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Nr. 106 

„LKB Kronika" Nr. 71 

Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Nauji pogrindžio 
leidiniai 

(Tęsiny ») 

„Aušra" Nr.5(K90). 1985 m. 
rugsėjo mėnesį pasirodė naujas 
pogrindžio leidinio ,,Aušra" 
numeris. Pažymint 45 metų 
sovietinės okupacijos sukaktį, 
buvęs Lietuvos kariūnas savo 
atvirame laiške, pavadintame 
„Kaip rusų tankai balsavo už 
„Lietuvos Seimą" pasakoja apie 
skaudžią Lietuvos kariuomenės 
padėtį 1940 metais: „Mes bu
vome vienui vieni tarp dviejų 
slibinų iš Vakarų ir Rytų... 

..Mes, likę gyvi Rusijos im
perijos p ik tadarybių liudi
ninkai, šaukiame ir šiandien po 
45 metų; i eisingumo! Laisvės!" 
— baigia savo laišką buvęs 
karys. Straipsnyje „Kas tie tik
rieji piratai?" pritariama užsie
nio pabaltiečių patriotų ir visų 
laisvę mylinčių žmonių labai 
reikalingoms pastangoms at
kreipti pasaulio dėmesį į tikrąją 
Pabaltijo tautų padėtį; dėko
jama visiems, prisidėjusiems 
prie 1985 m. liepos mėnesį 
įvykusio Baltijos tribunolo 
Kopenhagoje, taikos ir laisvės 
kelionės Baltijos jūra, pasibai
gusios laivo ,,Baltic S ta r" 
keleivių demonstracija Helsin
kyje bei mitingais ir demons
tracijomis Stockholme, kas dar 
kartą priminė Maskvos „apžval
gininkams", kad tikrasis pira
tiškas užpuolimas Pabaltijyje 
įvyko prieš 45 metus, kai 
Maskva pagrobė tris Pabaltijo 
valstybes. 

„Aušra" Nr.51(91). 1986 m. 
gruodžio mėnesį pasirodžiusi 
„Aušra" Nr.51(91) savo įvadi

niame straipsnyje „Kalėdiniai 
apmąstymai" išreiškia tvirtą 
tikėjimą, kad „Kalėdų Kristus 
sutelks visus geros valios 
žmones vienam tikslui: Tiesos ir 
meilės atkūrimui mūsų tėvynė
je ir tautoje". 

Leidinyje atkreipiamas visuo
menės dėmesys į trijų vaikinų 
— Ričardo Andrijausko, bei bro
lių Mečislovo ir Gintaro Tarase
vičių sunkią padėtį. 1983 m. 
gegužės mėnesį jie buvo bandę 
pereiti Tarybų Sąjungos — Suo
mijos sieną, už ką KGB iki šiol 
juos terorizuoja, neleisdami mo
kytis, nuolatiniai įsidarbinti, 
nuolat grasinant izoliuoti nuo 
visuomenės: pastoviai gresia 
fizinis susidorojimas. Spausdi
namas lietuvių Motinų atviras 
laiško formos atsakymas S. 
Antonovo motinai. Tęsiami 
spausdin t i V. Lapienio 
„Tarybinio kalinio memuarai" 

Lietuvi, atmink, kad: kun. Al
fonsas Svarinskas, kun. Sigitas 
Tamkevičius , kun. Jonas-
Kąstytis Matulionis, doc. Vy
tautas Skuodis, Algirdas Patac
kas, Jadvyga Bieliauskienė, 
Vladas Lapienis, Romas 
Žemaitis, Gintautas Iešmantas, 
Povilas Pečeliūnas, Antanas 
Terleckas, Liudas Dambraus
kas, Algirdas Statkevičius ir 
kiti neša nelaisvės pančius, kad 
tu galėtum laisvai gyventi ir 
tikėti! 

(Rytoj pradėsime spausdinti 
LKB Kronikos 69 numerį, kuris 
buvo gautas daug vėliau, negu 
71 numeris). 

(Pabaiga) 

Renkamos žinios apie 
sovietų nusikaltėlius 

New York. — Ukrainiečių 
spauda praneša, kad Kanados 
ukrainiečiai pradėjo r inkt i 
žinias apie sovietų nusikaltė
lius, kurie gyvena Vakarų 
pasaulyje. Pagal tas žinias, ten 
rašoma, kad Toronto ukrainie
čiai pirmieji ėmėsi iniciatyvos 
šiam svarbiam darbui. Kanados 
spauda net pirmuosiuose pusla
piuose pranešė apie tai. 

Deschenes komisija, kuri tyrė 
nacių karo meto nusikaltėlių 
reikalą, rekomendavo Kanados 
vyriausybei ati t inkamai pa
keisti Kanados krašto krimi
nalinį įstatymą, kad galėtų 
teisti savo gyventojus, kurie 
kaltinami nusižengimais prieš 
žmoniją kriminaliniais veiks
mais. Teisingumo ministeris 
Ray Hnatyshyn pareiškęs, kad 
toks įstatymas jau būsiąs šį 
rudenį pateiktas svarstyti par
lamentui. Priėmus tą pakeiti
mą, bus galima pradėti nusikal
tėlių tyrinėjimus. 

Komunistų agentas 
Montrealyje 

Kanados ukrainiečiai jau da
bar pradeda ruošti sovietų 
komunistų nusikaltėlių sąra
šus. Ukrainiečiu gyvieji liu
dininkai baisiųjų įvykių Ukrai
noje metu prašomi teikti žinias. 
Buvusių NKVD pareigūnų esą 
ir Kanadoje. Jie, kurių esama 
apie 40, dalyvavę 1940 m. lenku 
ir uk ra in i eč ių na ik in ime . 
Ukrainiečių žmogaus teisių 

komitetas y rd Kanadoje įteikęs 
vieno NKVD agento pavardę, 
gyvenančio Montrealyje, kurį 
reikalauja teisti. 

Sovietų nusikaltimai 
Pabaltijyje 

Ukrainiečių savaitraštis rašo, 
kad jau pernai buvo įteiktas 
tūkstančio asmenų sąrašas 
Kanados Teisingumo ministeri
jai, kurie buvo sovietų nusikal
tėliai karo metu Pabaltijo 
valstybėse. 

Sovietų Sąjungoje Ukraina 
yra svarbiausia dalis, primena 
New York Times. Bejos sovietai 
liktų su rusa is tik maža 
sąjungos dalis. Ukrainos užka
r iavimas Rusiją pastatė į 
didžiųjų valstybių eilę. Jeigu 
susidarytų palankios sąlygos, 
kad Ukraina taptų laisva vals
tybe, Rusija būtų tik eiline 
valstybe. Tai gerai supranta 
Gorbačiovas, kai jam vis 
nevyksta nusikratyti Ščerbits-
kio, kuris yra Ukrainos komu
nistų partijos sekretorius ir kurį 
jis jau norėjo dukart pakeisti. 

Devyniolikametis vokietis 
atskrido į Kremlių 

Sovietų Sąjungos Gynybos ministeris Sovietų karo avfcfcijo* viršininkas Naujasis Sovietų Sąjungos Gynybos 
maršalas Sergei L. Sokolov pašalin- maršalas Aleksai^dr I Koldunov at- ministeris generolas Dmitri T. Yazov. 
tas iš pareigų. leistas iš pareigų. 

Sovietai pašalino Gynybos ministerį 
ir karo aviacijos viršininką 

Likimas Gorbačiovo pusėje 

— Kinija buvo atsiuntusi savo 
dainininkų trupę į Vilnių, ku
riame jie domėjosi operos menu. 

— Nikaragvos kavos planta
cijose kartu su vietiniais dirba 
ir iš komunistinių kraštų 
atvykę darbininkai. Jų yra iš 
Bulgarijos, Rytų Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos. 

Maskva. — Sovietų Politbiu-
ras po įvykusios sportinio lėk
tuvo nepastebėtos kelionės, 
pasibaigusios prie Kremliaus 
var tų , atleido iš pareigų 
Gynybos ministerį Sergei So-
kolovą. Pasibaigus specialiam 
posėdžiui, buvo pranešta, kad 
taip pat atleidžiamas ir sovietų 
aviacijos viršininkas Aleksan-
der Koldunov. 

Politbiuro pranešimas 
Pranešama, kad sovietų kovos 

lėktuvai dukart apsuko ratu 
civilinį sportinį lėktuvą, kuriuo 
skrido vokietis Rust, bet jo 
nevertė nusileisti ir nesustabdė. 
Politbiuras sako, kad oro 
gynybos nerūpestingumas ir ne
padarymas sprendimo tą lėktu
vą tuoj sulaikyti y ra netole
ruotinas prasižengimas su pa
reigomis. Šitie faktai rodo, kad 
yra daug t rūkumų krašto 
apsigynimo orinėje sistemoje, 
trūkumas disciplinos ir didelis 
pareigų nesupratimas vadovau
jant Gynybos ministerijai, ra
šoma Politbiurio pareiškime. 

Šis pranešimas buvo per
skaitytas vakarinių žinių metu 
televizijoje. Iki šiol visi kariniai 
krašto reikalai tradiciniai buvo 
laikomi paslaptyje. Tai yra 
didelis Sovietų Sąjungos 
pasikeitimas. Ir tai rodo Gor
bačiovo civilinės valdžios auto
ritetą ir militarinėje srityje, 
pastebi Vakarų diplomatai. 

Civiliai virš 
kariškių 

Atleistasis maršalas Sokolo-
vas jau buvo 75 m. Antrojo 
pasaulinio karo veteranas. Jo 
vieton paskirtas generolas Di-
mitri Yazov, buvęs Gynybos 
ministerio asistentu personalo 
reikalams. Maršalas Sokolovas 
nebuvo Gorbačiovo žmogus ir jo 
politikos palaikytojas. Naujai 
paskirtasis yra Gorbačiovo lini
jos palaikytojas. Diplomatų nuo
mone, šiuo epizodu yra baigti 
dviejų metų šalti santykiai su 
kariuomene ir kartu Gorbačiovo 
neabejotinos galios sukoncent
ravimas į savo rankas. Tą 
vakarą vakariečių diplomatai 
Maskvoje vieningai sutarė, 
kad kariškiai dabar bus 
civilinės Gorbačiovo vyriausy
bės griežtoje kontrolėje. 

Vadovavo Čekoslovakijos 
užėmime 

Gen. Yazov iki šiol mažai 
tebuvo kam žinomas. Jis tik 

vasario mėnesį buvo paskirtas 
Gynybos departamento parei
goms. Vakarų analistai sako, 
kad buvo daug kitų geresnių 
kandidatų gynybos ministerio 
pozicijai, negu jfazov, kuris į 
Maksvą buvo atkeltas iš Toli
mųjų rytų strateginių studijų 
centro. Jis kariavo Leningrado 
fronte karo metu. Tik 1956 m. 
jis baigė elitinę karo akade
miją . Be to, jis buvo sovietų 
karo pajėgų viršir.inkas, kai so
vietai įsiveržė į Čekoslovakiją, 
ir joms vadovavo. Be to, jis daly
vavo ir Afganistano užėmimo 
planuose. 

Visagalė partija 
Maskvoje plačiai buvo kalba

ma apie kariuomenės nepasi
tenkinimą Gorbačiovo veda
momis derybomis su Amerika. 
Kada Gorbačiovas paskelbė 
moratoriumą branduolinių 
ginklų bandymui, tada kitas 
maršalas — Sergei Achromeyev 
sukvietė spaudos konferenciją 
ir pasakė, kad tai yra pražūtis 
kariuompnei, kai nebedaromi 
atominiai bandymai. Bet iki šiol 
Gorbačiovas net nemėgino pakeisti 
senųjų kariuomenės vadų savo 
žmonėmis, kaip buvo padaryta 
civilinėje tarnyboje. 

Viešas Politbiuro pranešimas 
apie Sovietų Sąjungos ministe
rijos pasikeitimus reiškia vi
sišką komunistų partijos 
kontrolę sovietų gynyboje ir 
kariuomenėje. Gorbačiovas 
labai sumažino kariuomenės pa
sirodymą Komunistų revoliuci
jos parade, beveik iki 
minimumo. 

Ir radaras 
nepastebėjo 

Sovietų oro apsigynimo 
sistema, kurioje yra daugybė 
raketų, tūkstančiai karo lėktu
vų ir daugiau kaip 1.500.000 ka
riuomenės išsidėstę netoli pa
sienio, atsidūrė gėdingoje 
padėtyje, jei negalėjo mažo 
Cessna lėktuvo sustabdyti nuo 
Helsinkio iki Raudonosios 
aikštės. Vakarų kar in ia i 
ekspertai Maskvoje mano, kad 
šis skridimas buvo galimas tik 
todėl, kad žemai skrisdamas jis 
nebuvo radarų pastebėtas. Bet 
Amerikos Gynybos departamen 
to pranešime sakoma, kad 
sovietų orinio apsigynimo sis
tema turi labiausiai pasaulyje 
sumodernintą ankstyvo suse
kimo pavojaus <istemą. Specia

liai žemai skrendančio objekto 
pastebėjimas nebuvo techniškai 
paruoštas. Amerikiečiai šiuo 
metu ypač yra padarę šioje srity
je daug pažangos. 

Pris imena pabėgėlius 

Spauda primena tik prieš porą 
dienų pabėgusį latvį į Švediją, 
kuris skrido taip pat mažu lėk
tuvėliu. J is taip pat buvo ne
pastebėtas Baltijos regione. 
(Sovietai norėjo su juo pasi
kalbėti Švedijoje, bet jis atsi
sakė). Bet 1970 m. sovietų 
sistema nepastebėjo taip pat 
mažu lėktuvu pabėgusio jū
rininko į Švediją net du kar
tu, kai jis antrą kartą sugrįžo į 
sutartą vietą pasiimti savo žmo
nos, ku r i su ta r tu laiku 
nepasirodė. Tik tada buvo 
areštuotas. 

Gera proga 
Gorbačiovui 

Sovietų ekspertai mano, kad 
šis vokiečio atskridimas buvo 
tik gera proga Gorbačiovui įvyk
dyti tai, ką jis seniai planavo. 
Kai Gegužės pirmosios parade 
Raudonojoje aikštėje pasirodė 
sovietų vadai, tai maršalas So
kolovas buvo pastatytas stovė
ti tik po partijos jaunųjų sek
retorių, ką užsienio diplomatai 
tuojau pastebėjo ir tai reiškė, 
kad vyksta kažkas politinio tarp 
aukštųjų sferų. Marša las 
Sokolovas niekada nebuvo pilnu 
Politbiuro nariu. Manoma, kad 
Gorbačiovas nenorėjo, kad mili-
tarinės pajėgos dalyvautų poli
tiniuose sprendimuose. 

Vokiečiai palaiko 
savo jaunuolį 

Vokiečiai palankiai vertina 
savo jaunuolio skridimą. ,,Šis 
mažas Cessna moskitas apgavo 
Rytų ir Vakarų generolus ir dėl 
to berniukas vertas medalio", 
rašo Muencheno la ikrašt is 
Abendzeitung. Vak. Vokietijos 
prez. Vv'eizsaecker vizituos 
Maskvą liepos mėnesį ir. grei
čiausiai, prašys paleisti jaunuo
lį. 

Maskva. — Devyniolikametis 
vokietis Mathias Rust, iš 
Helsinkio perskridęs su mažu 
lėktuvu per labai saugojamą 
Baltijos jūros pakrantę ir be 
sutrukdymo nuskridęs 400 
mylių Sovietų Sąjungos teritori
joje, nusileido Raudonojoje 
aikštėje prie Kremliaus sienų. 

Jaunasis pilotas skrido už
draustoje oro erdvėje, apskrido 
Raudonąją aikštę irgi netrukdo
mas, kol nusileido tuščioje vieto
je, netoli Šv. Bazilijaus kated
ros. Sovietų Sąjunga kaip tik 
prieš porą dienų minėjo savo 
sienų apsaugos dieną, pabrėžda
ma stropiai saugojamas visas so
vietų sienas, o ypač Baltijos pa
kraščiuose. Maskva, kaip prane
ša Pentagono žinios, yra vienin
telis miestas pasaulyje, ap
saugotas su priešbranduolinių 
raketų sistema. Vakarų diplo
matai nori išsiaiškinti, kaip tai 
galėjo a ts i t ik t i : „daugel is 
aviacijos viršininkų, vadovaują 
apsigynimui, bando atsakyti į šį 
klausimą", sako jie. 

Pilotas, vilkįs raudoną lakūno 
uniformą, kalbėjosi su praei
nančiais turistais tol, kol ci
viliai apsirengę KGB agentai 
pasirodė prie lėktuvo ir iš
sklaidė susirinkusius. Vak. Vo
kietijos ambasada negalėjo duo
ti jokių paaiškinimų apie šį 
incidentą. 

Tasso pranešimas 
Sovietų Sąjungos Užsienio rei

kalų ministerijos kalbėtojas 
Gennadi Gerasimovas pasakė, 
kad „lakūnas, kuris niekur 
nebuvo pastebėtas, ir, jei jis per
žengė sieną be leidimo, jis turi 
būti sulaikytas". Po 24 valandų, 
kai jis nusileido. Tass agentūra 
išleido šį pranešimą: .,Mathias 
Rust lėktuvas įskrido į sovietų 
oro erdvę virš Estijos 
Kohtla-Jaerve sienos, maždaug 
100 mylių nuo Leningrado. Lėk
tuvo skridimas per sovietų te
ritoriją buvo nesustabdytas ir jis 
nusileido Maskvoje. Atitin
kami organai vykdo apklausinė-
j imus". Pagal Gerasimovą, 
Maskvos oro erdvė yra uždaryta 
visiems skridimams nuo 1950 
metų. Trys aerodromai yra už 
Maskvos ribų. 

Helsinkio aerodromas sako, 
kad lakūnas pakilo skristi j 
Švediją, kaip buvo nustatyta. 

Įvairūs spėliojimai 
Kariniai ekspertai spėlioja, ar 

sovietai savo radaro tinkle pa-

— Washingtone Senato dau
gumos vadas sen. Robert Byrd 
pasakė, kad yra sunku tvarkyti 
Amerikos reikalus, kai ateina 
savaitgalis ir senatoriai penkta
dienio dieną skuba išvažiuoti į 
namus ar kur kitur ir nebeda-
lyvauja Senato darbuose, o ypač 
balsavimuose. 

stebėjo šį lėktuvą. Galbūt paste
bėjo ir nutarė netrukdyti jau
nam lakūnui su mažu lėktuvu 
skristi toliau. Galbūt jie ne
matė, kad būtų pavojus. 
Lėktuvas skrido žemai, 
maždaug tokiame aukštyje kaip 
ir laivų raketos, kurias turi 
vidutinio nuotolio srityje Bri
tanija ir Vokietija. Jos taip pa
darytos, kad skrenda žemai, jog 
būtų radaro nepastebėtos. 

Vakarų diplomatai daro išva
das, kad, jei sovietai nepastebėjo 
šio lėktuvo, tai yra tik todėl, kad 
jų apsigynimo sistema negali 
susekti žemo skridimo objektų. 

Reuter io p raneš imas 
Reuterio žinių agentūra pra

neša, kad Vak. Vokietijoje visi 
laikraščiai rašo apie savo jau
nuolio kelionę į Kremlių. Tuoj 
buvo pravestas žmonių apklau
sinėjimas, ir 88% pasisakė už 
Mathias Rust ir kad Sovietų Są
junga neturėtų jo bausti už jau
nuolišką poelgį. Buvęs sovietų 
ambasadorius Vokietijoje Va-
lentin Falin, kuris dabar yra 
Novosti žinių agentūros direk
torius, davė intervievv Hamburg 
Morgenpost dienraščiui, duo
damas suprasti, kad Maskva 
nebus jam žiauri. ,,Vienas 
dalykas yra, kad mes dėkojame 
jam, jog atkreipė mūsų dėmesį 
į oro gynybos trūkumus. Jis tur 
būt bus teisiamas, tai normalu, 
bet aš manau, kad jaunasis 
vyras greitai vėl pasimatvs su 
savo tėvais ir draugais", sakė 
Falin. 

— Vengrijoje su koncertais 
gastroliavo Plungės šokių ir 
dainų l iaudies ansamblis 
„Suvartukas". 

—Beirute sprogo bomba, ku
ri buvo padėta malūnsparnyje 
po kėde, kurioje skrido Libano 
premjeras Rashid Kąrami. Jis 
buvo sunkiai sužeistas ir 
nuvežtas į ligoninę, kurioje tuoj 
mirė. Dar buvo sužeista 12 kitų 
kartu skridusių žmonių. 

— Johannesburge Pietų Af 
rikos prezidentas P. W. Botha 
paprašė prez. Reaganą ir kitus 
Vakarų valstybių vadus padėti 
sustabdyti smurto veiksmus. Jis 
parašė laiškus septynioms vy
riausybėms, kurios dalyvaus 
ekonominiu reikalų pasi
tarimuose Venecijoje. Botha 
taip pat paprašė nutraukti ry
šius su Afrikos Tautiniu kong
resu, kuris yra partizaninė gru 
pė , dažnai palankiai nusistačiu 
si komunistu atžvilgiu. 

OSI auka išvyko į 
Austriją 

Washing tonas . — Teisin
gumo departamentas pranešė, 
kad Rumunijoje gimęs Martin 
Bartesch, apka l t i n t a s , jog 
įvažiuodamas į Amer iką 
nepasakė, kad buvo nacių sto
vykloje sargu, išvažiavo iš 
Amerikos. 

Jam praėjusią savaitę buvo 
atimta pilietybė ir birželio 16 d. 
turėjo būti deportuotas. Neno
rėdamas vesti brangiai kainuo
jančios bylos, jis apsisprendė iš
vykti iš Amerikos ir jau išskrido 
į Austriją, kuri jį priėmė. Jis 
teisme neslėpė, kad buvo Maut-
hauseno stovykloje, Austrijoje. 
Chicagos federaliniame teisme 
jis pasakė, kad iš Amerikos 
išvyksta visam laikui. Chicago-
je jis dirbo valytojų viename 
apartamentiniame pastate. Su 
juo kartu išvyko ir jo žmona. 
Chicagoje liko sūnus, duktė ir 
penki anūkai. 

Jo sūnus pareiškė, kad tėvas 
tada buvo 17 metų ir niekada 
nebuvo mirties stovyklos sargu, 
bet darbininku. Martin Bar
tesch yra 15 asmuo ir trečias iš 
Mauthausen stovyklos privers
tas palikti Ameriką po OSI pra
vestos bylos. 

KALENDORIUS 
Birželio 2 d.: Marcelinas, 

Ąžuolas. Auksuolė, Erazmas, 
Algė. 

Birželio 3 d.: Karoli? Luanga, 
Klotilda. Arimantas. Oliva, 
Taukantas. 

ORAS 

Saulė teka 5:18. leidžiasi 8:18 
Temperatūra diena 74 1.. 

naktį 50 1. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI VR SVEIKU PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS | SVEIKATA, 6515 S©. California Ave. , Chicago, 111. «K2» 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KĄ TURIU VALGYTI IR 
KOKIUS VAISTUS 

NAUDOTI? 
Klausimas. Didž. Gerb. Dr. 

Adomavičiau. Jūsų mediciniš
kus patarimus „Drauge" skai
tau ir teigiamai vertinu. Esu 
senos kartos lietuvis: skaityti 
dar galiu, bet rašyti negaliu, 
rašo už mane kaimynas. Kadan
gi, Daktare, Jūs atsakote vi
siems, kurie kreipiasi su klau
simais, gal ir man atsakysite j 
rūpimus man klausimus. Esu 
apie 70 m., ūgis 5,8: svoris 155. 
Nerūkau. Išgert papuola kartais 
kompanijoj porą stikliukų. 

Paskutinieji daktaro kraujo 
tyrimai yra šie: cholesterol 196, 
triglecyride 102, glucose 106. 
sodium 141. uric acid 5 9. pro-
tein 6.8, globulin 2.3. LDH 158. 
iron 95, WBC 6.2,RBC 5.01, 
hemoglobin 16.0. LDL HDL 
ratio 2.8, calc. LDL cholesterol 
133. 

Mano skrandis buvo tikrintas 
1956 m. Rado labai daug 
rūgščių. Sakė gali padaryti 
skrandyje žaizdą. Davė vaistų, 
kad sumažinus rūgštį. Buvo ap
valios baltos tabletės. Jas liepė 
naudoti triskart į dieną po 
keturias iš karto. Ėmiau tuos 
vaistus šešis mėnesius. Kada 
patikrino po šešių mėnesių sa
kė, kad visai nėra rūgšties. Ir 
tas tęsiasi iki dabar — mano 
skrandis visai negamina 
rūgščių. 

To pasekmėje mano viduriai 
yra visuomet kieti. Naudoju 
daug skysčių, valgau daug įvai
rių daržovių, vaisių — pagerė
jimo neturiu. 

Kuris laikas naudojau vaistus 
Acidulin, bet vienas daktaras 
sake. kad nuo ilgo vartojimo 
galima gauti vėžį. Dabar neimu 
vaistų. Pradėjau vartoti šviežias 
mieles. Paskaičiau dr. Hemiko 
knygą. Radau, kad sausos 
kultūrinės mielės turi daug 
cholesterolio. 

Nuoširdžiai prašau Didž. 
Gerb. Dr. patarimo: ką aš turiu 
valgyti, ar kokius vaistus 
naudoti? Ar gerai mielės ir 
kurios: šviežios ar sausos? Iš 
anksto tanu ačiū, lai Dievulis 
Jus laimina ir Jūsų gerus dar
bus. Susirūpinęs. 

Atsakymas. Ačiū už dalykiš
ką laišką, kuriame Tamstos iš
reikštas mediciniškas rūpestis 
neturi pagrindo — tai daugiau 
mediciniškas nesiorientavimas. 
Esi tvarkingas, geros sveikatos 
— net per daug kraujo turi — 
pajėgaus gydytojo prižiūrimas 
pacientas. Tik džiaugtis Tams
tai reiktų. Dažnas pensininkas 
taip geros cheminės sudėties 
kraują turėdamas polka šoktų. 

Kas be to, mažmožiuose ir 
Tamstai reikia susitvarkyti. 

Pirmas dalykas — neimk į 
širdį kiekvieno pasakymą, kada 
geriausios galvos nežino, kodėl 
žaizda atsiranda skrandyje ar 
dvylikapirštėje žarnoje. Tiesa, 
gausios skrandžio rūgštys 
sunkina žaizdos gijimą. Gerai, 
kad ėmei prieš rūgštis vaistus. 
Dabar yra duomenų, kad 
minėtose vietose žaizdas sukelia 
ypatingos bakterijos. Todėl bus 
mėginama jas gydyti atsa
kančiais antibiotikais — žaizdos 
užgis, sunaikinus tas bakterijas 
Ta kryptimi daromi tolimesni 
tyrimai. Iki šiol rūgščių maži
nimu minėtos žaizdos buvo tik 
simptomatiniai gydomos. 

Vėžys skrandyje irgi dar del 
nežinomos priežasties atsi 
randa Jis yra labai įtakojamas 
paveldėjimo. Žiūrėk, tėvas mirė 
nuo skrandžio vėžio ir visi jo 

keturi vaikai mirė skrandžio 
vėžiu pusamžio sulaukė. Dar ir 
mityba turi reikšmės — ypač 
mėsų konservavimui naudojami 
chemikalai skat ina vėžio 
atsiradimą skrandyje. Rūgščių 
gausa čia tik tuo negera, kad ji 
trukdo žaizdai gyti. O ilgai 
negyjanti žaizda gali pasidaryti 
vėžiška. 

Priešingai, kai skrandyje nėra 
rūgščių, tada vėžys greičiau 
jame sau lizdą susuka. Mat, 
rūgštys dažnai pranyksta skran
dyje, jo gleivinei susenus, 
suplonėjus, joje rūgštis gami
nančioms liaukoms išnykus. 

Todėl Tamsta dabar turi pasi
t ikr int i pas gydytoją savo 
skrandį gasteroskopiškai igastro-
scopy) — tai šviesos vamzdelis 
nuryjamas ir skrandžio — 
dvylikapirštės žarnos gleivinė 
apžiūrima, ar skrandyje neat
sirado poiypas (panašus į karpą 
auglys). Tokie polypai dažniau 
atsiranda ant suplonėjusios 
gleivinės (tada nėra rūgščių). O 
tie polypai kartais yra vėžiški. 

Tamstai pranyko rūgštys 
skrandyje dėl amžiaus ir pri
gimties, o ne dėl to, kad prieš 
rūgštis vaistus naudojai. Dabar 
jokių rūgščių (Acidolin) 
nenaudok, nes kasa (pancreas* 
turi virškinimo syvų — jie iš 
danes atstoja skrandžio rūgštis 
virškinime. Tokie kasos syvai 
dabar yra tablečių pavidale ir 
duodami virškinimo pageri
nimui (pvz. tabletės Digestin, 
Entozyme). Jos lengvais atsi
tikimais imamos po dvi tabletes 
pavalgius, tris kartus per dieną. 
Jei pas savus ten jų negausi, 
Alvudo ambulatorija Tamstai 
prisius. 

Šviežias mieles naudok (jos 
nepalyginamai pigesnės) po 
devynis gramus kasdien su 
maistu, sriuba ar sunka. 
Nepirkite mielių tablečių su 
nereikalingais priedais (ge
ležimi, cukrum" — tie priedai tik 
uždarbio padidinimui, o ne pa
ciento gerovei. Jei iš vaistines 
pirksi mielių tabletes (jos pusę 
gramo), tai ju reikės sunaudoti 
per parą po 18 (9 gramus). 

Del vidurių kietumo, 
nežiūrint gausaus reikiamo 
maisto ir gėrimo naudojimo štai 
kas pasakytina. . .Daug" 
kiekvienam vis ką kita reiškia. 
Pensininkai dažniausiai per 
mažai vaisiu, daržovių valgo, o 
sakosi daug valgą ir gerią. 

Dėl skysčių gėrimo pakan
kamumo yra geras patikri
nimas: išmatuok paros šlapimą. 
Jei daugiau dviejų kvortų padą 
rai — neblogai. Jei ne — reikia 
gausiau gerti naudingų skysčių 
ir valgyti vaisių, daržovių. Jos 
irgi gausios skysčiais. 

r . c i a b r m e s *-^ies ir pu> s H ^ o 3 2 b u t ų L i e t u v i o s o d y b ą n u o vėjo, g a r s o 
ir d u l k i ų J a a l v u d i e c i a i į s ig i jo b © 6 \ a i g a l ų . r ū k a l ų ir b e D e k a m e r o n o pla
t i n i m o — v i e n k r u v i n u p r a k a i t u d a r b u o d a m i e s i s a v ų s e n e l i ų g e r o v e i . 

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

Prileiskim, kad t as reikalas 
pas Tamsta tvarkoje. Tada 
reikia rentgenu persišviesti 
žarnas. Reikia ištirti, ar nėra 
organinio žarnų spindžio su
siaurėjimo, ar žarnų sienelių 
judėjimo pasilpimo. 

Šitą tyrimą atl ikus ir nieko 
blogo žarnose neradus, dėl vi
durių kietumo prisieis šitaip 
elgtis: 

1. Išgerk šilto vandens iš ryto, 
ant tuščio (prieš valgį) dvi 
stiklines po 8 uncijas kiekviena. 
Per pietus irgi dvi (tik kokio 
šiltumo nori) ir einant gulti irgi 
dvi. Tai kaip vaistus gerk. 

2. Valgyk tris kar tus sriubų 
po gerą lėkštę kasdien (kaip 
Lietuvoje mes valgėme): rytą 
kleckienę (cereals>. pietums 
kopūstinę, o vakare — bulvinę 
su morkomis. 

3. Pasukų ar rūgusio pieno ar 
jogurto po gerą puodelį. 

4. Valgyk stambiai maltų 
miltų duoną, tęsk gausu vai-
sių-daržovių valgymą. Naudok 
pilnų grūdų javainius fcereals). 

5. Nenaudok jokios kavos, 
jokios tikros arbatos ir pieno — 
tie dalykai l od ina vidurius. 
Vietoje pieno naudok jį rūgusį, 
jogurto pavidale ar pasukas 
ibuttermilk' gerk. 

6. Pagaliau, du valgomus 
šaukštus sėmenų/linų sėklų 
(flax seed» į kvortą vandens virk 
dvi valandas (dapilk vandens, 
jei nugaravo — iki kvortos). Kas 
dvi valandos gerk to klijaus po 
valgomą šaukštą. Sėmenų gausi 
vaistinėje, ar labai pigiai grūdų 
sandėlyje. Sėkmės! Vėl parašyk. 

Vyr iškume pas i lpe vyrai 
p ra šo p a g a l b o s 

Klaus imas . Gerb. Daktare 
Adomavičiau, manau, kad tūks
tančiai rašo ar rašys Dr. vValter 
Stoll dėl Joh imbino . Taip 
reikėtų jo mums. kurie jau 
esame nepajėgūs, kad mokė
tume aukštą kainą už dar viena 
syki'. Ar negalėtumėte Jūs to 
mums parūpint? 

A t sakymas . Žinoma, galima 
Johimbiną su receptu gauti 
kiekvienoje vaistinėje. Pereitą 
kartą buvo atsakyta paklau-
sejui. kuris padavė čia minimo 
gydytojo pavardę ir adresą, lyg 
tik pas jį vieną galima to vais
to gauti. Taip visai nėra. Jei iš 
jo p r a š y s i t e to vais to , 
nemokėkite daugiau negu 25 
dolerius už Šimtą (o mg^ Johim
bino tabiečių. Negalėdami šei
moje gyveną ir daug negerumų 
pergyveną vyrai gauti to vaisto 

paštu. Imamas po dvi tabletes 
tris kar tus dienoje. 

Kai skrandis į s templę 
p a t e n k a — štai k a s atsitinka 

K l a u s i m a s . Gerb. Dr. 
Adomavičiau, ačiū Jums už 
labai gerus, praktiškus pata
rimus įvairių susirgimų atve
jais. Ne vienas jais naudojasi ir 
džiaugiasi. Visad su įdomumu 
skai tau ir aš ir stengiuosi 
gyventi taip, kaip Jūs pataria
te. 

Gerb. Daktare, šį kartą labai 
prašau padėti mano broliui 
gyvenančiam Lietuvoje. Jam 60 
metų. Rytais jam dažnai būna 
bloga 'vemia). Gydytojai sako, 
kad neužsidaro vožtuvai iš 
stemplės į skrandį. Labai pra

šau parašyti, ar yra kokia pa
galba šiuo atveju? 

Ir dar, jo kraujo spaudimas 
paskutiniu laiku yra labai 
žemas: 80/50. Ką galėtumėt pa
tarti šiuo atveju? Iš anksto labai 
dėkinga Jums. 

Atsakymas. Kai skrandis pro 
diafragmos padidintą angą 
palipa aukščiau į stemplą, ta 
liga vadinas „hiatus hernia" 

(„hiatus" - anga; „hernia" - išvar
ža). Tada skrandži rūgštus 
turinys jaudina stemplės glei
vinę. Dėl to daug visokių 
negerovių gali gautis: užde
gimas, žaizdelės, jų randai, 
sus iaur ina stemplės 
(„esophagus") spindį, tada 
sunkumas ryti gali atsirasti. 

Sunkesniais atvejais daroma 
operacija. Prieš tai reikia štai 
kaip elgtis. 1. Nerūkyti. 2. Jokių 
aštrumų nenaudoti: svaigalų, 
kavos, per karšto, šalto neryti. 
3. Numesti per didelį svorį. 4. 
Nesivaržyti jokiais varžtais, 
gorsetais. 5. Nekilnoti sunkumų 
ir nesilankstyti per daug. 6. 
Paskutinį kartą valgyti apie tris 
valandas prieš einant gulti. 7. 
Niekada negulėti horizontaliai 
— reikia lovos galvūgalį 
aukščiau 6 coliais laikyti (po 
lovos kojomis galvūgalyje padėti 
plytas). Tada skrandis nelipa 
aukštyn). Čiulpti reikia tabletes 
Gaviscan. Jų ten nėra — tegul 
užgeria kūno temperatūros 
pieno. Pagal reikalą — kas 
valandą po gurkšnį. 
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DR. LINAS A. SIDRYS 
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Susitarimui skambint 436-5566 

MOSU KOLONIJOSE 
Hot Springs, Ar. t a s r e ika las pavyks, pa

informuosime skai tytojus 
vėliau, jau po minėjimo. 

Jurgis Milas 
Radijo „Leiskit į Tėvynę" 

gegužinė — išvyka į gamtą 
įvyks birželio 6-tą, šeštadienį 
prie Blakely Mt. užtvankos 
Stephens parko paviljone, 11 MVorcester, Md. 
va i . ry to . Visi maloniai 
kviečiami. Bus gausus laimi
kiais stalas, smagi muzika, šo
kiai ir bendros dainos. Nesi
gailėsite atvykę ir tuo pačiu 
paremsite vienintelę etninę 
radijo programą Hot Springs, 
Arkansas . Visais reikalais 
krieptis į radijo vedėją Sal. 
Šmaiž ienę — telef. 
501 321-9641, 204 Hilltop Dr., 
Hot Springs, Ar 71913. 

Hacine, Wis. 

MINĖJIMAI, 
BIRŽELINĖS 

Birželio mėnuo pasidarė kaip 
tai labai istoriškas, nes jo bėgyje 
įvyko daug. dar mums lengvai 
atsimenamų, įvykių, kurie buvo 
labai reikšmingi lietuvių tautos 
ir Lietuvos valstybės gyvenime. 
Vietos Altos skyrius nori tuos 
visus įvykius bent trumpai 
paminėti. Taip pat bus prisimin
tos lietuvių ir žemaičių krikštų 
sukaktys. 

Birželio 14 d., 12 vai, 
sekmadienį, Šv. Kazimiero 
bažnyčioje bus laikomos pa
maldos už mirusius dėl Lietuvos 
laisvės. Po pamaldų rinksimės kitur, gante jo gauti Alvudo am- . .. K . , , 

. . . . . . . . 4 . O K J parapijos svetainę, kur vyks 
bu la ton jo je . p r i s i un t ė 2o _ _ . *. . —T •J. 
dolerius. Bus išsiųsta tas vaistas 

At idž ia i pens in inka i k l a u s o s i p r a k t i š k ų s v e i k a t o s p a t a r i m ų A l v u d o 
pažmonyje L ie tuv io sodyboje 

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

paminėjimas anksčiau vardintų 
įvykių, ypač Nepriklausomybės 
netekimas, pirmieji masiniai 
trėmimai. II pas. karo pradžia 
Lietuvos žemėje. Taip pat bus 
prisiminti Mindaugo, Vytauto ir 
Jogailos bei žemaičių krikštai. 

Programoje bus kalbų ir bus 
rodomos skaidrės, kurios jau yra 
apkeliavusios eilę lietuviškų 
kolonijų. 

Po minėjimo bus užkandžiai ir 
tol imesnis pabendravimas. 
Minėjimą ruošia Racine, Wis., 
Altos skyrius. Rengėjai bendra-

4 darbiauja su klebonu kun. J . 
Augūnu ir parapijos komitetu, 
siekdami, kad krikščionybės 
įvedimo Lietuvoje jubiliejų pro
ga amerikiečiai turėtų progos 
daugiau susipažinti su Lietuvos 
tikinčiųjų sunkia būkle. Kaip 

PAGERBTA 
BRITĄ MEILUVIENĖ 

Gailestingoji sesuo Britą Mei-
luvienė apdovanota 1987 Presi-
dent's Volunteer Action Award 
Citation. Šiam apdovanojimui ją 
rekomendavo Massachusetts 
Aklųjų sąjungos direktorius. 

Britą Meiluvienė savo profesi
joje dirbo Šv. Vincento ligoni
nėje. 1974 m. pergyveno opera
ciją, po kurios prarado regėjimą. 
Turėjo atsisakyti savo profesi
jos, nežiūrint jos gan jauno am
žiaus. Buvo skaudi tragedija 
visai šeimai, bet ypač jai pačiai, 
tačiau Britą nepalūžo šiame 
skausme. Pasiryžo grįžti į 
gyvenimą tokia, kokia ji yra. 
Būdama gailestingoji sesuo, pa
stoviai skaito paskaitas gydyto
jams, gailestingosioms seserims, 
studentams ir kitiems įvairių 
grupių žmonėms, supažindinda
ma juos su regėjimo netekusių 
žmonių gyvenimu, o sveikie
siems — kaip apsisaugoti nuo 
tos skaudžios nelaimės. Kalba ir , 
akliesiems su didžiausiu pasi
šventimu ir pasiaukojimu. Šiam 
darbui B. Meiluvienė per mėne
sį praleidžia daugiau kaip 80 
valandų. 

Priklauso Massachusetts ak
lųjų sąjungai, ir įvairiems ki
tiems komitetams. Gauna įvai
rių apdovanojimų iš organiza
cijų už jos savanorišką pasi
šventimą šiam artimo meilės 
darbui. Šiais metais buvo iš
rinkta iš daugiau kaip 2000 as
menų minėtam apdovanojimui. 

B. Meiluvienė priklauso Dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopai; 
apdovanota Šaulių Žvaigždės 
medaliu. Narė Moterų sąjungos 
5-tos kuopos, visada aktyviai da
lyvauja. Išaugino sūnų Eduar
dą, Jr. Jis sukūrė lietuvišką 
šeimą ir B. Meiluvienė jau 
džiaugiasi pirmuoju vaikaičiu 
Antanuku. Linkiu ir toliau su 
tokia meile ir pasiaukojimu dar 
buotis visų, bet ypač regėjimo 
netekusių žmonių gerovei. 

J.M. 

DR. ŽIBUTE 7APARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKlv UGOS CMRURCaJA 
166 East Superior. Suite 4C2 

\aldMjo> pag.ii iusitaruna 
I>L 337-1285 

Geros vedybos y ra kaip 
neįtikėtinas pensijos fondas. Per 
visą produktingą gyvenimą į jį 
krauname visa, ką turime, o 
metams bėgant jis keičiasi iš 
sidabro į auksą į platiną. 

Willard Scott 

("ima 

DR. VIJAY BAJAJ 
GVCYTCOAS :R CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIOAUS UGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami of'se) 
2434 W. 71 StrMt, Chlcjgo 
Tel. 434-5849 (ve:',ia 24 va:) 
. antr «etv . penki nuo 12 iki 6 vv 

Ofe. 735-4477; 
Rez. 24c-00t>7; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPF.CIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CR.-VVVFORD MEDICAl BUTLDING 

644*> So. Pubski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Albinos Prunskiene-. 
Kabinetą perėmė 

DR. EVELYN G. BASCO 
Specialybe: šeimos ir vidaus ligos 

2659 W. 59 St. Tel. 737-8818 
Vai.: p.rm., penkt nuo 2-5 p p. 

ir antr.. ketv nuo 4-7 v.v. 

Ofs . tel. I U 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-°; antr 12-o. penkt 10-12: 1-6. 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Tel. - 233-8553 
SPECIAi YBr - AKIU LIGOS 

3021 VV. 103rd Street 
Valandos pag^ -usitanm.-. 

O f i s o t e l . - 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKŠEVlClUS 

J O K Š A 
VAIKU' LIGOS 

6441 S . Pulaski R d . 
Valandos pagal sus i tar imą 

Ofs. tel . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. , 
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
VVA 5-2^-70 arba 480-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S UGOS 

KOSMETINE CHIRURGU A 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A L G I R D A S KAVALIŪNAS 
Specalybe vidaus u kraujo ligos 
Nechrurgims išsipūtusių venų 

ir hemo'oidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą. 
Penkt. antr. ketv ir penkt 

Reika'u' esant atvažiuos ir i namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

Tel. RE-ilance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3 9 2 S W e s t 59th S t r e e t 
Vai pirm., antr, ketv '» penkt. 

nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 
Treč. ir šešt. uždaryta 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIIA 
t-132 S. Kedzie. Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
118? Dundee Ave., Elgjn, UI. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandas pagal susitarimą 

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

mylia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

l e l . ofiso ir buto: OLympic 2-415° 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR < HRUtGAS 

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

šskvrus treč šešt. 12 iki4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba betuviskaii 

OPTOMETR1STAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

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

\ ai» pagal susitarimą Uždarvta treč. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTiCS — karūnėlės. 
tetėnai. ploKšieles ir cendroji praktika 

2 6 5 9 W. 59 St. Ch icago 
Tel. 476-2112 

Va'andos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR V M K L UGOS 

SPECIALISTE 
MFDICAl BUILDINC 

3200 VV. 81st Street 
Of i so lel. RF 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Re i . 852-0889 
V ai.: pirm , antr . ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė Vidaus ir plaučiu ligos 

2636 W. 71st St.. Chicago. I«. 
Tel.: 436-0100 

11800 Soutnw*st Highway 
Palo* Helehta. III. 60463 

(3121361-0220 3121361-0222 

Dr. 1 umasonin ofisą perėmė 

DR. S. LAL 
;PF( IVLYRE - VIDAMS U G O S 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Tirm Irt Antr ir 
ketv 9 -2 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIRUTIS 
INKSTU rŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIIA 
2656 VV. 63rd Stre«t 

Vai či.tr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
5e$t pagal susitarma 

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

Edmundas Vižinas. M.O.. S.C 
Speoalvbė — Vidaus UKu gvdvtoias 

Kalbame lietuviukai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

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



_Draudžiama judėti ir 

UŽDARAME NARVE 
Ne taip seniai (1987.IV.21) 

šioje vietoje rašydami apie 
Juodas kates", mes pacitavome 
vieno okup. Lietuvos dvasininko 
pareiškimą, kad ,.religinė laisvė 
Lietuvoje yra įstatymų ribose". 
O komentuodami šį pasakymą 
pažymėjome, kad ta laisvė yra 
lyg uždarame narve — „Įsta
tymo narvo viduje dar gali šiaip 
taip judėti, bet išeiti iš narvo 
nevalia". Dabar aiškėja, kad ir 
šis mūsų pesimistiškas teigimas 
nebuvo visiškai tikslus, nes 
valdžia ir jos „įstatymai" nelei
džia tikintiesiems laisvai veikti 
ir minėto „įstatymų narvo" 
viduje. 

Kaip gerai žinome, okupacinė 
valdžia ne tik neremia religinių 
bendruomenių bei jų parapijų 
veiklos, bet dar jas persekioja. 
Bažnyčias, maldos namus, 
dvasininkus ir kitus patar
nautojus išlaiko patys tikintie
ji savo laisvomis aukomis ir dar
bo talka. Dargi už nusavintas 
bažnyčias reikia mokėti valdžiai 
tam tikrą nuomos mokestį. Bet 
okupantai užkliuvo ir už 
tikinčiųjų aukų, kurias jie 
teikia dvasininkams už įvairius 
religinius patarnavimus. 

Turime prieš akis P. Anilio-
nio, Religinių reikalų tarybos 
prie sovietinės Lietuvos 
ministerių tarybos įgaliotinio, 
šiuo reikalu pareiškimą, pa
skelbtą „Tiesos" Nr. 107, 
1987.V.8. Kas tas P. Anilionis 
— skaitytojai gal jau žino. 
Trumpai tariant, tai okupacinės 
valdžios paskirtas aukš tas 
valdininkas su labai didele 
Maskvos suteikta galia Baž
nyčiai ir tikintiesiems per
sekioti, gniaužti. Jo galia 
nepalyginamai didesnė, kaip 
bet kurio aukšto dvasininko ar 
arkivyskupo. Soviet inės 
valdžios požiūriu — jis vyriau
sias visų Bažnyčių valdytojas. 
Vadinasi, jis ne tik turi to „nar
vo" raktus, bet išdrįsta ir į patį 
„narvą" įsiveržti ir čia „daryti 
tvarką". Be jo ir jo valdininkų 
leidimo negalima daryti nė 
mažiausio bažnyčios ar religinio 
pastato remonto. Labai dažnais 
atvejais jis nustatinėja ir 
pamaldų tvarką. Pastaruoju 
atveju jis užkliuvo tikinčiųjų 
aukas ir rašo: „Visas bažnyčias 
užlaiko tos religijos tikintieji, 
nes tik jiems reikalinga religinė 
bendruomenė, maldos namai ir 
dvasininkija. Todėl valstybė 
nenustato ir mokesčio už tam 
tikrus religinius patarnavimus. 
Tarybiniai įstatymai draudžia 
kulto tarnautojams ir religi
nėms organizacijoms imti pasto
vų mokestį iš tikinčiųjų šeimų, 
mokestį už vietą maldos na
muose ir pan. Lietuvos TSR 
baudžiamasis kodeksas už 
tokius dalykus numato bau
džiamąją atsakomybę. Baudžia
mojo kodekso 143 straipsnyje 
sakoma įstatymų pažeidimas 
yra priverstinis rinkliavų ir 
apmokėjimo ėmimas religinių 
organizacijų ir kulto šeimų 
naudai". 

Žinoma, niekas iš dvasininkų 
Lietuvoje neapdeda mokesčiais 
tikinčiųjų. Tačiau tikintieji ir be 
prievartos jaučia reikalą pa
remti savo aukomis bažnyčią 
bei jos dvasininkus ir tai daro 
dažniausia krikšto, jungtuvių, 
laidotuvių proga, paskirdami 
laisvą auką. 

Petrui Anilioniui labai nepa
tinka, kad tikintieji remia savo 
bažnyčias bei dvasininkus. 
Negalėdamas susekti, kada ir 
kokią auką tikintysis davė, jis 
reikalauja, kad dvasininkai 
patys apie tai praneštų valdžiai 
ir sumokėtų didelius mokesčius. 
Tuos dvas in inkus , ku r i e 
mažintų gautas pajamas (aukas) 
atitinkamuose pareiškimuose, 
jis grasina nubausti piniginėmis 
baudomis ligi 1000 rublių ir pri
deda: „Šios priemonės padės 
finansų organams sudrausminti 
kulto tarnautojus". Toliau jis 
nurodo, kad dvasininkai savo 

EKSPERTAI KALBĖJO OSI TEMA 
mokestiniuose pareiškimuose 
nurodą dažniausia tik 1100 
rublių, t.y. eilinio sovietinio dar
bininko metinės pajamos. 

Toliau jis dar užkliūva aukas 
bažnyčiai, kur ias t ikintieji 
smulkiomis kapeikomis sudeda 
į aukų dėžutes. Ir tos vargšų 
kapeikos tur i būti t"-tingos 
valstybės apdedamos mokes
čiais. Jis ragina religines ben
druomenes sudaryti „revizijos" 
komisijas" ir apie tokias pa
jamas pranešti valstybei. Savo 
pareiškimą P. Anilionis baigia 
žodžiais: „Prireikus religinių 
bendruomenių veiklos klau
simus gali nagrinėti ir vietos 
valdžios finansų ir teisingumo 
organai". 

Taigi valdžios komisaras 
bažnyčioms ^pasitenkina išo
rine „narvo" priežiūra, bet 
smelkiasi į tikinčiųjų dosnias 
širdis, kiša rankas į jų kišenes 
ir net suskaito į aukų dėžutes 
įmestas kapeikas... Skaitytojui 
tad gal bus aišku, kad tikintieji 
neturi judėjimo laisvės ir jiems 
skirtame uždarame narve. Tiek 
apie tariamą „religijos laisvę" 
okup. Lietuvoje. 

O kaip yra su kitomis lais
vėmis, kurias paprastai ga
rantuoja visų valstybių kons
titucijos, neišskiriant ir Sovietų 
Sąjungos? Užsieniuose Sovietų 
agentai paleido kalbas, esą 
atėjus M. Gorbačiovui į valdžią, 
prasidedanti „tikroji laisvė", 
„žmogaus teisių gerbimas" ir 
visos kitos laisvės. Tačiau, kaip 
rodo praktiška valdžios veikla, 
tokios žinios buvo tik „opiu
mas" užsieniečiams apgauti. 
Jokių laisvių neatsirado, reika
lai ne t ik nepagerėjo, bet dar 
pablogėjo. Ypač pablogėjo ryšio 
reikalai su užsienyje gyve
nančiais giminėmis. 

Ateina žinios apie naujus 
kel ionių suvaržymus. Jei 
penkiadienės išvykos dar kurį 
laiką būsiančios leidžiamos, tai 
abipus ia i leidimai lankyt i 
gimines kiek ilgesnį laiką 
bus duodami nebe sovietinės 
okupacinės valdžios Vilniuje, 
bet Maskvos įstaigos. Leidimai 
būsią duodami tik labai arti
miems giminėms, prieš tai su
rinkus apie juos nuodugnias 
žinias. 

Mūsų spaudoje jau buvo skelb
ta apie dovaninių prekių — 
siuntinių (pakietų) iš Vakarų 
kraštų į okupuotą Lietuvą 

apsunkinimą įvairiais formulia
rais, kuriuos siuntėjai turį 
užpildyti, dargi smulkiai rašant 
kiekvieną siunčiamą dalykėlį 
rusų ar prancūzų kalbomis. 

Pagriežtinta ir laiškų cenzūra. 
Tik maža dalis laiškų adresatus 
pasiekia per 10-14 dienų. Reikia 
manyti, kad jie nebuvo cenzū
roje užkliuvę. Šiaip jau daugu
ma laiškų keliauja 6, 8, 12 sa
vaičių. Tiek laiko reikia, kad 
cenzūros įstaigos galėtų juos 
perskaityti, jų tekstą nusifo
tografuoti ir padėti į siuntėjų 
asmens bvlas. 

Pastaruoju metu okup. Lie
tuvos spaudoje ir knygomis 
spausdinamos labai ilgos ir be 
galo nuobodžios bei vienodos M. 
Gorbačiovo kalbos apie „persi
tvarkymą". Prieš jį buvusių 
Stalino. Chruščiovo, Brežnevo rr 
kt. raštai jau seniai išnyko iš 
knygų rinkos. Koks likimas juos 
ištiko — nesunku įspėti. Šiuo 
re ika lu yra mums įdomi 
vokiečių žurnalo „Der Spiegei" 
ski l tyse paskelbta t rumpa 
žinutė apie garsaus Kinijos 
komunistų vado Mao raštų liki
mą. Jo raštai buvo laikomi „ko
munizmo biblija" ir be galo gar
binami. O dabar? Naujieji vadai 
juos surinko, nuvežė į popie
riaus fabrikus ir iš gautos seno 
popieriaus masės gamina tuale
tinį popierių, kuris visuose 
komunistų valdomuose kraš
tuose yra „deficitas". 

b. kv . 

Americans for Due Process 
(ADP) suruoštas seminaras Wa-
shingtone sutraukė žymius 
asmenis pasidalinti savo min
timis apie tariamų nacių teis
mus su pabaltiečių ir ukrai
niečių jaunimu. Vienos dienos 
suglausta programa vyko 
American University. Dalyviai 
suvažiavo iš visos Amerikos. 
Programai vadovavo ADP 
koordinatorė Rasa Razgaitienė. 

Supažindinimas su reikalu 

Pirmojoj sesijoj buvo pavaiz
duota, kaip yra vystęsi teismai 
už antrojo pasaulinio karo nusi
kal t imus. Prelegentė buvo 
Rasa Razgaitienė. 

Nors Nuernbergo teismui 
nebuvo istorinio precedento, 
buvo jaučiama, kad Vokietija 
turėtų būti pakankamai pri
bauginta nuo tolimesnio ka
riavimo. Pati teismo sistema 
buvo sugalvota beveik išimtinai 
VVashingtono valdininkų. Tai 
buvo ne tik teisinis, bet ir 
politinis reiškinys. Politinis 
spaudimas ir visuomenės pasi
piktinimas dėl nacių nusi
kaltimų privedė prie įvairių 
planų, kaip su karo nusikaltėlių 
problema apsieiti. Ir tuo metu 
buvo susidurta su problema, 
kad bet kokia teisinė procedūra 
būtų ex post facto, t.y. kai 
įstatymas, baudžiantis nusikal
timą, yra pravestas po paties 
įvykio. Tačiau buvo jaučiama, 
kad teismas y ra būt inas 
palikimas ateities kartoms jas 
supažindinti su nacių žiaurumu. 

Iš viso buvo teisiami 22 nacių 
elito nariai prieš 8 asmenų 
t a rp tau t in į tribunolą. Vy
r iaus ias Sovietų Sąjungos 
prokuroras buvo Roman Ruden 

ARAS VANICKAS 

ko. su kurio 1979 metais sutartį 
sudarė OSI direktorius Alian A. 
Ryan. Jr . Dvylikai atiteko mir
ties bausmė, trys buvo pasodinti 
kalėti iki gyvos galvos, o trys 
buvo paleisti (vokiečiai šiuos 
tris vėliau savo teismuose teisė 
atskirais. 

Adolf Eichmann buvo Izraelio 
slaptosios policijos pagrobtas iš 
Argentinos 1960 metais. Nors 
šis pagrobimas sulaužė įvairius 
tarptautinius įstatymus, Eich-
mannas buvo teisiamas Iz
raelyje pagal jų 1950 metų Na
cių ir Nacių kolaborantų 
baudžiamąjį įstatymą. Po teis
mo, kuris įvyko 1961 metais, 
jis buvo pakartas Tel Avive 
1962 metų gegužės 31 d. 

Sovietų Sąjungoje karo nusi
kaltimas yra politinis pra
sižengimas. Tokios rūšies teis
muose nė vienas apkaltintasis 
nėra buvęs atleistas nuo 1917 
metų. Tuoj po karu įvyko visa 
eilė teismų, kurių pasėkoje kai 
kurie asmenys buvo tuoj 
nužudyti arba pasiųsti į gulagą. 

Maždaug 1960 metais pra
sidėjo nauja eilė parodinių, kar
tais užakinių teismų, kurių 
metu apkaltintiems buvo pri
taikoma mirties bausmė. Tokie 
teismai įvyko esto Kari Linno, 
latvio Boleslovo Maikovskio. 
maj. Antano Impulevičiaus ir 
ki tų JAV-ėse gyvenančių 
išeivių atvejais. Sovietų 
Sąjunga tuo metu kreipėsi į 
JAV-bes ir prašė, kad jiems 
būtų išduoti šie Amerikoj gyve
nantys asmenys. JAV-bės tuo 
metu atsisakė tai padaryti. Da 
bar, pasikeitus politinei situa 
cijai, OSI šiuos asmenis depor-
tuoja sovietams. Sovietams 

dabar kaip ir prieš 25 metus 
daug propagandinės naudos iš 
šių teismų. Jų motyvai nėra 
nuoširdūs. Taip pat dėmesys yra 
nukreipiamas nuo jų pačių 
nusikaltimų. 

Baigdama R. Razgaitienė 
teigė, kad sovietai yra pasiekę 
eilę laimėjimų OSI eroje. Tarp 
jų etninių išeivių šmeižtas; 
kaskart darosi sunkiau pri
traukti Kongreso narius į ad 
hoc komitetą ;r oficialiai pritarti 
net bendriem Pabaltiečių reika
lam; energija, kuri galėtų būti 
naudojama Pabaltijo laisvės 
reikalui, yra išsemiama, kelias 
yra užkertamas glaudesniam 
bendradarbiavimui tarp Ame
rikos žydų ir etninių grupių 
politiniuose reikaluose. 

Adv Ivars Berzinš iš New 
Yorko apibūdino 1971-1987 
metų laikotarpi Jis yra gynęs 
eilę OSI apkaltintų ir laimėjęs 
prieš OSI bent trimis atvejais. 
Šiuo metu j i s gina Joną 
Klimavičių, Juozą Kungį, Bo
leslovą Maikovskį ir Konradą 
Kalejs. 

Anot adv. Berzinš, modernio
ji OSI era prasidėjo jau 1971 
metais, kada įvyko Hermaine 
Braunsteiner Ryan ekstradicija 
iš JAV į Vakarų Vokietiją. Po 
stipraus spaudo? spaudimo 1973 
metais buvo įsteigtas specialus 
vienetas Imigracijos ir natūrali 
zacijos skyriuje rūpintis nacių 
ieškojimu. 

OSI buvo įkurtas 1979 metais 
Teisingumo departamento kri
minalinio skyriaus rėmuose 
tuometinio generalinio proku
roro Benjamin Civiletti 
įsakymu. Tuo pačiu metu 
kongr. Elizabeth Holtzman, 
vadovaudama imigracijos pa-

Eugenijaus Kriaučeliūno Jaunimo premijos Tadui *". Dabšiui įteikime, iš kairės: laureatas Tadas Gin
tautas Dabšys, Birutė Vizgirdienė, programa vedėja Vida Kri.mčeliūnaite-Jonušienė. Jolita 
Kriauėeliūnaitė ir dr. Leonas Kriaučeliūnas. Nuotr I. Kriaučeliūnienės 

komitečiui. Kongrese prastume 
du savo amendmentus. Pir
masis praėjo 1978 metais, 1981 
metų pakeitimas sugriežtino 
pirmojo sąlygas. 

OSI yra turėjęs tris vedėjus — 
VValter Rockler, Allan A. Ryan, 
J r„ ir Neal Sher. Jų pilno laiko 
štabas siekia 50. Jiems tarnauja 
įvairios valdžios įstaigos, kaip 
pvz. Valstybės departamentas, 
žvalgybos agentūros, archyvų 
centrai ir pan. Taip pat jiems 
padeda privatūs „medžiotojai", 
kaip Simon Wiesenthal, Char
les Allen ir t.t. Vokietija yra pa
rūpinusi dokumentaciją. So
vietų Sąjunga, o taip pat ir KGB 
yra nepaprastai padėję OSI, 
parūpindami j iems ne t i k 
dokumentaciją, bet ir liudi
ninkus. Izraelis yra padėjęs. 

Išėję iš OSI jų buvę prokurorai 
ir toliau darbuojasi toje srityje 
privačių organizacijų rėmuose. 
M. Mendelsohn dirba su Simon 
VVisenthal Centru. Eli Rosen-
baum rašo memorandumus 
B'nai B'rith ir World Jevvish 
Congress. John Loftus parašė 
knygą „The Belarus Secret", 
Allan Ryan „Quiet Neighbors". 
,,Maskvos su ta r t i s " buvo 
sudaryta tarp Allan Ryan ir 
Roman Rudenko 1979 metais. 
Ši sutartis niekuomet nebuvo 
viešai paskelbta. Ji Amerikos 
Kongrese nebuvo svarstoma, 
nei patvirtinta. Iki šios dienos 
sutarties sąlygos yra likusios 
paslaptim. 

Apie sovietus OSI atsisako ką 
blogo sakyti ar net girdėti. Jų 
galvosenoj vyrauja sąvoka: 
„tikslas pateisina priemones". 
Istorija neištrins OSI teismų 
nuorašų. Hitlerio alijantui liks 
šie teisiniai paminklai. OSI 
padeda sovietams vykdyti savo 
tikslus ir ardo etninių visuome
nių darnumą. Jų taikiniai yra 
be finansinių išteklių ir mūsų 
visuomenių resursai yra iš
leidžiami gynybai, kai galėtų 
būti kitur panaudoti. Amerikos 
konstitucija nukenčia, kai toks, 
kaip Linnas, išėjęs civilinį 
teismą JAV-bėse, yra išsiunčia
mas mirčiai į Sovietų Sąjungą. 

Kiti pasirinkimai 

Adv. A. Fylypovych iš Phila-
delphijos pateikė visą eilę proce
dūrinių pakeitimų, kurie apšva
rintų OSI veiklą. Naudodama
sis ukrainiečių Demjanjuk, 
Koziy ir Fedorenko (kurį jis gy
nė) bylų pavyzdžiais, jaunas 
advokatas palietė praktiškas 
problemas, kurios apsunkina 
gynybą ir kaip jų būtų galima 
išvengti. 

Estas adv. Martin Suuberg 
kalbėjo apie kriminalinių teis
mų galimybę JAV-bėse. Jo 
nuomone, tai yra įmanoma, 
pasinaudojant dabartiniais sta

tutais arba Kongresui prave
dant naują statutą. Tai page
rintų esančią padėt į , nes 
apkaltintam būtų suteikiama 
neapmokama teisinė pagalba, 
penktasis amendmentas būtų 
automatiškai prieinamas ir pro
cedūrinės problemos savaime 
susitvarkytų. 

Anot šio jauno profesionalo, 
naujas s tatutas būtų pozi
tyvus reiškinys. Pagal lig šiol 
padarytą tyrimą nusikaltimai 
prieš žmoniją gali būti teisiami 
bet kuriame krašte. Tai y ra 
atsitikę plėšikavimo ir lėktuvų 
bei laivų pagrobimų atvejais. 
Dabartinė tarptaut inė teisė 
rodo, kad būtų įmanoma tokius 
teismus turė t i , naudojantis 
Nuernbergo definicija. Šitokią 
galimybę įvykdyti reiktų daug 
sprendimo Kongrese ir daug 
darbo. 

Kitų k raš tų pas i r ink tas 
kelias 

Kanados U k r a i n i e č i ų 
kongreso civilinių teisių komisi
jos pirmininkas John Grego-
rovich apibūdino Kanados pa
dėtį ir vėliausias žinias. 

Po dvejų metų svarstybų 
Kanados valdžia atmetė OSI 
įstaigos steigimą tame krašte. 
J i taip pat nesutiko pakeisti 
esančios ekstradicijos sutarties 
su Izraeliu, pagal kurią tik nusi
kaltimai po 1967 metų yra 
svarstomi teisme. 

Naujasis įstatymas papildys 
esantį įstatymą, kuris apima 
plėšikavimą, lėktuvų pagro
bimą ir t.t. Taip pat karo nusi
kaltimai nebus ribojami naciais. 
Jų apimtis yra daug platesnė. 
Atsisakyta nuo Nuernbergo 
apibrėžimo. 

Australija žada papildyti savo 
1946 metų Karo nusikaltimų 
aktą iki š.m. birželio mėnesio 
galo. Jie taip pat nežada keisti 
esančios tvarkos, liečiančios de
portaciją ir ekstradicija. 

(Bus daugiau) 

DVIRAČIU APLINK 
PASAULĮ 

Ed Buchar gegužės 19 d. dvi
račiu pravažiavo pro Chicagą 
savo kelionėje aplink pasaulį. 
Papasakojo spaudai, kad turėjo 
rūpesčių su policija Kinijoje, o 
Portugalijoje buvo pavogti jo 
drabužiai. Jautė vienatvę va
žiuodamas Australijos dykumo
mis. Visa kelionė jam kainuo
sianti apie 20,000 dol. — už 
dviračio dalis, viešbučius, mais
tą, lėktuvus. Jo kelionė baigia
si Grimbay. Ont . . k u r jis 
gyvena. Iš dviračio beliko tie 
patys rėmai ir maišeliai. Viską 
kitą reikėjo pakeisti. 

JAUNYSTĖS KELIAIS 
ALEKSANDRAS TENFSONAS 

1898 — 1986 

16 
Iš pradžių mūsų kelias ėjo per Ropažu mišką, kur 

prieš kelias dienas buvo įvykdyta žiauri žmogžudystė: 
iš Rygos automobiliu pavažinėti atvežtos dvi jaunos 
merginos ir čia miške pasmaugtos. Apie tą neįprastą 
žiaurenybę rašė visi Rygos laikraščiai, o mums, einant 
pro tą vietą, prisiminė laikrašty skaitytos žudvnės ir 
buvo net baugu. Miške niekur nei gyvos dvasios. Toliau 
kelias tęsėsi pro didžiažemių vokiečių baronų dvarų 
laukus, pro latvių žemdirbių sodybas. Teko pastebėti, 
kad derlingiausios paplenčio lygumos buvo vis senųjų 
krikščionybės skleidėjų palikuonių užimtos, o kur žemė 
skurdesnė, šmėkšojo latviu žemdirbių gyvenvietės. 
Paplentėje šen ten užeidavome krautuves su kepėjo 
paauksinto riestainio iškaba, su valstybinės vodkos 
monopoliu, pašto įstaiga. Eidami parduotuvių 
nevengėme. Malonu eiti keliu ir riesti riestaini. 

Rygos-Peterburgo plentas tą dieną buvo tartum 
išmiręs. Mus pralenkė tik keli automobiliai. Sutikome 
tik vieną kitą latvių žemdirbių vežimėlį su sviestu, 
kiaušiniais ir kitais produktais i Rygą. Laukuose 
vietomis matėsi bulviakasių. Buvo tikra bobų vasara 
ir bulviakasių sezonas. 

Taip žingsniuodami be didesniu sustojimų perėjoOK 
ir Gaujos upes tiltą, tą latviu liaudies dainų ir poetų 
apdainuota upę. Pavakare, jau gerokai privargę, 
išvydome iš tolo baltuojančią Raganių smuklę P'en-
tu eidami dažnai minėdavome Anita. Ji Kg ka1* u ėjo 

su mumis ir priduodavo mums jėgų žingsniuoti. Kostas 
puoselėjo viltis sutikti Anita. bet eiti įjos tėvų sodybą 
nesiryžome. kad kartais nepadarytumėm Anitai 
nesmagumą. Nežinia, kaip pažiūrėtu i mūsų vizitą jos 
tėvai. 

Pagaliau įžengėme į Raganių smuklės didijį 
kamban. Jis buvo tuščias. Keliautojų nebuvo. Viduje 
atrodė kaip ir visų smuklių prie kryžkelių kambariai. 
Viduryje didelis stalas, virš stalo prie lubų pakabinta 
žibaline lempa su plačiu gaubtu šviesai atmušti. Aplink 
stalą suolai. Pasieniais stovėjo staliukai su kėdėmis. 
Kambario gale bufetas ir durys i šeimininko butą. 
Kitame kambario gale durys vedė į smuklės stadalą, 
kur keliautojai įvažiuodavo su visu vežimu pašerti ir 
pailsinti arklius. įvažiavimą ir išvažiavimą iš stadalo 
prižiūrėdavo smuklininkas, nes tik su jo rakto 
brazginimu atsidarydavo ir užsidarydavo lauko durys 
į stadalą. 

Su senu Raganių smuklininku Kostas buvo 
pažįstamas, nes visuomet čia sustodavo važiuodamas 
arkliais į Rygą ir atgal. Kosto kelionė buvo ilga, nes 
tekdavo suvažinėti 150 varstų. Tad Raganių 
šeimininkas sutiko mus kaip senus pažįstamus. Kostas 
mane pristatė kaip savo draugą žemaitį nuo Prūsų 
sienos. Senis, pažiūrėjęs į mus pėsčia atėjusius iš Rygos, 
kiek pagalvojęs prisiminė, kad prieš daugelį metų jis 
čia turėjęs vieną žemaiti nuo Prūsų sienos nakvynei. 
Tas iš Žemaitijos pėsčias eidavęs i Peterburgą skųstis 
dėl vieno kunigaikščio atimto ūkio. pėsčias ir grįždavęs. 
Ta pastaba apie pėsčia ėjusį žemaitį kažkodėl įsmigo 
man i atmintį, juk ir aš buvau iš Žemaitijos, bet 
nemaniau tada. kad vėliau man teks pačiam tą 
Raganių žemaitį pažinti. Mes smuklininkui 
pasisakėme atėję apžiūrėti Livonijos Šveicariją, bet 

besikalbant Kostas visgi pasidomėjo neesminiai, kas 
gyvena čia Raganių smuklės kaimynystėje. „Mano 
kaimynas yra Krūzė". atsakė senis. Mums t iek ir 
rūpėjo žinoti. 

Paprašius nakvynės, šeimininkas nurodė mums 
kambarį greta didžiojo kambario, kur galime 
„prikristi" ir miegoti. Į mūsų miegamąjį durų nebuvo, 
tik užuolaida. Kambaryje dvi lovos keleiviams 
„prikristi'", kol ilsėjosi jų arkliai, kol po vidurnakčio 
pragys pirmieji gaidžiai ir pradings visos piktosios 
dvasios... Tad užkandome raganių riestainių, jau 
apdžiūvusių, išgėrėme arbatos ir dar ėjome apsižvalgyti 
aplink smuklę. Pasiklausę kaip Krūzės sodyboje 
girgžda ir kilnojasi Šulinio svirtis, sklinda žmonių 
šūkavimai, šunų lojimas, nuėjome miegoti. Išsitiesėme 
kampiniame kambaryje ant lovų, apsidengę savo 
pilkais šineliais. 

Bet vos beužmiegant, staiga į didijį smuklės 
kambarį triukšmingai bildu-biidu subildėjo keli vyrai 
ir vienas jų storu balsu sušuko: 

„Tuziną Pilzeno alaus nešk šen, seni!".. 
Skambiais balsais prašneko alaus buteliai. Iš 

ateivių garsios kalbos supratome, kad iš mūsų miego
jimo nieko nebus... Mūsų kambarys be durų. 
Šeimininkas, matyt, norėdamas kiek suraminti 
atėjūnus, pasakė jiems, kad čia pat greta kambaryje 
turįs svečių iš Rygos. Tie visai nesivaržydami tuoj 
ruošėsi eiti kviesti tuos ..svečius" iš lovos prie alučio! 
Tačiau šeimininkui perspėjus, kad „ten miega du vyrai 
su šineliais ir spindančiomis sagomis'", tie kiek 
susilaikė ir į mūsų kambarį nesibrovė. Iš jų kalbų 
supratome, kad jie palaikė mus esant Rygos policija, 
kuri ieško tų Ropažų žudikų. 

(Bus daugiau) 
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KRIKŠČIONIŠKAS 
ATSINAUJINIMAS 

CHICAGOJE 
ALDONA ZAILSKAITĖ 

Kovo 14-15 dienomis Chica-
goje vykęs Krikščioniškojo atsi
gaivinimo savaitgalis su laukė 
daugiau intereso, negu buvo ti
kėtasi. Rengimo komiteto sekre
torė Marija Kinčienė sakė. kad 
užsiregis t ravusiųjų ska ič ius 
siekė arti 400 iš lietuviškai kal
bančiųjų ir dar 60 angliškai kal
bančiųjų. Šeštadienio programa 
vyko Nekalto Prasidėjimo para
pijos patalpose. įvairiose salėse 
bei klasėse, o sekmadienio Švč. 
Mergeles Marijos Gimimo para
pijos patalpose. Nors abi d ienas 
sesijos buvo gausiai lankomos, 
atrodo, kad šeštadienį buvo 
daugiau lietuvių iš esamų lie
tuviškų parapijų — daugiausia 
vyresni, o antra dienų dalyvavo 
daugiau jaunų seimų ir k i tų iš 
tolimesniųjų priemiesčių. Atro
do, kad. nors daugumas lankė 
abi savaitgalio dienas, nemažai 
buvo tokių, kuriems viena a r ki
t a diena, bet ne abi buvo 
patogios. 

Kiekvienos dienos sesija pra
sidėjo ir užsibaigė bendru ren
gimu a r malda, o programa 
buvo sudalinta a tski romis se
sijomis, lietuviškai ir angliškai 
kalbantiems ir pagal įvairias te
mas — jaunimą liečiančiomis, 
šeimos religinio auklėjimo te
momis ir parapinio gyvenimo 
temomis. 

Šeštadienio sesija prasidėjo 12 
vai.. Nek. Prasidėjimo parapijos 
klebonui kun. Jonui Kuzinskui 
sukalbant invokaciją ir Ameri
kos Lietuvių katal ikų federa
cijos Chicagos skyriaus pirmi
n inku i Algiui K a z l a u s k u i 
rengėjų vardu pasveikinant 
susirinkusius. 

Pirmoji programos dalis buvo 
bendrinė — kun. Antano Saulai-
čio. SJ.. paruošta ir komentuota 
skaidrių programa: ..Krikščio
nybė Lietuvoje". Programoje 
girdėjome a p i e l i e t u v i ų 
perėjima iš tikėjimo į gamtos 
jėgas į krikščionybę istorijos 
raidoje, m a t ė m e L ie tuvos 
gamtova i zdž iu s . m i e s t u s , 
kaimus, bažnyčias bei istorinius 
paveikslus. Pažinome lietuvių 
jau nuo senovės didelę toleran
ciją įvairioms tikyboms, kas 
atvėrė kelią ir krikščionybei. 
Sužinojome, kad nepriklauso
moje Lietuvoje valstybė išlaikė 
ne tik katalikų bei protestantų 
institucijas, bet ir provoslavų, 
žydų. karaimų bei muzulmonų 
religines institucijas, nes reli
gija buvo laikoma būt ina kraš
to gerovei. Taip pat girdėjome 
apie lietuviška krikščionybę iš
eivijoje, įkūrusią parapijas lie
tuvių telkiniuose visame pasau
lyje. Kiekviena programos dalis 
buvo bendrais bruožais susu
muojama ir angliškai. 

Parapija — 
Krikščioniškoji 

bendruomenė-še ima 

Apie 1:30 prasidėjo paskiri 
pašnekesia i . Temą ..Parapija — 
krikščioniškoji bendruomenė-
šeima"' lietuvių kalba pravedė 
kun . Ignas Urbonas, Sv. Kazi
miero parapijos Gary. Ind., kle
bonas, ir Aldona Zailskaitė iš 
Sv. Antano parapijos Cicero. 
Kun . J. Urbonas papasakojo 
apie lietuviškų parapijų didelį 
įnašą į lietuvišką kultūrinį gy
venimą, ypatingai išeivijoje, ir 
paskui pasidalino apie draugiš
kumo, šeimyniškumo išraiškas 
Sv. Kazimiero parapijoje, kur 
žmonės j a u seniai net nebegy
vena prie parapijos, bet regu
liariai a tvyksta sekmadienio 
Mišioms ir parapijos parengi
m a m s grynai senų parapinių 
draugysčių vedini. Aldona Zails
kai tė . cituodama Lietuvos vys
kupus bei Šv. Raštą, parodė 
kaip krikščioniškas pašaukimas 
iš t ikrųjų yra pašaukimas į 
bendruomeninį gyvenimą para
pijoje, ka ip tai matome visoje 
krikščionybės istorijoje net iki 
mūsų dienų lietuvių tautoje, 
švenčiant jubiliejų. Diskusi
niuose būreliuose dalyviai dali
nosi savo parapijų šeimynišku
mo, bendruomenės patyrimus ir 
ka ip juos galima pagerinti . 

Anglų kalba šią temą pravedė 
kun. Anthony Puchenski ir Pat-
ricia Weitendorf, diakono žmo
na , abu j a u trečius metus vado
vaują St . Patricia parapijoje 
..Christ Rene\vs His Par ish" at
sinaujinimui. Kun. Puchenski. 
lietuvių kilmės, buvęs vikaru 
Svč. M. Marijos gimimo parapi
joje Chicagoje. savo pašnekesyje 
pastebėjo, kad po Vatikano II 
suvažiavimo padidėjo dėmesys 
Bažnyčiai kaip Kris taus kūno 
išraiškai . -Jis apibūdino krikš
č ioniška bendruomenę ka ip 
ta rnys tę vieni kitiems, suminė
damas septynis jos bruožus: 
laikas, skiriamas vieni kitiems: 
iššūkis, atskaitomybė: savitar
pė parama: pasidalinama asme
niška malda: bendra Mišių 
malda; atlaidumas, išgyjimas; 
bendra gyvenimo vizija. Patri
cia Weitendorf pasidalino savo 
krikščioniškos bendruomenės 
patyrimą St. Patricia parapijoje. 

J a u n i m a s Bažnyčioje 

Šioje pirmoje sesijoje taip pat 
vyko j a u n i m o pašnekes i a i . 

Lie tuvių kalba pašnekesiui 
..Krikščioniškas jaunimas mo
dern iame pasaulyje"' vadovavo 
Vitas Laniauskas. Simpoziume 
dalyvavo Kristina Likanderytė. 
Gailė Eidukai te . Rūta Musony 
tė. Audrius Polikaitis ir Vvtas 
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Krikščioniško atsinaujinimo savaitgalį jaunimo simpoziumo dalyviai Vitas Laniauskas, Kristina Li-
kanaVrvU'. Gailė Eidukaite. Audrius Polikaitis, Vytas Plioplys ii- Rūta Musonytė diskutuoja tenka 
..ki iksuoniškas jaunimas moderniame pasaulyje" 

Plioplys. Simpoziume pastebėta, 
kad jaunimo tarpe vyksta šioks 
toks krikščioniškas domėjima
sis, t ik dar labai sporadiškai. 
Yra t rūkumų ir iš dvasiškių 
pusės, kurie permažai domisi, 
klausosi ir to pasėkoje nesu
pranta lūkesčių, ir iš jaunimo 
pusės, kurie per mažai patys 
imasi burt is krikščioniškon 
draugystėn su savo draugais. 
Kai kas nors įdomaus rengiama 
žodis greitai pasklinda ir jau
nimo atsiliepimas geras. Jau
nimą patraukia ne tiek jiems 
pamokslavimas, — tai iš tikrųjų 
atstumia, — kiek jų lūkesčių 
išklausymas, sup ra t imas ir 
parama jiems grumiantis su sa
vo gyvenimo uždaviniais. Svar
bu jaunimą įtraukti į liturgiją, 
į bendrą maldą , d u o d a n t 
t inkamai ir savitai iniciatyvai 
reikštis. 

Jaunimo pašnekesiui anglų 
kalba ..Ko jaunimas tikisi iš 
Bažnyčios ir ko Bažnyčia tikisi 
iš jaunimo"" vadovavo kun. 
Antanas Markus iš Sacred 
Heart parapijos Chicagoje ir da
lyvavo Arvydas Žygas ir Paul ir 
Susan Binkis. Buvo pasidalinta 
patyrimu, kad nors moksleiviš
kas jaunimas nelabai domisi re
ligija, daugelis patys grįžta į 
Bažnyčią, kai subręsta. Didžiau
sios kliūtys — tai populiarioje 
kultūroje, kuri įpratina jaunimą 
prie au toma t i ško , be ta rp io 
norų patenkinimo. Tačiau susi
dūrus su gyvenimo realybe to
kie įpročiai veda prie depresijos. 
Rasta, kad geriausias būdas jau
nimą pri t raukt i — tai religinį 
auklėjimą sujungti su pašneke
siais apie identiteto formavimą, 
brendimą, duodant jaunimui 
moralinę paramą. Taip pat nau
dinga religinį auklėjimą sujung
ti su sporto programomis ir ak
tyviai į traukti jaunimą į litur
giniu pamaldų planavimą, duo
d a n t j i ems a k t y v i ą rolę 
pamaldose. 

Krikščioniškas 
gyvenimas šeimoje 

Apie trečią valandą prasidėjo 
antrosios sesijos pašnekesiai. 
Temą ..Krikščioniškas gyveni
mas šeimoje*' lietuvių kalba 
pravedė Jū ra t ė ir dr. Algis Nor
vilai, auginantys keturis vriku-
č ius . J ū r a t ė tur i magis t rą 
..sočiai vvork" srityje, o dr. Algis 

yra psichologijos profesorius Xa-
vier kolegijoje. Savo pašneke
syje jie pabrėžė parapijos ir ypa
t i n g a i p a r a p i n ė s m o k y k l o s 
svarbą, norint a ts ispi r t i šių 
dienų mater ia l i s t inėm, hedon
istinėms į takms. Diskusinia i 
būreliai iškėlė, kad va ikus au
ginantys tėvai a išk ia i jaučia 
svarbą vaikams sudaryt i krikš
čionišką aplinką augimui ir ieš
ko progų b u r is su k i t a i s pana
š i a i į s i t i k i n u s i a i s t ė v a i s . 
Ieškant progų arčiau namų bet 
tuo pačiu norint jomis naudotis 
ir lietuviškose parapijose, kad 
vaikams perdavus lietuvišką 
krikščionišką dvasią, ka r t a i s 
kyla konfliktai, s tengian t i s pri
klausyti dviems parapi joms. 
Iškilus s u n k u m a m s , svarbu 
nepasiduoti nusivylimui, o dary
t i tai , kas įmanoma, s iekiant , 
kad ir nepilnai gal imo įgyven 
dinti idealo. 

Anglų ka lba šią t e m a prave
dė dr. Dalia ir Marvin Katilius-
Boydstun. Čia iškilo kr i t i ška 
parapijų rolė, ska t i nan t gyvą 
religinį gyvenimą šeimose. Di
džiausia problema t iek šeimose, 
tiek parapijose y ra komunika
cijos stoka: tėvų su vaikais , 
jaunimo su vyresniais iais ir 
kunigų su pasaul iečiais . Dis
kusiniuose b ū r e l u o s e buvo siū
loma daug daugiau dėmesio 
parapijose skirti j a u n i m u i , for
muojant jaunimo chorus , ruo
šiant juos lektor iaut i , t a r n a u t i 
prie altoriaus, parūpinant jiems 
laisvalaikio užsiėmimus ir, kai 
reikia, su randan t pomokykli-
n ius d a r b u s , o r g a n i z u o j a n t 
j iems rekolekcijas. Parapiečių 
religiniam ugdymui kr i t i škai 
svarbūs gerai paruošti pamoks
lai, kurių labai t r ū k s t a , o vai
kams svarbu tiek iš tėvų, tiek 
iš Bažnyčios girdėt i a iškias , 
nedviprasmiškas t a i syk les . 

Ekumeninis d i a l o g a s 

Lietuvių kalba vyko kun . dr. 
Kęstučio T r i m a k o vadovau
jamas seminaras „Ekumeniz
mas kaip dialogas krikščio
niškoje šviesoje ir meilėje*. 
Dalyvavo kun. J o n a s Juozupai-
t is . Ziono lietuvių l iuteronų 
parapijos klebonas, marijonas 
kun. Vytautas Bagdanavič ius . 
dr. Arūnas Liulevičius, pasau
lietis, kalbant is iš ka ta l ik iškos 
perspektyvos ir E r i k a Dily-

Nuoti J . Kupr io 

tė-Brook, pasauliete kalbanti iš 
reformatų perspektyvos. Prele
gentai dalinosi savo mintimis, 
kaip jie supranta ekumenizmą, 
ypat ingai savo patirtyje kaip 
lietuviško ekumeninio būrelio 
dalyviai. Taip pat svarstė, kas 
padaryta ekumeniniame judėji
me nelietuvių tarpe ir kas da
r y t i n a l ie tuviuose . Vienas 
svarbus žingsnis lietuvių tar
pe ta i sutarimas krikščionybės 
jubiliejų švęsti kar tu . Kasmet 
rengiamos ekumeninės pamal
dos, kurios šįmet įvyko gegužės 
3 d. Šv. Antano parapijoje 
Cicero. 

Šeštadienio programa buvo 
baigta ekumeninėmis pamal
domis Nekal to Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje. Pradėjus 
visiems su choru ir vargonais 
giedant 45 psalme ,,Dievas mū
sų prieglauda", pamaldas pra
vedė kun. Jonas Kuzinskas ir 
kun. Jonas Juozupaitis. Skaity
mų su atkartotinemis tema bu
vo ..Krikštas, kaip sutartis tarp 
Dievo ir žmogaus", kuliuos 
skaitė pamainomis jaunimo ats
tovai. Pabaigai buvo sugiedota 
,,Šv. Pranciškaus malda"* ir su
kalbėta Tėve Mūsų. 

(Bus daugiau) 

Švenčiausias nėra tas, kuris 
daugiausia meldžiasi, nei la
biausiai tikintis, nebūtinai tas, 
kur is dažniau lanko bažnyčią. 
Mylėti ir atleisti, daug'mylėti — 
tai išganinga išmintis paprastos 
ir nuolankios sielos. 

•J. B. Massihm 

KRAŽIAI 
Redagavo 

PRANAS RAZMINAS 

Tai graži monografija, kurioje su
kaupta daugelio autorių istorinė 
medžiaga apie KRAŽIUS. 

Leidinys didelio formato, turi daug 
iliustracijų. 252 psl. Kieti viršeliai. Iš
leido Kražiškių sambūris. Chicagoje 
1983 Spausdino DRAUGO spaus
tuvė Knygos kaina sumažinta. Buvo 
12 dol. Dabar 5 dol. Su pasiuntimu 
6.50 dol lllincis gyventojai moka 6.90 
dol. 

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

Algirdas Titus Antanaitis, atlikęs menine pro^ramo- dali Cicno LB 
renetame Aloyzo Barono 70 m (,'imimo sukakties minėjime, sutinka >enu 
laiku bičiulius -Jadzę ir K<>~?a Dočkus ir Česę Bačinski'ne 

Nuotr R. Rimkaus 

JAV LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 

V A S A R O S 
T O V Y K L A 

o i > * / a . ; u « '9o 
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J U O K A I . Š O K I A I , G R Y B A I 

NE! 
JO NEBUS 

Tai atvykite patys! 
Tik dienos liko! 

JAV L J S V a s a r o s S t o v y k l o s K o m i t e t a s 
P.O. Box 1 0 7 1 , N e w Y o r k , NY 1 0 2 7 6 

arba JAV LJS Krašto Valdyba 
5620 S. Claremont, Chicago, IL 60636 

(312)778-2200 

HELP WANTED REAL ESTATE 

Putnamo seselėms reikalinga virtuvėj 
padėjėja D.rželio. liepos, rugpjūčio mėnesi 
Darbo valandos. 9-1 ryte, 4-7 po p.etų Butų 
parūpintas kambarys SuS'tarti dėl 
atiygmimo Prašome kreiptis Ses. Paule 
1-203-928-5828 arba laišku: ICC-Rt 21 . 
Putnam, CT 06260. 

FOR SALE 

Parduodama 
LIETUVIŠKA ENCIKLOPEDIJA 

su priedu — labai geram stovyje Kreiptas 
DRAUGAS, Box 07408 

4545 W. 63 St. 
Chicago. IL 60629 

MISCELLANEOUS 

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 u* 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
n.us. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

m M£s KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BACE REALTORS 
6529 S KED2IE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

MASTER PLUMBING 
Licensed. Bonded. Insured 

Nauji darbai ir oataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — Tel. 636-2960 

RE/MAX GREIT 
REALTORS PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

B O S T O N O L I E T U V I Ų 

B A L S O 

M I N K Ų R A D I O P R O G R A M A 

per radi jo s to t į 
V7LYN. 1360 AM bangos 

s e k m . nuo 8 i k i 8:45 va i . ryto 

Veda S. ir V. M inka i 
71 Farragut R o a d 

S. Boston, Mass . 02127 
Tel . 2 6 8 - 2 5 1 5 

Pas Minkus gaunamas 
dienraštis . .Draugas" 

SUKAKTUVINIS MEDALIS 
Kiekvieno lietuvio yra pareiga įsigyti Lietuvos 
Krikšto 600 metų sukakties Medalį, kurį sukū
rė skuiptoiius Vytautas Kašubą. 
Medalis — vertinga istorinė dovana, kuri tinka 
padovanoti netik anūkams, kad užaugę prisimintų 
šią sukaktį, bet tinka bent kam jį įteikti įvairiomis 
progomis. 

I 

3 colių bronzinis $30.00 
1 colio bronzinis $15.00 
11/2 colio Fine (.999) silver $50.00 

Persiuntimo išlaidom pridedama $2.00 
Užsakymus siųsti: 

Draugas 
4545 VV. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventoiai dar prdeda 8=o valstijos mokesčių 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 
ŽODYNAS 

Vilius Pėteraitis 
Šis žodynas, apimantis daugiau kaip 30,000 žodžių, 

parinktų iš įvairių sričių ir kasdieninės kalbos, pritaikytas 
lietuviui. Išleido Lietuviškos Knygos klubas 1985. IV-ji laida. 
Kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu in USA $18.90. 
Illinois gyventojai moka $20.25. 
Kaina su persiuntimu Į Kanadą ir į užsienį $19.70. 
Užsakymus siųsti: 

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

i 



GENEROLO KAZIO MUSTEIKIO 
10 metų mirties sukaktis 

DR. J . MEŠKAUSKAS Yra žmonių, kurie išnyksta iš 
gyvųjų tarpo, bet nenueina į 
užmarštį . Jie nenueina į 
užmarštį savo idėjomis, darbais, 
sumanymais ar pasiūlymais, 
kurie žmonijai ar tautai yra 
svarbūs, ir tuo jie palieka isto

rijoj. Vienas iš tokių yra gen. K. 
Musteikis. 

K. Musteikis gimė 1894 m. 
lapkričio 22 d. Stučių kaime. 
Tauragnų valsč., Utenos apskr. 
Mokėsi Utenoje. Kilus I pasauli-
niui karui pasitraukė į Rusiją ir 
1915 m. baigė Karo mokyklą 
Orienbaume. Dalyvavo austrų 
fronte ir buvo sužeistas. 
Rūpinosi lietuvių dalinių stei
gimu ir buvo Rouno lietuvių 
bataliono vado adjutantas. 1918 
m. gruodžio 1 d. įstojo į Lietuvos 
kariuomenę ir ėjo 'Vairias 
atsakingas pareigas. 1920 m. 
rudenį dalyvavo kovose su 
lenkais, buvo sužeistas. Už 
sėkmingą vadovavimą kovose 
buvo apdovanotas Vyčio 
kryžiumi su kardais. 1924 m. 
pasitraukė iš kariuomenės, 
išvyko į Vieną ir 1928 m. baigė 
aukštąją prekybos mokyklą. 
Grįžęs į Lietuvą vėl grįžo į 
kariuomenę ir vėl ėjo įvairias 
pareigas. 1930 m. išvažiavo į 
Briuselio karo akademiją, kurią 
baigė 1932 m. 1934 m. buvo 
paskirtas Karo mokyklos virši
ninku ir pakeltas generolu. 

Karo mokyklą gen. K. Mus
teikis gerai žinojo, nes nuo pat 
jos įsikūrimo įvairiose pareigose 
joje dirbo. Jis buvo aukštos 
kultūros ir aukšto išsimoksli
nimo žmogus. Jis mėgo jaunimą 
ir jaunimas mėgo jį. J. Gradins-
kas apie jį sako: „Musteikis 
buvo gerbiamas, mėgiamas ir 
mylimas'", Musteikis buvo švel
nus ir kuklus žmogus. Jis 
nemėgo barnių, ginčų, keiksmų, 
ypač rusiškų. Rusų kalboje yra 
„gražių ir skambių" keiksma
žodžių. Kaip J. Gradinskas 
pasakoja, kar tą Musteikis 
nugirdęs kariūną keikiantis jį 
pasišaukęs ir sakąs: ,,Nu... nu... 
tamstele.keiktis negražu, bet 
jeigu keikiatės, tai galėtumėt 
lietuviškai". 

Musteikis kariuomenę auk
lėjo nuo pat savo įstojimo i ka
riuomenę, iki pasitraukimo iš 
Lietuvos ir pasiekė gerų 
rezultatų. Daugeliui karininkų 
jis buvo pavyzdžiu ir jį gerbė ir 
vertino. 

Gen. K. Musteikis 1938 m. 
gruodžio 5 d. ministerio pirmi
ninko kun. V. Mirono buvo 
pakviestas Krašto apsaugos 
ministeriu ir jis buvo krašto ap
saugos ministeriu trijuose kabi
netuose: kun. V. Mirono, gen. J. 
Černiaus ir A. Merkio. 

Kun. V. Mirono kabinete buvo 
J. Urbšys — užsienio reikalams, 
J. Gudauskis — teisingumo, S. 
Leonas — vidaus, J. Indrišiūnas 
— finansų, J. Skaisgiris — 
žemės ūkio, J. Tonkūnas — švie
timo, K. Germanas — susisie
kimo ir K. Musteikis — Krašto 
apsaugos. 

Apie šią ministeriu sudėtį K. 
Musteikis savo „Prisiminimų 
fragmentai" taip sako: „Nebuvo 
žinomesnio visuomenininko ar 
šiaip savo specialybėje 
pasižymėjusio asmens. Visi 
buvo tautinės srovės jai simpa
tizuoją, geri lietuviai, sąžiningi 
ir rūpestingi valdininkai. Tik 
paties p i rmininko Mirono 
asmuo labiau imponavo". 

Po Klaipėdos krašto pri
jungimo prie Vokietijos minis
teriu kabinetas sugriuvo ir kitą 
sudarė gen. J. Černius. J šį ka
binetą įėjo Krikščionys 
demokratai (du atstovai) ir Vals
tiečiai l iaudininkai (du 
atstovai). 

Gen. J. Černiaus kabinetą 
sudarė: K. Bizauskas (kr. dem.) 
— ministerio pirmininko pava
duotojas, dr. L. Bistras (kr. 
dem.) — švietimo ministeris, dr. 
A. Tamošaitis (valst. liaud.) — 
teisingumo ministeris, dr. J 

Krikščiūnas (valst. liaud.) — 
žemės ūkio minis ter is , K. 
Skučas — vidaus reikalų, J . 
Sutkus — finansų, J. Urbšys — 
užsienio reikalų, K. Germanas 
— susisiekimo ir K. Musteikis 
- krašto apsaugos. Apie šį 
ministeriu kabinetą K. Mus
teikis sako: „Visi buvo gerų 
norų, sąžiningi, visi puikūs 
lietuviai. Bet iš jų visų, man 
rodėsi, dr . Bis t ras ir dr . 
Tamošaitis buvo lyg iškilesni už 
kitus, atrodė tikrai t iko mi
nisteriu pareigoms". 

J. Černiaus kabineto valdymo 
metu Lietuva atgavo Vilnių, bet 
buvo priversta įsileisti į Lietuvą 
Sovietų Sąjungos kariuomenę, 
rusų įgulas. Vyriausybės pres
tižas lietuvių visuomenėje labai 
krito. J. Černiaus kabinetas 
atsistatydinio ir prezidentas A. 
Smetona pavedė advokatui A. 
Merk iu i sudary t i naują 
kabinetą. 

A. Merkio kabinetą sudarė: 
dr. A. Tamošaitis — teisingumo, 
K. Skučas — vidaus reikalų, J 
Urbšys — užsienio reikalų, E. 
Galvanauskas — finansų, dr. K. 
Jokantas — švietimo, J. Masi
liūnas — susisiekimo, J. Audė
nas — žemės ūkio, K. Musteikis 
— krašto apsaugos ir K. Bizaus
kas pasiliko ministerio pirmi
ninko pavaduotoju. Apie šį 
kabinetą K. Musteikis sako: 
„Šioje taryboje buvo du 
ministrai, Lietuvos visuomenei 
gerai ž«- .ni asmenys. Tai pats 
pirmini•... .as Merkys ir Finansų 
ministeris E. Galvanauskas. Jie 
ir amžiumi ir gyvenimišku 
patyrimu buvo iškilesni už mus 
visus kitus". 

Gen. K. Musteikiui, valdant 
Krašto apsaugos ministeriją, 
teko pergyvent i du l aba i 
skaudžius valstybei įvykius, du 
u l t imatumus — vokiečių ir 
rusų. 

Dėl ultimatumų savo atsimi
nimuose Musteikis rašo: „Ir 
tikrai 1939 m. kovo 20 d. mūsų 
Užsienio reikalų minis ter į 
Urbšį , gr įž tant į iš T a u t ų 
Sąjungos posėdžių Šveicarijoje, 
ke ič iant t r auk in į Ber lyne , 
užklupo Ribbentropo valdi
n i n k a i ir į te ikė vokiečių 
u l t i m a t y v i n į r e i k a l a v i m ą , 
neatidėliojant atiduoti Vokie
tijai Klaipėdos kraštą. Jei būtų 
delsiama, šis reikalas būsiąs 
pavestas sutvarkyti vokiečių 
kariuomenei. Šitoks brutalus 
vokiečių reikalavimas dėl jo 
skubotumo net į Ministeriu 
tarybą nebuvo patekęs . Už 
s 

TAIKLUS STRAIPSNIS 
Apsidžiaugiau perskaičius J. kodėl nepasinaudoti pagalbine 

Damusienės straipsneli „Bus ar priemone? Vieni parupma 
nebus šią vasarą lietuvių kilmės reikia tik pasinaudoti arba 
vaikai Dainavoje" .VI.13 d... šaka bus nukirsta . Š1S rūpestis 

DRAUGAS, antradienis, 1987 m. birželio mėn. 2 d. 

A. a. gen. Kazys Musteikis 

_ Kartais pjaunam šaką. ant 
kurios sėdime. Ir stebimės, kai 

•<!8Kš|p®5f pradedam kristi ir ristis į 
bedugnę, kaltinam kitą klaus
dami, kodėl šaka svyruoja. 
Kodėl tiek mažai atsiliepia į šią 

* auklėjimo priemonę — 
stovyklas . Kai taip sunku 
šeimoje vaikams patraukliai ir 
gyvenimiškai perduoti vertybes, 

pasišventęs, drausmingas, 
skrupuliantiškai teisingas ir 
t iesus karys, atstovaująs 
kariuomenei, kuri turėjo savo 
uždavinį ginti kraštą. Tas labai 
ryšku iš jo p -sisakymo paskuti
niam tarybos posėdyie svarstant 
Sovietų sąjungos ultimatumą. 
Pasisakymas yra bekompro-
misinis," stiprus, patriotiškas, 
logiškas ir toli pramatantis. Iš 
tojo pasisakymo matyti, kad jis 
buvo realus vertintojas esamos 
padėties ir toli pramatantis 
tarptautinėj politikoj. Jo 
pasisakymas yra ir bus 
istorinis. 

Gen. K. Musteikis buvo labai 
išsilavinęs, aukštos kultūros ir 
didelis tolerantas. Jo supratimu 
kariuomenė turėjo būti draus
minga, dora, neutrali , bet 
kraštą ginti pasiruošusi ir jį 
ginanti. Jis kraštą gynė kovo
damas su lenkais. Pasiruošęs jis 
kariuomene auklėjo, drausmino 
ir mokslino būdamas karo 
mokyklos dėstytoju, auklėtoju 

Lietuvos okupaciją. Gynimasis 
būtų sunkus ir aišku, nebūtų 
sėkmingas, bet tautos ateičiai 
jis būtų reikšmingas. Siūlau 
ultimatumą atmesti ir ginklu 
priešintis". Švietimo ministeris 
dr. K. Jokantas ir Valstybės 
kontrolierius K. Šakenis Krašto 
apsaugos ministerio nuomonei 
pritarė. 

Iš pasisakiusiųjų Audėnas, 
Masiliūnas, Bizauskas, kariuo
menės vadas Vitkauskas siūlė 
ultimatumą priimti. Kiti minis-
teriai tylėjo. 

Gen. St. Raštikis, kuriam 
buvo norėta pavesti sudaryti 
naują vyriausybę (naujos 
vyriausybės reikalavo ultima- •—-., . . 
tumas), taip pat pasisakė už inspektorium, jos viršininku ir 
ultimatumo priėmimą. Raštikis pagaliau jai atstovaudamas 
Sovietų Sąjungai buvo nepriim
tinas. Prezidentas Smetona ulti
matumo priėmimui buvo griež
tai priešingas. Oficialaus 
balsavimo nebuvo. Tą klausimą 

ministeriu kabinete, kuriame 
savo pareiškimais pasirodė 
realiu ir toli pramatančiu žmo
gumi, valstybės vyru. 

kyla Dainavoje lietuvių kilmės 
stovyklai. 

Teisybę J. Damušiene pa
sakė: jei delsiam vaikus re
gistruoti, stovyklų rengėjams 
neaišku, ko tikėtis, kaip ruoštis, 
kiek vadovų parūpinti, kiek 
talkos telkti. Lietuviai įpratę 
išprašyti sau išimčių, laukia 
paskutinės minutės ir nepa
galvoja, kad savo delsimu be 
blogos valios apsunkina sto
vyklų ruošą. 

Gal savanoriškame darbe to 
kios dinamikos reikia tikėtis. 
Kai nėra pelno, kai reikia įdėti 
triūso ir šiek tiek pavargti 
savon sąskaiton, kai mažai kas 
mato ir žino, lengva leisti kitam 
vargti ir pačiam skinti vaisius. 
Gal ir ne visai blogai, nes šis 
delsimas ugdo pasiaukojimo 
dvasią kituose. 

Neringos stovylavietė pasta
tyta lietuvių vaikų naudai. Sto
vyklomis norima papildyti 
vaikų vertybių puoselėjimą bei 
auklėjimą. Seselės rūpinasi 
kviesti studentus iš įvairių 
miestų, kad stovyklautojams 
būtų geresnė krikščioniška 
lietuviška aplinka. Programa 
organizuojama, kad vaikai 
naudingai praleistų laiką ir dar 
vis neaišku, kiek tų vaikų 
tikėtis, kiek vadovų reikės, kiek 
medžiagos spausdinti. J. 
Damušienės bėda Dainavoje 
kartojasi Neringoj. 

Tik mėnuo iki berniuku 
stovyklos. Tėveliai, tėvužėliai, 
būkite geri, jei planuojate šią 
vasarą siųsti vaikus į Neringą, 
registruokite dabar . Kalendo
rius Neringoj (kaip ir visų kitų 

stovyklų) aiškus: lietuviškai 
kalbantiems berniukams bir 
želio 28 - liepos 11, lietuviškai 
kalbančioms mergaitėms — 
liepos 12-26, šeimų savaitė 
liepos 26 - rugpjūčio 2; lietuvių 
kilmes anglų kalba nuo rugpjū
čio 3-16 jaunuoliams (taip. tebe-
organizuojame paaugliams nuo 
17 metų ir studentams smagi ir 
turininga savaitė, kuri būtų 

dviejų savaičių ilgumo jei būtų 
galima t ikė t i s dalyvių) 
rugpjūčio 16-23 (29). 

Teisybė, kad delsimas nuo
stolingas veiklai ir rūpi, kaip 
galutinai išsispręs Dainavoje 
padėtis, bet Neringos stovyklos 
i vyks nežiūrint, kiek' užsire
gistruos. Norint informacijos: 
Neringa, Box 134C, RFD#4, 
West Brattleboro VT 05301. 

o. i* 

ministeriams privačiai tar
pusavy diskutuojant birželio 15 
d. apie pusę ketvirtos buvo pra
nešta, kad rusų tankai jau 
Kaune (iš Gaižiūnų poligono), 
Savanorių prospekte ties kinu 
„Aušra"'. Formalaus rusams į 
ultimatumą atsakymo nebuvo 
duota, bet rusų tankai Kauno 
gatvėmis jau riedėjo. 

Savo atsiminimuose K. Mus
teikis ant galo taip rašo: 
„Lietuvos konstitucijos paragra
fas 141 yra tokio turinio: 
„Mobilizaciją, karą ar taiką 
sprendžia Respublikos Pre
zidentas Ministeriu tarybos 
pasiūlymu". 

Šiuo gi konkrečiu atveju Mi
nisteriu tarybos dauguma siūlo 
ultimatumą priimti. Preziden
tas nesutinka. Tai kaip gi — 
ultimatumas priimtas ar ne? 

Tokio klausimo iki šiol dar ne-
arybą nebuvo patekęs . Už s P r e n

J
d ė m ū s ų misininkai Jis 

g r e n d i m ą perleisti Klaipėdos *™ ^m™ f t i e k Z**^? 
i — •—•«--• - • • * reikalui, kiek teoretiškai įsais-
krastą Vokietijai visą visą atsa- . 
komybę pasiėmė prezidentas 
S m e t o n a , Mi ronas , minist 
pirm., ir Urbšys, užsienio reik. 

A.tA. 
JUOZAPINAI BRAZDŽIONIENEI 

mirus, mielą klubo narį BALĮ. dukrą KAZYTĘ liū
desio valandoje nuoširdžiai užjaučia 

Panevėžiečių klubas Chicagoje 

U I , rvi trv v- -n-- — 

šiam teisiniam klausi-

min.' . 
Mūsų kariuomenės įgulos iš 

Klaipėdos ir Pagėgių buvo išves
tos. Vokiečių kariuomenė kovo 
23 d. užėmė Klaipėdą. Jokio for
malaus ultimatumo priėmimo 
ar atmetimo, atrodo, nebuvo. 
Prezidentas, Mironas, Urbšys 
t u r b ū t ta ip p a t oficialiai 
ultimatumo nei priėmė, nei 
atmetė. Vokiečių kariuomenei 
žygiuojant į Klaipėdą, Lietuva 
nepasipriešino. 

Antrojo Lietuvai ultimatumo. 
Sovietų Sąjungos ultimatumo 
klausimu formalaus atsakymo 
irgi nebuvo. N o r s šito 
ultimatumo klausimu minis
teriu tarybos posėdžiuose vyko 
intensyvios diskusijos ir nuo
monių pasikeitimai. Ministeriu 
tarybos posėdyje Krašto ap
saugos ministeris K. Musteikis 
pasakė : ,,Visi u l t ima tumo 
punktai yra žiaurūs, bet žiau
riausias yra tretysis punktas 
(kuris reikalavo įleisti nau
jas Sovietų Sąjungos įgulas 
neribotu skaičiumi į visas 
svarbesnes Lietuvos vietas), nes 
jos priėmimas reikštų visišką 

kinti 
mui". 

Būtų iš tikrųjų labai įdomu, 
kad mūsų teisininkai, ypač 
tarptautinės teisės žinovai, 
panagrinėtų mūsų abiejų ulti
matumų teisinę padėtį, ar 
ultimatumai yra priimti, ar 
ultimatumų įteikėjai, negavę 
mūsų formalių atsakymų, yra į 
mūsų kraštą įsiveržę ir jį okupa
vę. Lietuvių Enciklopedijoje ir 
mūsų spaudoje dažnai rašoma, 
kad rusų ultimatumą Lietuvos 
vyriausybė priėmė. Būtų įdomu 
žinoti, kaip tuos faktus vertinti 
juridiškai. 

Generolas K. Musteikis be 
abejo, buvo tautinės (tauti
ninkų) krypties atstovas minis
teriu kabinetuose ir gyvenime. 
Bet aktyvioj politikoj jis nedaly
vavo. Savo „Atsiminimų frag
mentai" taip pat ir gyvenime jis 
apie nė vieną partiją neatsi
liepia blogai ir jų nekritikuoja. 
Vienaip ar kitaip jis vertina ne 
partiją, bet dirbantį žmogų, 
nežiūrint, kokiai partijai jis 
priklausytų. J i s ka r t a i s 
neigiamai atsiliepia apie savo 
krypties žmonių veiklą ir veiks
mus ir pagiria ar pateisina kitų 
partijų žmonių darbus. 

K. Musteikis buvo kuklus, 

A.tA. 
PIJUI VENCLOVAI 

mirus, jo žmonai ANGELEI, dukrai AUŠRAI ir jos 
šeimai bei kitiems giminėms reiškiame gilią užuojau
tą ir kartu liūdime. 

Gailute ir Tadas Palioniai 
Janina ir Raimundas Matulioniai 

Savanoriui-kūrėjui 
A.tA. 

PIJUI VENCLOVAI 

Lietuvos Dukterų draugija 

LENDER 

MAPOUETTE 
NATIONAL BANK 

476-5100 
63rd and Western Avenue 838-3300 

MEMBERFDIC • MEMBtR l - t" 

A.tA. 
ALFONSUI KINDURIUI 

mirus, jo žmonai ONAI, sūriui VIDUI ir kitiems arti
miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir kar tu liūdi 

Kviklių, Kulikauskų, Lukų 
šeimų nariai 

A.tA. 
ALFONSUI KINDURIUI 

Floridoje mirus, jo žmonai ONAI ir sūnui VIDUI su 
šeima reiškiu nuoširdžią užuojautą ir kar tu liūdžiu. 

Marcelė Mockienė 

L.B. Sunny Hills apylinkės narei, 

A.tA. 
JADVYGAI JANULIENEI 

mirus, vyrą PRANĄ, dukterį JOLANTĄ, gimines ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

LB. Sunny Hills 
apylinkės valdyba 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas ~ 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., C hicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th A v.. Cicero 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 Southwest Hwy.. Palos Hills, Illinois 
Tel. - 974-4410 

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 — 652-1003 

i 



DRAUGAS, antradienis. 1987 m. birželio mėn. 2 d. 

x Ados Sutkuvienės pluoš-
tinės skulptūros kūrinį „Upelio 
deive" Mortono kolegijai Cicero 
paaukojo Burlington-Northern 
fondacija ir Cicero-Berwyno 
dailės taryba. Ta proga Morton 
kolegija rengia paveikslo su
tiktuves birželio 9 d. kolegijos 
patalpose prie Central ir Per 
shing gatvių nuo 4 iki 8 v.v. 

x Liet. Mot. federaci jos 
Chicagos klubo narių susi
rinkimas bus birželio 7 d., sek
madienį, 12 vai. Jaunimo cent
ro posėdžių kambaryje. Narės 
kviečiamos dahvauti paskuti
niame prieš vasaros atostogas 
susirinkime. 

x Rašyt. Vytauto Alanto 
pagerbimą ir su jo naujausia 
knyga ..Aušra Paliūnuose" 
supažindinimą rengia Lietuvių 
Tautinės sąjungos Chicagos 
skyrius Liet. Tautiniuose na
muose birželio 6 d., šeštadienį. 
6 vai. vak. Paskaitą skaitys inž. 
J. Jurkūnas, ištrauką iš romano 
skaitys Aušra Jasaitytė, meni
nę programą atliks sol. Audro
nė Gaižiūnienė. 

x A. a. Alfonsas Kindurys, 
anksčiau ilgus metus su savo 
šeima gyvenęs Cicero ir dirbęs 
Loretto ligoninėje, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Gulfporte. 
Floridoje, kur jis paskutiniu 
metu gyveno. Ten ir palaidotas. 
Buvo gimęs 1905 m. Linkmenų 
valsčiuje, Švenčionių apskrityje. 

x Kun. J o s e p h Grabys , 
Vatervliet, N'ew York. mūsų 
nuoširdus rėmėjas, pratęsė pre
numeratą vieneriems metams 
su 25 dol. auka. Kun. J. Gra-
biui, mūsų garbės prenume
ratoriui, už nuolatinę paramą 
labai dėkojame. 

x A l e k s a n d r a ir inž . 
Aloyzas Eivai, Chicago, 111., 
pratęsdami prenumeratą, pa
aukojo 25 dol. dienraščio stipri
nimui. A. ir A. Eivus skelbiame 
garbės prenumeratoriais, o už 
vertinimą lietuviško žodžio 
labai dėkojame. 

x Kazys Skr ipkus , Lock-
port, 111.. mūsų rėmėjas, su 
prenumeratos mokesčiu at
siuntė ir 25 dol. auką. K. 
Skripkų irašome į garbės pre
numeratorių sąrašą, o už mielą 
paramą labai dėkojame. 

x Adelė Verbylienė iš Cle-
veland. Ohio. pra tęsdama 
..Draugo" prenumeratą, pridėjo 
ir 15 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Už a.a. Mečį A. Šimkų, 
minint jo vienerių metų mirties 
sukaktį, šv. Mišios bus atnašau
jamos birželio 7 d.. 10 v. ryte 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 
2475 W. 44 St. Po pamaldų bus 
paminklo šventinimas Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. Šeima 
prašo gimines, draugus ir pažįs
tamu? dalyvauti pamaldose ir 
paminklo šventinime. 

fp r .> 

x Sekminių šventė Ateiti 
ninku namuose Lemonte pra
sideda šv. Mišiomis po ąžuolais 
VI.7 1" v.r. Po mišių — šilti 
pietūs, kuriuos reikia iš anksto 
(iki VI.5) užsakyti paskambi
nant p. Irenai 434 2243 arba p. 
Marytei 737-1258. 

(sk.; 

x Pa langa , Klaipėda ( su 
nakvyne), Panevėžys , Kau
nas, tai tik keletas iŠ Lietu 
vos miestų kuriuos lankys 
G.T. In t e rna t iona l , Inc., 
ekskursantai . Registruotis 
prašom skambinti '312)430-
7272. 

(sk.) 

x A. a. Aurelija Ivinskienė, 
99 metų amžiaus, mirė gegužės 
30 d. Palaidota birželio 1 d., pir
madienį, iš Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčios po ge
dulingų pamaldų Šv. Kryžiaus 
lietuvių kapinėse. Velione išau
gino didelę šeimą Kaušėnų km., 
Plungės vis., Telšių apskr. Bū
dama našlė, vedė pavyzdingai 
didelį ūkį. Visi vaikai, išskyrus 
vieną, mirė anksčiau už motina 
Ji buvo motina žymaus istoriko 
Zenono Ivinskio, mirusio 1977 
m. 

x Viktutė Venclovaitė, gabi 
menininkė, baigusi meną Mun-
delein College, sukūrė šių metų 
plakatą Dainavos Joninių rek
lamai. Joninės bus birželio 13 d. 
Ateitininkų namuose Lemonte. 
Visi kviečiami dalyvauti, nes 
programa pritaikyta mažiems ir 
dideliems. 

x Organizacijos prašomos 
atsiųsti savo atstovus į pasita
rimą Chicagos-Kievo „seserys-
tės" reikalu. Pasitarimas bus 
birželio 3 d., trečiadienį, 7 vai. 
vak. Jaunimo centre. Pasi
tarimą šaukia Lietuvių Bend
ruomenės Vidurio Vakarų apy
gardos valdyba. 

x Lietuvos gen. konsulas 
Vaclovas Kleiza Seklyčioje 
skaitys paskaitą birželio 3 d., 
trečiadieni, 4:30 vai. p.p. ir 
supažindins su Lietuvos 
konsulato veikla. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x Dr. Arvydas Matonis, 
Wilbraham. Mass., su prenume
ratos pratęsimo mokesčiu at
siuntė ir 25 dol. dienraščio pa
ramai. Dr. A. Matonį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
mielą auką labai dėkojame. 

x Stasys Vitkus, New Buf 
falo, Mich., parėmė „Draugą" 
20 dol. auka ir pratęsė pre
numeratą 1987 metams. St. 
Vitkų skelbiame garbės pre
numeratorium, o už paramą 
labai dėkojame. 

x Marija Merkevičius, So. 
Omaha, Nebraska, pratęsė 
,.Draugo" prenumeratą, pridėjo 
20 dol. auką su prierašu: „Ačiū 
už tokį mielą laikraštį. Tai jis 
yra tikras draugas. Veik kiek
vieną dieną mano namus lanko 
ir retai kada pavėluoja. Labai 
ačiū". M.Merkevičių skelbiame 
garbės prenumeratore. o už 
auką ir mielus žodžius tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Joseph J ackson, Lansing. 
Mich., atsiuntė ..Draugui" 20 
dol. auką ir 5 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. J. Jack-
son skelbiame garbės pre
numeratorium, o už paramą la
bai dėkojame. 

x Aldona ir Raymondas 
Čerška i , Southfield, Mich.. 
lietuviškos spaudos rėmėjai, 
p ra tęsė prenumera tą vie
neriems metams su 25 dol. 
auka. A. ir dr. R. Čerškus skel
biame garbės prenumeratoriais, 
o už paramą labai dėkojame. 

x Elena Jeneckas , (Mrs.) 
VVarren. Mich., , ,Draugo" 
rėmėja, parėmė dienraštį 25 dol. 
čekiu ir pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. E. Jenecką 
(Mrs.* skelbiame garbės pre
numeratore. o už gražią paramą 
labai dėkojame. 

x L.T.S.-gos skyrius š.m. 
birželio 6 d. 6 vai. p.p. L. Tauti
niuose namuose ruošia vakarie
nę, kurios metu čikagiečiai bus 
supažindinami su mūsų žymau.-. 
rašytojo Vytauto Alanto nese 
niai pasirodžiusia knyga ..Auš
ra Paliūnuose". Ta proga bus 
pagerbtas ir pats rašytojas, jam 
garbingo amžiaus sulaukus. 
Lietuviška visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti. 

Platesnių informacijų gausite 
paskambinę V Lenkevičienei. 
tel. 776-3547. 

(sk.) 

BAIGĖ UNIVERSITETĄ I§ ARTI IR TOLI 

Ual'.> svečių ir programos atlikėjų Aloyzo Barono 70 rr. r ' :mimo sukakt ies minėjme Cicero. Iš kaires: 
J. Tolius.s. A. Markelis, dr. K Ambrozaitis, A '.". Antanait is , N. Baronienė. Barono noveles konkurs-. 
premijos laureatė S. Pipiraite-Tomarienė. B. Dunda, S. Dundienė ir K. Bradūnas. 

Nuotr. R, Rimkaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
RAŠYTOJO ALOYZO 

BARONO PAMINĖJIMAS 

Lietuviškoje spaudoje yra 
gausu aprašymų apie įvairius 
jubiliejus, pradedant nuo 600 m. 
krikščionybės jubiliejaus iki 
įvairių organizacijų bei klubų. 
Kai prieš 30 su viršum metų 
kūrėmės. gyvendami kukliose 
tautinėse bendruomenės apy
linkėse, dirbdami ir gerindami 
savo šeimos ateitį, buvom 
tautiškai susipratę, rasdavom 
laiko užpildyti minėjimų ir susi
rinkimu sales. Dabar gi išsi
sklaidę po plačias apylinkes, tik 
nedideli būreliai susirenka 
paminėti prasmingus jubiliejus, 
tautines šventes, prisiminti 
mūsų kultūrininkus, kurie 
iškeliavo negrįžtamai. 

Gegužės 17 d. Cicero LB 
prisiminė savo narį rašytoją 
Aloyzą Baroną, kuris išsiskyrė 
iš mūsų tarpo prieš septynerius 
metus. Jei jis būtų gyvenęs, tai 
šiandien švęstume jo 70-tąjį 
gimtadienį. Po jo mirties buvo 
įsteigtas novelių kasmetinis 
konkursas. Aloyzas Baronas 
buvo giliai įleidęs šaknis į 
Cicero LB gyvenvietę, kur jis 
praleido lygiai pusę savo am
žiaus — 31 metus. Jį veik visi 
pažino, nes sutikdavom jį 
gatvėje, parapijos salėje, 
parduotuvėse, bažnyčioje, 
minėjimuose. Ir po visą pasaulį 
išsisklaidę tautiečiai pažino jį, 
kaip rašytoją, humoristą. 
, ,Draugo" redaktorių. Tą 
sekmadienio rytą Šv. Antano 
bažnyčioje šv. Mišiose kun. dr. 
Kęstutis Trimakas savo gerai 
paruoštam pamoksle suderino 
rašytojo Aloyzo Barono pasku
tiniam eilių rinkiny pasikar
tojančią „daiktų kasdieninių*' 
praeinamumo temą su to sek
madienio Evangelijos amžinų 
buveinių pažadu. 

Po šv. Mišių į parapijos salę 
susirinko apie šimtinę ciceriečių 
ir svečių iš Chicagos ir tolimes
nių apylinkių, kūne artimai su 
juo bendravo, jo art imi 
bičiuliai. Cicero LB apylinkės 

x Danguolė Špakevičiūtė, 
Chicago, 111., ..Draugo" rėmėja, 
pratęsdama prenumeratą, pri
dėjo 25 dol. dienraščio stiprini
mui. D. Špakevičiūtę skelbiame 
garbės prenumeratore. o už 
rėmimą lietuvško žodžio ta
riame nuoširdų ačiū. 

x Palm Beach lietuvių klu
bas , Palm Beach. Fla., per 
Vincą Saką atsiuntė 25 dol au 
ką ..Draugo"' reikalams. Nuo 
širdus ačiū visiem*- klubo na
riams už lietuviško žodžio 
palaikymą. 

x Juozas Vaineikis iš Chi
cagos daugelį metų dienraštį re
mia didesnėmis aukomis, pra 

tędamas prenumeratą 1987 me
tams, vėl pridėjo 25 dol J Vai 
neikiui. mūsų garbes prenu 
meratoriui , už nuolat inę 
paramą tariame nuoširdų ačiū. 

pirmininkas Raimundas Rim
kus, pasveikinęs susirinkusius, 
pradėjo minėjmą ir pakvietė 
rašytoją Adolf « Markelį toliau 
vadovauti šiai kultūrinei popie
tei. Rašytojas Adolfas Markelis 
savo paskaitoje priminė, ,,kad, 
jei mirtis nebūtų sustabdžius 
Al. Baroną pusiaukelyje. tai 
šiais metais švęstume jo septy
niasdešimtąjį g imtad ien į , 
džiaugdamiesi jo naujų knygų 
derliumi, jo sąmoj ingais 
eilėraščiais, jo optimistine nuo
taika p laukianč ia nesu
stabdoma žodžių srove, juoku, 
naujais novelių ir romanų 
projektais ir jo asmenine šiluma 
bei artumu. A. Baronas nebuvo 
savyje užsidaręs. J i s mėgo 
paprastus žmones, ieškančius 
gyvenimo prasmingumo, vaiz
davo pokario jaunus žmones be 
tėvynės, pasimetusius svetimoje 
aplinkoje, kur sudūžta iliuzijos 
ir jaunų žmonių likimai. J is 
buvo giliai įleidę= šaknis litera
tūroje ir lyg nujausdamas savo 
artėjančią mirtį, j is skubėjo 
gyventi ir kurti, gal net pergrei-
tai. Su novele Aloyzas Baronas 
pradėjo rašytojo karjerą dar vos 
apšilęs kojas šiame kontinente. 
Ir dabar po jo mirties jo draugai 
bičiuliai įsteigė ka sme t in į 
novelės konkursą jį prisiminti". 

Buvęs Aloyzo Barono kaimy
nas Lietuvoje Juozas Laučka šil
tais žodžiais prisiminė jo tėvus 
ir brolį. Laučkų ir Baronų šei
mos artimai bendravo Lietuvo
je, o kun. Kęstučio Trimako pa
mokslo besiklausant, pasijuto 
esąs Vabalninke, k u r augo ir 
brendo jaunas Aloyzas. 

Toliau programoje buvo šių 
metų novelės konkurso premijos 
įteikimas. Premiją laimėjusią 
rašytoją Sonę Pipiraitę-Toma-
rienę „tėviškes" vardu sveikino 
pedagogė Stasė Petersonienė, 
primindama Jūrelės krantus, 
kur jos kartu vaikščiodavo. Ji 
įteikė jai gėlių puokštę. 

Rašytoja Sonė Pipiraitė yra 
parašiusi daugiausia knygų vai
kams, bet kurianti ir noveles. 
Buvęs daugeli metų Cicero gy
ventojas rašytojas Česlovas 
Grincevičius, d a b a r t i n i s 
Lietuvių Rašytojų draugijos pir-
min inkas , p r i s i m i n ė savo 

gyventas dienas Cicero. J is per
skaitė novelės konkurso verti
nimo komisijos aktą. Iš konkur
sui atsiųstų 10 novelių vien
balsiai buvo išskirta Sonės 
Pipiraitės novelė „Rozalijos tei
sybė". Šių metų mecenatas dr. 
Kazys Ambrozaitis, artimas a.a. 
rašytojo Aloyzo Barono bičiulis, 
įteikė 500 dol. čekį. 

Pabaigoje pati laureatė Sonė 
Pipiraitė papasakojo savo nuei
tą kelią ir susitikimą su Al. Ba
ronu. J i pirmą kartą laimėjo 
būdama dešimties metų už 
rašinėlį „Kam aš mokausi** 
vaikų laikraštėl io ..Žvaigž
dutės" konkurse. Literatūroj 
nežinomo Aloyzo Barono vardas 
nuskambėjo 1949 metais, kada 
jis gavo Chicagos literatūros 
draugijos paskelbtą novelės 
konkurso premija. Tuo metu 
Sonė Pipiraitė buvo tos drau
gijos sekretorė, o novelės verti
nimo komisijoj dalyvavo 
rašytojai Vaičiulaitis ir Vincas 
Krėvė. Ir taip jos pažintis pra
sidėjusi su Al. Baronu tęsėsi per 
visą jo gyvenimo laiką. Pabai
goje ji padėkojo Cicero LB už 
suruoštą šią popietę, vertinimo 
komisijai, rašytojų draugijai. 
Iškilmėse dalyvavęs jos vyras 
graikas Tomas lietuviškai pa
dėkojo už jo žmonos įvertinimą 
ir esąs laimingas būdamas čia 
kartu. 

Popietės gale taip pat buvęs 
Cicero gyventojas Algirdas 
Titus Antanaitis paskaitė vieną 
Aloyzo Barono novelę ir kelis jo 
humoristinius eilėraščius, nu-
keldamas į tas dienas, kada 
gyveno, kūrė ir per savo kreivą 
prizmę mūsų gyvenimą perleido 
A. Baronas. 

Užsklandoje popietės vedėjas 
rašytojas Adolfas Markelis vi
siems padėkojo. Atsilankiusiųjų 
tarpe buvo Aloyzo Barono našlė, 
abu jo sūnūs ir kiti artimieji. 
Rūpestingos Cicero LB narės 
atsilankiusius pavaišino. 

Ši popietė buvo turininga tiek 
Aloyzo Barono 70 metų gimta
dienio sukakties paminėjimu, 
tiek jo vardu paskelbto novelės 
konkurso premijos įteikimo 
iškilmėm. 

Marija Remienė 

Rūta Regina Sidrytė, a. a. dr. 
Giedrės Šalčiūtės-Sidrienės ir 
dr. Rimvydo Sidrio dukra, įsi
gijo diplomuotos inžinierės 
laipsnį „magna cum laude" 
pažymiu iš Illinojaus universi
teto Urbanoje. Rūta aktyviai 
dalyvavo įvairiuose klubuose, 
buvo Moterų inžinierių orga
nizacijos viceprezidentė, bend
rabučio vadovė ir 1.1. Taip pat 
Rūta buvo iždininkė, sekretorė 
ir vėliau prezidentė Baltų Stu
dentų klube. Tuo metu klubas 
suruošė 30 min. ilgumo lietuviš
ką programą Vatikano radijui 
apie studentų gyvenimą Illinois 
universitete. 

Jos profesoriai Rūtą iš 70 kan
didatų atžymėjo premija dėl 
„ypatingo charakterio". Illinois 
universitetas ją kaip „Pasaulio 
pilietę" (World Citizenship 
scholarship) pasiuntė dirbti 
Šveicarijon ir studijuoti semest
rą Vienoj. Austrijoj. Rūta dabar 
praleis vasarą dirbdama ir stu
dijuodama Nanjing, Kinijoj. 
Rugsėjo mėnesį Rūta pradės 
savo pastovų darbą kompiuterių 
kompanijoje Pansophic Systems 
Inc., Oak Brook, Illinois. 

- Kor. 

^o1 M Momkienė ir sol. R Dah$\ .̂ susitikę Eugenijaus Kriaučeliii 
įteikime 

Rūta Sidrytė 

LIETUVIŠKOJO 
ŽODŽIO ŠVENTĖ 
KR. DONELAIČIO 

MOKYKLOSE 

Balandžio 11d. Kr. Donelaičio 
mokyklose įvyko laikraštėlio 
„Pirmųjų žingsnių" XIII kon
kurso premijų įteikimas arba, 
kaip mums yra žinoma, Lietu
viškojo žodžio šventė. Pro
gramai vadovavo VIII kl. moki
niai Rasa Dudėnaitė ir Linas 
Buntinas. Programos pradžioje 
buvo įteiktos premijos šio 
konkurso laimėtojams, kurie 
rašė rašinius, kūrė eilėraščius ir 
piešė piešinius savo laikraštė
liui. Premijas įteikė laikraštėlio 
globėja mokyt. D. Bindokienė, 
talkinama mokyt. R. Rekašiaus, 
kuris buvo vienas iš vertinimo 
komisijos narių. Konkurse 
dalyvavo visi pradinės mokyk
los paskutiniųjų trijų skyrių mo
kiniai, o taip pat visi aukštes
niosios mokyklos mokiniai. Be 
mokytoju D. Bindokienės ir R. 
Rekašiaus, vertinimo komisijoje 
dar buvo dir. J. Širka ir mokyt. 
R. Kučienė. Iš viso buvo 34 
įvairūs laimėtojai. 

įteikus premijas (knygomis ir 
pinigais*, sveikino mokyklų dir. 
J. Širka ir Tėvų komiteto pirm. 
R. Dumbrys. Su savo kūryba 
programoje pasirodė šie mo
kiniai (visi laimėję kurią nors 
vietą konkurse): Gailė Saba
liauskaitė, 8 kl., su eilėraščiu 
„Laiškas motinai". Onutė Utz, 
4 sk.. su eilėraščiu „Aš norėčiau 
būti". Venta Norvilaitė, 6 sk., 
sueil. „Pavasario džiaugsmas", 
Elena Tuskenytė, 7 kl., su raši
niu „Paslaptingas keleivis", 
Zigmas Woodward, 5 sk„ su eil. 
..Snapas", Lina Gaižutytė, 6 sk., 
su eil. „Mano katinėliai". Linas 
Buntinas, 8 kl., su eil. „Baltasis 
paukštis" ir Daina Ancevičiūtė, 
5 kl., su eil. „O kas man". I skai
tymu tarpus visa salė dainavo 
kelias linksmas dainas, vado
vaujant mokyt. Dariui 
Polikaičiui. 

Mūsų aukštesniosios mokyk
los penktosios klasės mokiniai 
kas metai ruošia Lietuvos vaiz
dų albumus, vadovaujant Lietu
vos geografijos mokytojams. Tuo 

ARGENTINOJE 
— Vasario 16-tosios sukak

t is Rosario Šv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo iškilmingai 
paminėta šv. Mišiomis, kurias 
atlaikė ir patriotinį pamokslą 
pasakė kun. Juozas Margis. 

— Leonas Mušketas, pia
ninų derintojas specialistas, va
sario 21 d. suėjo 80 metų 
amžiaus. Lietuviškos organi
zacijos palinkėjo jam ilgų, svei
kų ir gražių metų ir darnios dar
buotės savo srityje. 

— Lie tuvos Nepr ik lau
s o m y b ė s sukakt ies proga 
„Telam" ir „Dyn" žinių agen
tūros pasiekė visus Argentinos 
laikraščius. Čia ypač pasidar
bavo Artūras Mičiūdas, kuris 
yra specialus korespondentas 
lietuviškiems reikalams. Vi
suose ddžiuose laikraščiuose 
pasirodo pranešimai apie 
Lietuvą. 

-A. a. Stasys Katinas, 89 
• metų amžiaus, mirė vasario 9 d. 
Quilmes mieste. Nuliūdime liko 
žmona, sūnus su šeima ir gi
minės. Palaidotas Ezpeleta 
kapinėsp 

— A.a. Ladislava Stun-
dytė-Pal iūkienė mirė sausio 
24 d. Iš Aušros Vartų po mal
dų palaidota Avellanedos 
kapinėse šalia savo anksčiau 
mirusio vyro a.a. Aleksandro 
Paliuko. Nuliūdime liko duktė 
su šeima, anūkais ir proanū-
kais, sūnus su šeima ir kiti 
artimieji. Velionė buvo gimusi 
1903 m. gegužės 10 d. Šešuo
liuose. 
— A. a. Gui l l e rmas P . 

Seniūnas mirė vasario 21 d. 
Rosario mieste. Buvo gimęs 
Šiaurės Amerikoje 1920 m. 
spalio 26 d. Nuliūdime liko 
žmona Stasė Kvietkauskaitė, 
duktė su šeima, uošvė M. Kviet-
kauskienė, seserys O. Liut-
kevičienė, J. Kabalčiukienė, M. 
Seniūnaitė, brolis su šeima ir 
kiti giminės ir artimieji. Velio
nis priklausė Rosario Lietuvių 
Bendruomenei. Palaidotas Villa 
Gub. Galvez kapinėse. 

būdu jie vaizdžiai susipažįsta su 
savo tėvų kraštu ir atlieka tik
rai didelį, sunkų darbą, kurį dir
ba nuo pat mokslo metų pra
džios. Už geriausiai atliktus 
darbus mokiniai buvo apdova
noti knygomis ir maža pinigine 
dovana. Dovanų įteikimui 
vadovavo mokyt. Alicija 
Brazaitienė ir mokyt. J. Poli-
kaitis. Geriausiai Lietuvos vaiz
dų albumus paruošė šie moki
niai: Kristina Jakštytė ir Tomas 
Vasiliauskas, I vieta, Aušrinė 
Bagdonaitė, II vieta, Dana 
Butts ir Dalius Gilvydis, III 
vieta, paminėta — Elena 
Tijūnėlytė. 

Kadangi Lietuviškojo žodžio 
šventė buvo kartu ir premijų 
šventė, apdovanoti penktosios, 
šeštosios ir septintosios kl. mo
kiniai, kurie istorijos pamokose 
nupiešė geriausius Lietuvos že
mėlapius. Darbą buvo uždavusi 
mokyt. Gražina Sturonienė, tai 
ji vadovavo ir dovanų įteikimui. 

Mūsų šventės džiaugsmą tem
dė tik žinia, kad mokyt. D. Bin
dokienė iš mokyklos pasitrau
kia. Ji mokykloje dirba jau 
25-rius metus, o su „Pirmaisiais 
žingsniais" — beveik nuo pat 
pirmosios dienos Kr. Donelaičio 
mokykloje. Mūsų mokyklų laik
raštėlis išeina 4 kartus per 
mokslo metus, o velykinis nu
meris buvo jau šimtas vienuo
liktasis. Laikraštėlyje mielai 
bendradarbiauja visi pradžios ir 
aukštesniosios mokyklos moki
niai — nuo jauniausių „dar
želinukų" iki aštuntokų! 

Rasa Dudėnaitė, VIII kl. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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


