar fakelą. 

Ši eisena simboliškai pavaiz
duos Lietuvos istoriją, pra
sidėjusią nuo pagonybės ir 
išsivysčiusią į gyvastingą bei 
tvir tą krikščionišką tautą . Šios 
eisenos t ikslas — Šv. Petro 
aikštė — yra vieta, kur šv. Pet
ras buvo persekiojamas ir nu
kankintas. Tai istorinė vieta, iš
reiškianti dabartinę Lietuvos ti
kinčiųjų padėtį. 

Daug kur j au baigiami pasi
ruoš imo d a r b a i a t š v ę s t i 
Lietuvos k r ikš to 600 metų 
sukaktį. Pats pirmasis j au įvyko 
Australijoje. 

Šiaurės Amerikos žemyne 
vienu iš pirmųjų reikia laikyti 
Connecticut valstijos sostinėje 
Hartforde įvykstantį. Didinga 
šventė prasidės gegužės 16 d. 
šeštadienį 2 vai. p.p. Bushnell 
Memorial auditorijoje menišku 
koncertu, kur į at l iks Toronto 
jaunimo ansamblis „Gintaras". 
Po to 6:30 vai. vakare įvyks 
iškilminga vakarienė banketas 
La Renaissance k lube Eas t 
Windsor, CT. 

D idž i aus i a ir p a g r i n d i n ė 
i šk i lmė įvyks s e k m a d i e n į , 
gegužės 17 d., Šv. Juozapo 
katedroje Hartforde. 1 vai. pra
sidės iškilminga procesija su 
vėliavom, plakatais ir giesmėm. 
Eisena išsities apie tr is ketvirta
dalius mylios Hartfordo gatvė
mis. Pamaldų centre šv. Mišios. 
J a s koncelebruos penki vysku
pai ir visa eilė lietuvių ir svečių 
k u n i g ų i š visos Naujos ios 
Anglijos. 

Po iškilmingų Mišių, kur ių 
metu pamokslą pasakys arkiv. 
John VVhealan, o lietuviškai — 
vysk. Pau l ius Baltakis, visi 
rinksis į katedros aikštelę, k u r 
bus pašvent intas l ietuviškas 
kryžius, p r imenant i s lietuvių 
tautos kančias . 

Kryžiaus projektą paruošė 
liaudies meno kūrėjas Simas 
Augaitis iš Watertown. Pa t į 
kryžių, kur i s bus apie 30 pėdų 
aukščio, padarė medžio darbų 

specialistas Juozas Ambrozaitis 
iš Middlebury. 

Šio kryžiaus pastatymą, pats 
pi rmasis pa rėmė ir sutikimą 
davė a rk iv . J o h n VVhealan. 
Sukaktuvinio kryžiaus paga
minimui , įrengimui ir būsi
majai apsaugai y ra numatomos 
didelės išlaidos. 

Visi lietuviai gyveną Con
necticut ir kaimyninėse vals
tijose prašomi aukomis parem
ti išlaidų padengimą. Yra su
darytas specialus Kryžiaus fon
das, kurio pirmininku yra kun. 
Jonas Rikteraitis, New Britain 
lietuvių parapijos klebonas, ir 
vicepirmininku kun. Francis 
Karvelis, VVaterburio lietuvių 
parapijos klebonas. 

Norintieji savo ar artimųjų 
vardo įamžinimui paauko t i 
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..Founder. Sponsor ar Pa t ron" 
titulu, galės memorialinėje len
toje įsirašydinti su vieno, dvie
jų ar trijų tūkstančių auka . 

Paminklinis kryžius bus vi
s iems l a i k a m s a k i v a i z d u s 
ženklas, liudijus lietuvių reli
gingumą ir nepalaužiamą viltį 

siekiant laisvės ir nepr iklau 
somybes. 

Aukas prašoma siųst i kun. 
Jonui Rikteraičiui, 369 Church 
St. Ne%v Britain, CT 06050. ar
ba kun. Francis Karvel is , 46 
Congress Ave.. \Vaterbury, CT 
06708. 

A.tA. 
JONUI LEKUClUI 

Kanadoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo brolį PRA
N Ą LEKUTĮ, Muskegone, ir seserį MARIJĄ KUŠLI-
K1ENĘ su Šeima, gyv. Grand Rapids. Michigan. 

Elytė Izokaitienė ir sūnus Juozas 
Antanas ir Natalija Izokaičiai 
Juzefą ir Leonas Venckai 

a 

"ASflVV 

'AUDRA" TRAVEL 
CORPORATION 

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
1 9 8 7 

Rugsėjo 6 
Rugsėjo 3 
Rugsėjo 17 
Spalio 26 

' J A I " , "Finnair' 

S u s i r i n k s i m e Šv. P e t r o 
aikštėje, tęsime Maldos eiseną 
Kryžiaus keliais, tuo pareikš-
dami maldos bei susikaupimo 
a tmosferoje J ė z a u s p a s k u 
tinius gyvenimo žingsnius ir 
ka r tu p r i s imindami s u n k i ą 
mūsų Bažnyčios dabar t inę pa
dėtį. Tikimės, kad eisenos pa
baigoje Šv. Tėvas pasirodys pro 
savo darbo kambario langą ir 
suteiks m u m s palaiminimą. 
R o m o s l i e t u v i š k a s j a u n i m a s 

12 dienu lietuviu kalbos kursai jaunimui 
Lietuvoje nuo liepos 6-22 — kaina $1979 kan. 

* 
Kelionių į Lietuvą išvykimo datos: 

Gegužės 8 Birželio 29 
Gegužės 21 Liepos 9 
Gegužės 28 Liepos 17 
Birželio 8 Rugpjūčio 6 

Oro linijos - Air France", "Aeroflot" 

Šių metų naujienos: Klaipėda ir Palanga - 3, 4, 5 dienos, 
Kaunas - 2 , 3 dienos, Panevėžys - 1 diena 

Kel ionės 5-7 dienom j Lietuvą sutvarkomos individualiai 
pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku. 

Kelionė į Romą — birželio 24 - liepos 2 
Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įtaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu: 

2100 Bioor St. W., Toronto, Ont„ Canada, M6S 1M7 

T e l . (416 ) 7 6 9 - 2 5 0 0 a r b a (416) 769-8077 
Telex 06-986766 TOR 

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030 

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI LEIDINAI 
ATMINK MANE, RŪPINTOJĖLI, poezija. Rinkinio „Saulė 

kryžiuose", antroji versija. Leonardas Andriekus. 134 
psl. Brooklyn $6.00 

DOMUKO JOTYNĖ, pas iskai tymai j aun imui . Bale 
Vaivorytė. 47 psl. 1986. Roma $6.00 

EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. Paruošė RamunėRač-
kauskienė ir Nijolė Mackevičienė. Iliustravo Diana 
Kizlauskienė. Išl. JAV LB švietimo taryba,40 psl. 1986. 
Chicago $3.00 

EILĖRAŠČIAI, iš „Dievas ir Tėvynė" Lietuvos pogr. spauda. 
Nr. 15. Bičiulis. Išleido Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. 
85 psl. 1987. Chicago $6.00 

IŠĖJĖS NEGRĮŽTI, Marius Katiliškis gyvenime ir kūryboje. 
Redagavo Viol. Kelertienė. Išl. Alg. Mackaus kn. leid. 
fondas. 271 psl. 1986. Chicago $10.00 

ĮSIBROVĖLĖ, novelės. Marija Tūbelytė Kuhlmanienė. Išl. 
Liet. knygos klubas. 171 psl. 1986. Chicago $7.50 

.JŪRATĖ IR KASTYTIS, poema lietuvių-anglų kalboje. 
Maironis. Iliustravo Elena Zdane. 14 psl $5.00 

GANYTOJAS IR VILKAI, istorinis romanas. Jurgis Gliaudą. 
Išl. Nidos kn. klubas. 241 psl. 1986. Londonas m.virš $9.00 

k.virš. $10.50 
LIETUVOS VALSTIEČIAI LIAUDININKAI. Juozas 

Audėnas. Spausdino Pranciškonų spaustuvė. 307 psl. 
1986. Brooklyn $18.00 

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 600 METU JUBILIEJAUS 
GIESMĖS bendram giedojimui. Išl. Liet. Krikšč. Jub. 
Kom. 33 psl. 1986. Chicago $1.00 

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 600 METU JUBILIEJAUS 
GIESMĖS chorams. Išl. Liet. Krikšč. Jub. Kom. 45 psl. 
1986. Chicago $5.00 

LIETUVIU SENUJU ASMENVARDŽIU ETIMOLOGIJOS. 
K. A. Girvilas. 126 psl. 1986. Chicago $5.00 

LIETUVIU ŽEMDIRBYSTĖS PAPROČIAI IR TIKĖJIMAI, 
lietuvių liaudies tradicijos. J. Balys. Išleido Liet. 
Tautosakos leidykla. 242 psl. 1986. Silver Spring . . $12.00 

KRIKŠČIONIS PSICHOLOGINĖJE KULTŪROJE. Antanas 
Paškus. Išl. Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, 215 
psl. 1986. Chicago $5.00 

KETURI, jaunųjų poezijos rinkinys. Jol. Malerytė, S. 
Kubilius, V. Aleksa, G. Remeikytė. Išleido Ateities 
literatūros fondas. 99 psl. 1986. Chicago $7.00 

LITUANISTIKOS DARBAI, 5 tomas. Redagavo St. 
Vaškelienė. Išl. Lituanistikos institutas. 262 psl. 1986. 
Chicago $10.00 

PASAKOS IR PADAVIMAI IŠ LIETUVOS. Išl. Nek. Pras. 
Švč. M. Marijos seserys. 159 psl. 1986. Putnam . . . . $5.00 

RASTAI, III tomas. Jvairūs straipsniai. Ant. Salys. Išl. Liet. 
Kat. Mokslo Akademija. 545 psl. 1985. Roma $36.00 

RINKTINIAI RAŠTAI, II tomas. Zenonas Ivinskis. Išl. Liet. 
Kat. Mokslo Akademija. 723 psl. 1986. Roma $45.00 

SĄMONINGUMO TRAJEKTORIJOS, lietuvių kultūros 
modernėjimo aspektai. Vytautas Kavolis. Išl. Alg. 
Mackaus kn. leid. fondas. 237 psl. 1986. Chicago . . . $10.00 

ŠEIMINĖ IR PREZIDENTINĖ LIETUVA. Jonas Švoba. Išl. 
Vilties draugija. 422 psl. 1985. Cleveland $10.00 

TAVE MYLĖTI TEGALIMA IŠ TOLO, radijo prakalbos į 
Lietuvą 1983-1985. Br. Raila. Spausdino „Draugo" 
spaust. 442 psl. 1986. Chicago $8.00 

TEKSTAI APIE TEKSTUS. Tomas Venclova. Išl. Alg. 
Mackaus kn. leid. fondas. 240 psl. 1985. Chicago . . . $10.00 

TĖVU ŠALIS, vadovėlis lit. mok. septintam skyr. Antrasis 
pataisytas leidimas. Sof. Jonynienė. Išl. JAV LB Šviet. 
Taryba. 370 psl. 1986. Chicago $11.00 

VAIVOS JUOSTA, eilėraščiai ir dialogai. Jonas Rūtenis. 134 
psl. 1986. Brooklyn $6.00 

VIDURNAKTIS PRIE ŠEIMENOS, noveles ir apsakymai. 
Ant. Vaičiulaitis, Išl. Liet. knyg. klubas. 131 psl. 1986. 
Chicago $7.00 

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA. II dalis. Redagavo Br. 
Kviklys. Išl. Amerikos liet. bibl. leid. 432 psl. 1986. 
Chicago $20.00 

LITHUANIAN AND THE UNITED STATE: The establish-
ment of statė relations. C. R. Jurgel. Ph. D. 264 psl. 1985. 
Chicago $15.00 

WHEN T H E SOVIETS COME... A Factual report by Robert 
Raid. (Estas) 279 psl. 1986 $17.00 

ATGIMUSI DAINA, ispanų poezijos antologija. Sud. Pov. 
Gaučys. Išleido „Rūta" 312 psl. 1986. Chicago $8.00 

KRIKŠTO VANDUO JONINIU NAKTĮ. Poezija. Kazys Bra 
dūnas. 94 psl. 1987 k.v. $8.00 

DANGUS NUSIDAŽO RAUDONAI. Pirmosios tremties 
memuarai Juozas Keliuotis. Išl. I Laisvę Fondas. 359 
psl. 1986 m.v. $12.00 

k.v $15.00 
LIETUVIŲ KALBOS GRYNINIMO IR TURTINIMO PRA 

TIMAI. Anglų-lietuvių kalboje. Išl. JAV LB Švietimo 
Taryba. 108 psl. 1987 $3 00 

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 600 METU SUKAKTIES 
MEDALIS Išl. Liet. Krikš. minėjimo komitetas. 1986. 

Bronzinis 3 coliu $30.00 
Bronzinis lVį colių $15.00 
Sidabrinis 1M* colių $50.00 

RUDENYS IR PAVASARIAI. I dalis. 2 laida. Romanas. 
A'.binas Baranauskas. 350 psl. 1987 $7.00 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.. 
Chicago, I L 60629 

Pas t aba : l*/-i~ikant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, užsimokėsite gavę 
sąskaita- kurioje bus pridėta ir persiuntimo išlaidos 

A.TA. 
Elena Liškevičienė 

Gyveno Chicagoje. Marųuette Parko apylinkėje. 
Mirė 19*7 m. gegužės 10 d. «:10 vai. ry to , sulaukus: 

gilios senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Šakių apskrityje. S in tautų valsč 

Amerikoje išgyveno 36 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė J a n i n a Liškevičiū 

tė, sesuo Valerija Točilauskienė ir kiti giminės, d raugai ir 
pažįstami. 

Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Alvudui . Chica 
gos Lietuvių Pensininkų sąjungai ir ki toms krikščioniš
koms draugijoms. 

Kūnas pašarvotas antradienį nuo 2 iki 9 v.v. Petkau.-
Marųuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės jvyks trečiadienį, gegužės 13 d. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus at lydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parap i 
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už vel io 
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, d r augus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusios d u k t ė i r s e suo . 

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

A.tA. 
ELENAI LIŠKEVIČIENEI 

mirus, reiškiame užuojautą dukrai J A N I N A I ir s e s e 
riai VALERIJAI TOČILAUSKIENEI . 

Čerekų šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

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

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

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 SOL 50 th Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s — HH3-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKANVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 Wes t 6 9 t h S t r e e t — Te l . R E 7 - 1 2 1 3 
1 1028 S o u t h v v e s t Hwy. . P a l o s H i l l s . I l l i no i s 

T e l . - 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 , I l l inois 

Telefonas - 662-1003 

file:///Vaterbury
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x Juozas Vailokaitis, buvo 
žymus Lietuvos ekonominio 
gyvenimo plėtotoįas. Apie jo 
asmenį ir jo veiklų pakalbės J. 
Sakas. Šia įdomių paskaitą ren
gia Lietuvių istorijos draugija 
gegužės 14 d., ketvirtadienį, 12 
vai. Jaunimo centro kavinėje. 
Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. 

x Darius Lapinskas trim 
Kazio Bradūno eilėraščiams 
paraše muzikų, ir tuos eilė
raščius, dabar dainas, Laima 
Rastenytė-Lapinskienė pirmą 
kartą padainuos per Poezijos 
dienas, penktadienį, gegužės 22 
d. 8 vai. vakaro Jaunimo centre. 

x Melrose Parko Amerikos 
Lietuvių klubo narių susirin
kimas bus gegužės 17 d., sekma
dienį, 2 vai. p.p. Eagles Hali. 
147 Broadway. Melrose Parke. 
Visi nariai prašomi dalyvauti, 
nes yra paskutinis susirinkimas 
prieš atostogas. 

x Žemaičių Kultūros klubo 
nariu susirinkimas bus trečia
dienį, gegužės 20 d.. 1 vai. po 
pietų Anelės Kojak salėje. 4500 
So. Talman Ave. Nariai prašo
mi dalyvauti. Po susirinkimo 
bus vaišės. 

x „Pirmieji Žingsniai", Kr. 
Donelaičio lituanistinių mokyk
lų mokinių laikraštėlis, šių 
metų balandžio numeris, 
pasiekė redakciją. Laikraštėlis, 
kaip paprastai, prirašytas pačių 
mokinių ir gražiai iliustruotas. 
Redaguoja mokyt. Danutė Bin-
dokienė. finansuoja Tėvų komi
te tas . Viršeliai — Elenos 
Tuskenytės ir Mariaus 
Polikaičio. 

x P r a u r i m a Mur in ienė , 
Melrose Park. 111.. mūsų garbės 
prenumeratorė. pratęsdama 
prenumeratą, atsiuntė visą 
šimtinę P. Murinienei už 
mielą auką labai dėkojame. 

x Dr. Vaclovas Šaulys, Chi-
cago, 111.. atsiuntė čekį už tris 
..Draugo" metines prenumera
tas su 20 dol. auka. Dr. V. 
Šauliui, mūsų garbės prenu
meratoriui, tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Vitas Kazlauskas, Chica-
go, 111. mūsų garbes prenumera
torius, pratęsė prenumerata ir 
vėl pridėjo 30 dol. auką. V. 
Kazlauskui už nuolatinę pa
ramą tar iame nuoširdžią 
padėka. 

x Peter Ju ška iš Ho Ho Kus. 
N.J., persikėlė gyventi i Clear-
vvater. Fioridą. Pakeisdamas 
..Draugo'* siuntinėjimo adresą, 
pridėjo ir 20 dol. auką. Nuošii 
dus ačiū. 

x Elena D a m b r i ū n i e n ė , 
Brentvvood, Md., Petras M. Sta
ras, VVorcester, Mass., Mykolas 
Kiriejus. Chicago. 111.. S. 
Vaškys. St. Petersburg Beach. 
Fla.. Jonas Švedas. Cicero. 111.. 
Regina Padleckas. Oak Park, 
111.. Kunigunda Šilinis. New 
Buffaio. Micb.. įvairiomis pro
gomis atsiuntė po 10 dol. aukų 
už kalėdines korteles, kalen
dorių arba dienraščio paramai. 
Labai dėkojame. 

x Rože Černiauskaitė, Los 
Angeles. Cal., suprasdama 
lietuviškos spaudos sunkumus, 
pratęsė ..Draugo" prenumerata 
su visa šimtine. R. Černiaus
kai tę skelbiame garbės 
prenumeratorė, o už rėmimą 
savos spaudos labai dėkojame. 

x Pranas Gluoksnys. Cal 
gary. Altą. Kanada, rašo: 
„Sveikinu jumis ir linkiu jums 
viso geriausio. Man vasario 
10-tą suėjo 70 metu, akys jau 
silpnesnės, nes reikia akinių... 
Su šiuo laišku siunčiu 35 dol. už 
..Draugą" ir 15 dol. paramai. 
Prašau siusti man savaitinį. 
Skaitau ..Tėviškės žiburius", 
..Laiškai lietuviams". Aš neno 
riu skirtis su savo gimto krašto 
spauda, kuri mus remia dvasiš 
kai". Nuoširdus ačiū. 

x Kun. Vytautas Bagda-
navičius ateinantį sekmadienį, 
gegužės 17 d., kalbės tema, ar 
galima atstatyti turtingo žmo
gaus garbę. Kalbės Krikščionių 
demokratų susirinkime Mar-
ąuette Parko lietuvių parapijos 
salėje 12 vai. 

x Lietuvių kilmės vaikų 
stovykla, turinti įvykti vasarą 
nuo birželio 21 d. iki liepos 5 d., 
gali būti atšaukta, jeigu iki 
gegužės 15 d. <tai yra paskutinė 
registracijos dienai nesudarys 
reikiamo skaičiaus 
stovyklautojų. 

x Birutė Zalatorienė. Tra-
vel Advisers pareigūne, minty
se paskraidins klausytojus į 
egzotiškas vietoves, kaip 
Naująją Zelandija. Australija. 
Islandiją, 2 vai. p.p. per Dai
navos stovyklai skirtas Jonines 
birželio 13 d. Ateitininkų na
muose. Visi kviečiami 
pakeliauti. 

x Dalės Grigaitės ir Vinco 
Olšausko užsakai prieš san
tuoką eina Nekalto Prasidėjimo 
parapios bažnyčioje Brighton 
Parke. 

x Kun. Roberto Martin-
kaus. penkerius metus dirbusio 
Nekalto Prasidėjimo parapijoje 
Brighton Parke, išleistuvės bus 
gegužės 24 d., sekmadieni, po 
11:30 vai. šv. Mišių. Jis buvo 
labai uolus kunigas, aptar
naująs anglų kalba parapiečius. 
ypač jaunimo vadovas. 

x Lietuvių Žagarės klubo 
susirinkimas bus šeštadienį, 
gegužės 23 d.. 1 vai. po pietų 
Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
Talman. Visus narius kviečia
me dalyvauti. Po susirinkimo 
bus vaišės. 

x Zigmas Balnius, Largo. 
Fla.. atsiuntė 30 dol. ..Draugo" 
palaikymui. 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių ir kartu 
pratęsė prenumeratą 1987 me
tams. Z. Balnių skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
mielą auką labai dėkojame. 

x Romas ir Audra Skrip-
kai , Solana Beach, Cal., 
lietuviško žodžio ir veiklos 
rėmėjai, pratęsė „Draugo" pre
numeratą su visa šimtine. R. ir 
A. Skripkus skelbiame garbės 
prenumeratoriai^, o už auką 
labai dėkojame. 

x Inž . J u o z a s Br ied i s , 
Chicago. 111.. mūsų nuoširdus 
rėmėjas, garbės prenumera
torius daugelį metu. atsiuntė 20 
dol. dienraščio stiprinimui ir 
kartu pratęsė jo prenumeratą 
1987 metams. Inž. J Briedžiui 
už nuolatinę paramą tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Dr. Albinos Prunskienės 
medicinos praktikos kabine
tą, 2659 VV. 59 St.. Chicagoje, 
nuo gegužės 14 d. perima dr. 
Evelyn G. Basco.' Specialybė 
šeimos ir vidaus ligos. Priėmi
mo vai.: pirm. ir penkt. nuo 2-5 
vai. p.p., antr. ir ketv. nuo 4-7 
vai. p.p. Tel. 737-8818. 

<sk.) 

x P a d ė k a . Lietuvos Duk
te rys reiškia gilią padėka p. 
Vyt. Maceikai, Select Wines & 
L i ą u o r s parduotuvės savi
ninkui, suruošto Pavasario po
kylio proga, parūpinusiam gėri
mus specialia kaina. Didele 
padėka tenka ir p. Onai Norvi
lienei, draugijos narei ir gera
darei, aukojusiai savo triūsą ir 
laiką, ruoš iant pokyliui 
vakarienę. Jau daug metų 
Lietuvos Dukterys susilauki;) 
šių rėmėjų malonaus prie 
lankumo. Ačiū jiems! 

Lietuvos Dukterų dr-ja 
(sk.) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Eugt'tr.jaus Kriauėeliūno premijos už 1986 m. jury komisija. Iš kairės: I. Kriaučeliūnienė, V 
Dirvonyte. L Kučas. A. Lelienė ir B. Jasaitienė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ATGAL PAŽVELGUS 

Premijų šventė pradėjo ir tai 
jau įrašyta istorijos puslapiuo
se. Salė buvo puošni, šventė 
buvo graži ir įspūdinga, atsi
liepimai geri. Gera žinoti, kad 
nematomai burtininkei pamo
jus lazdele, viskas atsirado savo 
vietoj, beveik kaip toj pasakoj 
..Staleli, užsidenk", ir stalelis 
užsidengė skaniausiais valgiais, 
..Staleli, nusidenk" ir vėl liko 
tuščia vieta. Ši pasakos vieta 
lengvai išsiaiškinama — kuni
gaikščiu pilyse valgomojoj 
menėj buvo vieta, nežinant visai 
nepastebima, kur pastatytas 
stalas pagal tam tikrą ženklą 
nusileisdavo tiesiai i virtuvę, ir 
grindys vėl užsidengdavo ar 
timptelėjus virvę — stalas vėl 
iškildavo į viršų. 

Su premijų šventės rengimo 
komitetu atsitiko kiek kitaip: 
visas komitetas, maždaug 27 
žmonės, kažkur „iškrito" ir 
..nebepakilo". ..Iškrito" visa 
Vidurio Vakarų apygardos val
dyba ir organizacinis komitetas. 
Tuoj po Kalėdų B. Vindašienė. 
Vid. Vak. apygardos valdybos 
pirmininkė, sušaukė įvairių 
organizacijų atstovų posėdį ir 
buvo pradėti paruošiamieji dar-

x Akt. Algimantas Dikinis, 
Fairtield Glade. TN., Konstan
cija Oren tas , Cicero. 111.. 
Leonardas Kabas. Philadelphia. 
Pa.. Juozas Markauskas, Cicero. 
111., Vytautas Požėla. Omaha. 
Nehraska. Valė Gerulienė. St. 
Petersburg Beach. Fla.. Anta
nas Kazlas. Romas Libus. Aldo
na Vasonis. visi iš Chicagos, 
pratęsdami prenumerata ar ki
tomis progomis, atsiuntė po 10 
dol. aukų už kalėdines korteles, 
kalendorių arba ..Draugo" 
paramai. Labai dėkojame. 

x Edvvard Henkel, Han 
nower Land. Č. Vainoras. Mem-
mingen. Vokietija, Alfonsas 
Ažubalis. Fox River Grove. 111.. 
Daiva Orentienė. Baltimore. 
Md.. Raminta Lapšys. Wheel-
įneton, I11-. kun. Jonas Burkus. 
Hot Springs. Ark.. A. Viliušis. 
kun. Alf. Grauslys, Elena 
Jakubkienė, Janina Stanislo-
vaitienė. O. Bruškienė, Zenonas 
Krasauskas. V. Macys. Chicago 
UI.. įvairiomis progomis užsi
sakė įvairių leidinių. 

x Žurn. J u r g i s Janušait is , 
Port Orange. Fla . lankėsi Chi
cagoje, ta proga aplankė ..Drau
gą", įsigijo įvairių leidinių už 
didesne sumą ir įteikė 20 dol 
auka lietuviškos knygos 
palaikymui. Labai dėkojame. 

x Kunigaikštienės Graži
nos vyr. skaučių būrelis. Chica 
go, Illinois, įvertindamos 
lietuviško dienraščio svarbumą 
l ie tuviškame gyvenime ir 
veikime, atsiuntė 50 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū mielom s^ėm*?. 

bai. Buvo posėdžiauta, tartasi, 
pasidalinta mintimis ir darbais, 
nutarimai buvo daromi ir vėl 
keičiami. Bilietus išspausdinti 
ir juos platinti apsiėmė valdybos 
vicepirmininkas P. Norvilas. 
Vėliau, tiesa, šis darbas atiteko 
PLB valdybos narei B. Jasai
tienei. Valdybos sekretorė D. 
Ilginytė išsiuntinėjo laiškus, 
kvietimus ir bilietus įvairioms 
organizacijoms ir garbės 
svečiams. Čiurlionio galerija, 
kurioj vyko kokteiliai, ir būtų 
likusi tik patalpa su švariom 
baltom sienom, jei ne L.D.K. 
Birutės draugijos ižd. J. Iva-
šauskienės sugebėjimas parū
pint i vyną, užkandžius ir 
skanėstus, papuošti ir priimti 
svečius. Didžioji salė skendo 
gėlėse — ant stalų pavasarinių 
gelių puokštės, ant scenos du di-
džiuliai vazonai, nuotaiką 
keliančios geltonos staltiesaitės, 
tai buvo atlikta J. Kerelienės, 
Liet. Mot. fed. Chicagos klubo 
valdybos pirmininkės ir Baltic 
Blossoms sav. K. Kuraitytės 
dėka. Barą aptarnavo P. Nor
vilas, A. Čepėnas ir K. Rožans-
kas. Prie didžiosios salės durų 
svečius pasitiko visas būrys 
organizacijų atstovių: N. Bal-
zarienė (PLB), D. Dirvonienė 
• Montessori), D. Ilginytė (Vid. 
Vak. apygarda), E. Oželienė 
(Liet. Vyčiai\ A. Vadeišienė (LB 
Brighton Parko apylinkėj paly-
dėdamos iki reikiamo stalo ar 
pakviesdamos į barą atsigaivin
ti. Balkone tvarką darė D. 
Račiūnaitė (Vid. Vak. apygarda* 
ir G. Meiluvienė (Liet. Mot. 
Sąjunga). Bilietai, pinigai ir 
neaiškumai, kur kas sėdi ir kur 
tas ar kitas stalas buvo spren
džiami B. Jasaitienės, J. Matu
sevičiaus ir S. Jokūbaičio — visi 
bendruomenininkai. Svečių 
susodir-.imas yra, turbūt pats 
nedėkingiausias darbas baliaus 

ruošoj. Kaip besistengtum, vis 
tiek atsiranda nepatenkintų. 
Įėjusius į Jaunimo centrą 
svečius pasitiko valdybos 
vicepirmininkė Al. Likan-
derienė ir M. Marcinkienė, Liet. 
Tautinės sąjungos Chicagos 
skyriaus pirmininkė, manda
giai nukreipdamos vienus 
svečius tiesiai į didžiąją salę. 
kitus — į Čiurlionio galeriją. 
Tačiau čia darbas sekėsi gana 
prastai — pasisveikinę ir 
galvom palingavę visi suko 
tiesiai į Čiurlionio galeriją. 
Brighton Parko apylinkės val
dybos pirmininkės S. Daulienės 
pagrindinis kelias buvo nuo di
džiosios salės iki virtuvės ir vėl 
atgal. Ji turėjo prižiūrėt i 
mergaites, kurios padavinėjo į 
stalą. Be visų išvardintų 
asmenų vienokiu ar kitokiu 
būdu prie bendro pasisekimo 
prisidėjo radijo ir spaudos at
stovai: P. Petrutis, A. Juod
valkis, J. Šlajus ir J. Žygas. 
Marąuette Parko apylinkės val
dybos pirmininkas J. Levickas 
ir sekretorius Br. Gelažius, 
skautų atstovas Ant Paužuolis, 
ateitininkų atstovė Ir. Poli-
kai t ienė, Jaunimo centro 
direktorė S. Endrijonienė, 
šaulių pirmininkas K. Milko-
vaitis, „Grandies" tautinių 
šokių grupės vadovė Ir. Smie-
liauskienė, Jaunimo sąjungos 
atstovas V. Plioplys. Scenoj 
didelis užrašas, skelbiantis, kad 
tai tikrai yra VII premijų 
šventė, buvo dail. P. Aleksos ir 
vaišės O. Norvilienės. Posė
džiams patalpas davė „Sekly
čios" savininkė D. Valentinaitė. 

Tiesa, sąrašas išėjo baisiai il
gas, ir pilnai suprantama, kad 
šventės metu užlipus į sceną 
negalima vardinti visų, kurie 
kur nors pirštą pajudino, o dar. 
neduok Dieve, užmirši vieną ar 
kitą, tačiau bendra padėka ren-

J.A. VALSTYBĖSE 

— P a l m Beach, Fla., lietu
viai Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukaktį paminės gegužės 
17 d., sekmadienį, 10:45 vai. šv. 
Mišiomis St. Paul of the Cross 
bažnyioje. Šv. Mišias laikys ir 
pamokslą pasakys Palm Beach 
vyskupijos vysk. Thomas V. 
Daily. Giesmėms vadovaus sol. 
Ona Blandytė-Jameikienė. Bus 
atneštos vyskupui simbolinės 
dovanos. 

— Denverio, Colo, l ietuviai 
paminėjo Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktį. Paskai ta i 
buvo pasikvietę žurn. Algį 
Rukšėną iš Clevelando. Jis su 
humoru papasakojo apie 
Sovietų Sąjungą ir jos gyve
nimą. Meninę programą atliko 
tautinių šokių grupė „Rūta". 
Taip pat „Rūta" su pasisekimu 
šoko Omahos lietuviams, kurie 
šiam ansambliui labai yra 
dėkingi. 

— Lina Altą St i a i t y t ė 
gegužės mėnesį baigia Hastings 
teisės mokyklą San Francisco, 
Calif., su Juris Doctor laipsniu. 
Ji planuoja dirbti civilinėje tei
sėje. Lina yra baigusi Los 
Angeles lituanistinę mokyklą, 
šoko „Spindulio" tautinių šokių 
grupėje ir priklausė skautų ir 
SLA organizacijoms. Ji yra 
dėkinga savo seneliui Broniui 
Strikaičiui už didelę paramą ir 
pagalba baigti mokslus. 

— Fizikas P e t r a s Avižonis 
buvo vienas penkiolikos moksli
ninkų, kuriuos sukvietė Ameri
can Physical Society, JAV fizi
kų draugi ja , išstudijuoti 
„Strategic Defense Initiative" 
erdvių gynybos sistemos įvyk-
domumo galimybes. Avižonis 
yra laserių ir optikos skyriaus 
direktorius JAV Oro Pajėgų 
Ginklų laboratorijos, Albu-
ąuerąue, NM. Jo pasisakymus 
tuo klausimu straipsnyje citavo 
„The Albuquerque Tribūne". 
Straipsnyje rašoma jo nuomonė, 
kad pagrindinės Fizikos dėsnių 
atžvilgiu nėra kliūčių sistemos 
įvykdymui, bet kad įvairi 
technologija, reika: įga jos 
įvykdymui yra įvairiose vys
tymo stadijose ir kad dėlto būtų 
sunku numaty t i , kada ji 
būsiarri gatava naudoti SDI sis-
temojt Kalbėti apie sistemos 
efektyvumą ar gamybos kainą 
bus galima žinot tik išvysčius 
reikalingą technologiją, sako 
Avižonis, kas yra ir visos moks
lininkų komisijos išvada. Avižo
nio įnašas į 424 psl. raportą 
buvo skyriuje apie spindulių 
kontroliavimą. Petras Avižonis, 
su žmona Liuda, chemike dir
bančia toje pačioje labora
torijoje, gyvena Albuquerque, 
NM. 

— Rasa Razgaitienė, Ame-
rieans for Due Process koordina
torė, kovo 29 d. St. Petersburge 
davė pranešimą apie persekio
jamus lietuvius ir kitus pa-
baltiečius. J i nušvietė proble
mas, su kuriomis susiduriama 
ginant OSI apkaltintus as
menis, kuriems gresia prievar
tinis ištrėmimas į Sovietų Są
jungą. 

— Šokėjai rengiasi daly
vauti ateinančiais metais vyks
tančioje Hamiltone tautinių 
šokių šventėje. Todėl St. Pe-
tersburgo šokėjai balandžio 12 
d. Lietuvių klube gamino pietus 
užsidirbti pinigų kelionei į 
tautinių šokių šventę. Šokėjai 
išnaudoja kiekvieną progą užsi
dirbti pinigų ir padidinti savo 
kasą. 

gimo komitetui lyg ir priklauso, 
nors jie šviesos lydimi ir 
neužlipo į sceną. Taigi Vid. Vak. 
apygardos valdybos vardu ačiū 
visiems talkininkams, be kurių 
ir Viltoji premijų įteikimo 
šventė nebūtu buvusi nei iškil
minga, nei graži. 

AL L ikande r i enė 

ST. BALZEKĄ AMŽINYBĖN 
P A L Y D Ė J U S 

Lietuviškos dvasios Chicagos 
vers l in inkas , Chrys le r au
tomobilių pardavimo įstaigos 
sukūrėjas Stanley Balzekas. Sr„ 
mirė gegužės 6 d. Cbrist ligo
ninėje. Oak Parke. Palaidotas 
Šv. Kazimiero liet. kapinėse 
gegužės 9 d. Išvakarėse vyko 
atsisveikinimas su velioniu. 

Vienas stalas Premijų šventėje Jaunimo centre. Iš kairės: žurn A 
0<>biem> ir A. Gobis, žurn. J. Žygas ir B Brazdžionis 

Juodvalkis, svečiai i* Detroito G. 

Nuotr. .F. T a m u l a i ^ i o 

Maldas prie karsto sukalbėjo 
kan. V. Zakarauskas. Patį atsi
sveikinimą pravedė vaikaitis 
Robertas A. Balzekas. Kalbėjo 
An tanas Rudis, Jr . , atsi
sveikindamas Lietuvių Preky
bos rūmų vardu, iškeldamas 
velionio įnašą verslų vystyme 
lietuvių tarpe. Velionis yra 
buvęs lietuvių prekybininkų 
sąjungos pirmininku. 

Ann Rackas pažymėjo, koks 
didelis įnašas velionio buvo 
padarytas steigiant ir išvystant 
Balzeko l ietuvių kultūros 
muziejų, kuriam jau daugelį 
metų taip sėkmingai vadovauja 
Stanley Balzekas, Jr., velionio 
sūnus. Lietuvių moterų gildos 
vardu atsisveikinimo žodį tarė 
pirmininkė Irene Norbut, o 
lietuvių muzikos sąjungos var
du Gene Vance. Amerikos Lie
tuvių Tarybos vardu kalbėjo 
prel. J. Prunskis. 

Laidotuvės įvyko šeštadienį, 
gegužės 9 d. Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje šv. Mišias 
laikė klebonas kun. Ant. Zaka
rauskas. Giedojo solistai Algir
das Brazis ir Ann Rackas. 
Vargonais grojo muz. Ant. Kal
vaitis. Šv. Kazimiero liet. kapi
nėse apeigas atliko kun. Ant. 
Zakarauskas. 

Po laidotuvių apeigose dalyva
vusiems velionio ir šeimos arti
miesiems buvo suruošti pietūs 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus didžiojoje salėje. 

J. Žvilb. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kcdzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

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