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

Dėkojame už auką! 
(Tęsinys) 

Rugsėjo 18 d. kun . J.K. 
Matulionis parašė pareiškimą 
lagerio viršininkui, kuriame 
dar kartą raštu pakartojo, jog 
neprisipažįsta kaltu, nežada 
taisytis, pareiškime pagrįstai 
išdėstė, kad netiki adminis
tracinių komisijų sprendimais ir 
jų galia, nes 1985 m. birželio 17 
d. administracinės komisijos, 
kurią sudarė daugiau kaip 15 
asmenų, jų tarpe ir prokuroras, 
sprendimu, jis jau buvo paleis
tas iš Anachovo lagerio, o bir
želio 26 d. vėl sulaikytas ir 
prieš įstatymus — be teismo — 
atvežtas į Novoorlovską. Kad 
vėl nepasikartotų ta pati istori
ja , ir, likus mėnes iu i iki 
bausmės galo, nebūtų varginan
čiu etapu vežamas a t l ik t i 
likusio bausmės laiko, kun. J.K. 
Matulionis a t s i s a k ė nuo 
amnestijos, juo labiau, kad 
minėta „amnestija" reikalauja 

iš paleidžiamų prisipažinti 
kaltu, ir paprašė leisti jam 
pasilikti lageryje iki teismo 
paskirtos bausmės pabaigos. 

Rugsėjo 25 d. įvyko adminis
t racinės komisijos posėdis. 
Posėdyje dalyvavo prokuroras. 
Lagerio valdžios nustebimui, 
kun. J.K. Matulionis ir vėl 
nepripažino savęs kaltu, o pro
kurorui įteikė anksčiau minėto 
pareiškimo nuorašą. Unikalus 
atvejis, kai teisiamasis atsisako 
amnestijos, — kalbėjo lagerio 
darbuotojai. Prokuroras kun. 
J.K. Matulionio bylą su užrašu 
„peržiūrėti" išsivežė į Čitą. 
Spalio 14 d. vyko pakartotinas 
administracinės komisijos posė
dis. Į jį kun. J.K. Matulionis 
nebuvo pakviestas. Vakare jam 
buvo pranešta, kad prokuroras 
pasirašė amenstavimui. Spalio 
15 d. kun. J.K. Matulionis buvo 
paleistas. 

(Bus daugiau) 

Gal prezidentas priims lietuvius 
VVashingtonas. — LIC prane

ša, kad trisdešimt du kongres-
menai balandžio 27 d. laišku ra
gino prezidentą Reaganą susi
tikti su septyniais įžymiais 
lietuviais, ka i jis lankysis 
Maskvoje gegužės mėnesio gale 
ir birželio mėnesio pradžioj. 

Kongresmenai prezidento 
prašo, kad j i sa i privačiam 
pokalbiui pakv ies tų J .E . 
vyskupą Julijoną Steponavičių, 
Nijolę Sadūna i tę , kun igą 
Joną-Kąstytį Matulionį, Jad
vygą Bie l iauskienę , Pet rą 
Cidziką, Vytautą Bogušį ir 
Antaną Terlecką. 

Kongresmenai teigia, kad 
toks prezidento žygis būtų 
didžiulė moralinės paramos 
išraiška ne tik šiems lietuviams 
bei taip pat ir žmogaus teisių 
sąjūdžiui Lietuvoje. Antra, toks 
pasimatymas suteiktų progą 
prezidentui g i l iau pažint i 
Pabalti jo vals tybes, kur ių 
padėtis užima unikalią vietą 
JAV santykiuose su Sovietų 
Sąjunga. 

Vysk. Steponavičius pas 
prezidentą? 

Toliau laiškas trumpai apibū
dina visus kviestinus asmenis. 
Apie vyskupą Steponavičių 
sakoma, kad jis esąs vienas iš 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
vadų. J i s priverstas jau 27 
metus gyventi t r emty je 
Lietuvos šiaurėje už tai, kad jis 
a t s i sakė pr i imt i valdžios 
kišimąsi į Bažnyčios reikalus. 

Kongresmenai prezidentui 
Reaganui primena, kad jisai 
1988 m. vasario 11 d. prokla
macijoj Sadūnaitę pavadino 
„tikra savo tau tos vade" . 
Kongresmenų laiške sakoma, 
kad jinai yra įžymiausia re
liginių bei kitų žmogaus teisių 
gynėja Lietuvoje. 

Kunigas Matulionis apibūdi
namas kaip žmogus, kuris ne
seniai t r is metus atkalėjo 
lageryje už tai, kad jis tapo 
kunigu be valdžios leidimo. 
Pasak laiško, jis yra „gyvas sim
bolis" tų katalikų dvasiškių, 
kurie kovoja už religinę laisvę. 

Jadvyga Bieliauskienė yra 
mokytoja, kuri 1986 m. sugrįžo 
iš lagerio atkalėjus keturis 
metus už jaunimo religini švie

timą. 
La i škas pamini Vytauto 

Bogušio, petro Cidziko ir An
tano Terlecko vaidmenis ban
dymuose viešai ir taikingai 
paminėti Lietuvai svarbius 
istorinius įvykius, kaip Molo-
tovo-Ribbentropo pakto bei Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukaktis. Kaip laiške 
pažymėta, šie trys žmogaus 
teisių gynėjai už savo veiklą yra 
baudžiami užpuolimais spaudo
je, tardymais ir namų areštais. 

Mums palankūs 
kongresmenai 

Šio laiško iniciatoriai buvo 
kongresmenai John Miller 
(VVashington) ir Edward 
Feighan (Ohio), kurie vadovauja 
Lietuvos katalikų religinės 

, laisvės grupei. Šių dviejų kong
resmenų štabo nariai paruošė 
laišką pasitarę su Lietuvių In
formacijos centro Washingtono 
skyrium, kuris jiems pateikė in
formacijas apie septynis kvies
tinus lietuvius. 

Kiti kongresmenai, kurie 
pasirašė laišką, yra Frank An-
nunzio (Illinois), Bill Archer 
(Texas), David Bonior (Michi-
gan), Beau Boulter (Texas), 
Albert Bustamante (Texas), 
Benjamin Cardin (Maryland), 
Jim Courter (New Jersey), Hal 
Daub (Nebraska), Richard Dur-
bin (Illinois), Dennis Eckart 
(Ohio), Barney Frank (Massa-
chusetts), Martin Frost <Texas), 
Paul Henry (Michigan), Dennis 
Hertel (Michigan), Frank Hor-
ton (New York), Nancy Johnson 
(Connecticut), Tom Lantos CCali-
fornia), VVilliam Lipinski (Illi
nois), Thomas Manton (New 
York), Major Owens (New 
York), John Porter (Illinois), 
Matthew Rinaldo (New Jersey), 
Don Ritter (Pennsylvania), 
Robert Roe (New Jersey), Mar-
ty Russo (Illinois), Patricia 
Schroeder (Colorado), Christo-
pher Smith (New Jersey), 
Robert Smith (New Hampshire), 
Frank Wolf (Virginia), Ron 
Wyden (Oregon). 

Norintieji jiems parašyti 
padėkos laiškus, gali juos siųsti: 
The Honorable House 
Office Building, Washington. 
D C . 20515. 

Popiežius Jonas Paulius II išeina iš Vatikano pasiuntinybės Montevideo 
mieste, Urugvajuje, prieš išvykdamas į mažą miestuką Melo, kuriame 
kalbėjo apie „taikingą revoliuciją", primindamas turtingiesiems 
žemvaldžiams dalintis savo tur tu su vargšais. 

Kad negrąžintų belaisvių ir 
dezertyrų 

VVashingtonas. — Amerika 
turi sudariusi Helsinkio komi
tetą, kurio pirmininku yra Ma-
rylando kongresmenas Steny H. 
Hoyer, gerai susipažinęs su pa
vergtųjų tautų reikalais. Jo 
pavaduotoju yra Arizonos 
kongr. Dennis DeConcini. 
Komiteto nar ia i s yra 16 
Atstovų rūmų narių. Jie daly
vauja Helsinkio konferencijose 
Europoje. Ne vienas jų, o ypač 
Steny Hoyer, yra pasiskę už 
Pabaltijo tautų laisvę. 

Jie parašė šito Kongresinio 
komiteto vardu JAV preziden
tui laišką, prašydami tvirtai 
laikytis Reaganą ir jo Admi
nistraciją už laisvę Afganistano 
žmonėms taip, kaip iki šiol, nes 
tas nepalaužiamas Amerikos 
nusistatymas privedė prie to, 
kad po 9 metų okupacijos So
vietų vyriausybė išveža savo 
dalinius. 

Trys apklausinėjimai 

Nuo to laiko, kai Sovietai 
įvykdė invaziją į Afganistaną. 
Helsinkio komitetas pravedė 
tris Kongreso apklausinėjimus, 
kreipdamas ypatingą dėmesį į 
žmogaus teisiu sunaikinimą 
Afganistane. Paskutinis šios 
rūšies liudijimas Kongrese buvo 
šiais metais kovo 23 d. .Šiame 
apklausinėjime Komitetas labai 
daug sužinojo beveik apie 250 
sovietų karo belaisvių ir dezer
tyru, kurie yra afganų parti
zanų mujahedeen rankose. 

Atsižvelgdami i Genevoje 
pasirašytą Pakistano ir Kabulo 
vyriausybės susitarimą, 
liečiantį sovietų karo pajėgų 
pasitraukimą, Helsinkio 
komiteto nar ia i pareiškė 
ypatingą susirūpinimą karei
viais belaisviais ir pabėgusiais 
iš sovietų kariuomenės. Galbūt 
daugelis iš jų norės sugrįžti i So
vietu Sąjunga, tačiau bus ir 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— „Labanakt , vaikučiai" 
pavadinimu Lietuvoje 
kiekvieną vakarą yra televizijos 
programa. „Tiesos" skaitytojai 
rašo, jog ta programa, kuri yra 
nesusijusi su vaiko tėviške, gim
tuoju kraštu, tėvų darbais ar 
gamta, yra menkavertė. Be 
reikalo užmirštas mūsų liaudies 
kūrybos lobynas. Tose laidose 
pasigendama ryšio su šeima. 
Tokios laidos, rašoma, turėtų 
mokyti mylėti mamą, tėtį, 
senelę, broliuką. 

— Šiauliuose yra įrengta 
miesto 750 metų jubiliejui 
paminėti aikštė su „Saulės 
laikrodžio" architektūriniu bei 
meniniu apipavidalinimu. Šią 
aikštę su plastine kompozicija 
„Saulės laikrodis" pamėgo 
žmonės. Tiek dienos metu, kai 
kolonos šešėlis rodo geografinį 
Šiaulių laiką, tiek ir sutemus, 
kai t a rp dekoratyvinių 
papuošalų įsižiebia šimtai 
žiburėlių, — aikštėje visada 
pilna žmonių. Mokyklų 
abi tur ientai po išleistuvių . 
vakaro čia sutinka saulę. 

— J a u n i m o tea t ras balan
džio 27 d. baigė savo sezoną ir 
išvyko į Ameriką, kurioje visą 
šį mėnesį turės tea t ro 
spektaklius. Houstone ir Chica-
goje bus duodami Čechovo 
„Dėdės Vanios" ir Korostyliovo 
„Pirosmani, Pirosmani..." spek
takliai. Įdomu, kad „Dėdė 
Vania" bus rodomas teatro 
kritikams per Amerikos teatrų 
sąjungos suvažiavimą Hous
tone. Jaunimo teatras dalyvauja 
tarptautiniame teatrų festi
valyje Chicagoje. 

— Vilniuje Istorijos institute 
įvyko mokslinė konferencija, 
skirta Lietuvos Metrikai. Joje 
buvo aptariami Lietuvos Di
džiosios Kunigaikš tys tės 
kanceliarijos knygų — svarbaus 
Rytų Europos istorijos šaltinio 
tyrinėjimai. Kunigaikštystės 
centrinės raštinės archyve 
būdavo paliekami išleidžiamų 
raštų nuorašai , t en buvo 
saugoma ir teismo, pasiuntinių 
knygos, valdovo įsakymai ir kiti 
raštai. Mokslininkams Lietuvos 
metrika padeda pažinti ir 
tyr inėt i a tskirų žemių — 
lietuvių, latvių, rusų, gudų, 
ukrainiečių — įėjusių į Didžio
sios Kunigaikštystės sudėtį, 
socialinę politinę būklę, 
kultūros istoriją, valstybės 
diplomatinius ryšius su kaimy
ninėmis šalimis. Archyvą 
sudaro apie 600 rankraštinių 
knygų lotynų, rusų ir lenkų 
kalbomis. Kiekviena ta knyga 
turi kelis šimtus lapų. Šiuo 
metu Lietuvoje pradedamas 
naujas neskelbtų dokumentų 
publikavimo darbas. Metrikos 
knygas spausdinimui ruošia 
Vilniaus, Maskvos, Kijevo. Min
sko ir Varšuvos mokslininkai. 

— K a u n e lenkų firma 
„Budimex" pradeda naujo vieš
bučio statyba. „Inturisto" vieš
butį 500 asmenų per trejus 
metus turi pastatyti minėtoji 
lenkų firma tarp A. Mickevi
čiaus ir S. Daukanto gatvių. 

— „Ne sau žmonės", lietuvių 
literatūros klasiko, filosofo ir 
švietėjo Vydūno — Vilhelmo 
Storastos veikalą, jo 120 metų 

— Kinijoje pertvarkomas mi gimimo metinių proga, pastatė 
nisterių kabinetas, į kurį Klaipėdos mokomasis teatras, 
skir iami jaunesni žmonės. _ Lietuvos kompozitorių 
Užsienio reikalų ministeriu bus sąjunga Vilniuje ir Kaune suor-
Qian Qichen, kuris kalba rusiš- ganizavo dirigento, dainininko 
kai ir angliškai ir yra gerai susi- j r kompozitoriaus Juozo Indros 
pažinęs su Sovietų taktika, prisiminimą. Dalyvavo jo jau-
NaujasGynybos ministerisyra nystės draugai ir kūrybos 
gen Qin Jiwei. Dauguma minis bandražygiai B. Gnncevičiūtė, 
terių yra baigi- universitetus, y . Blažys, E. Šimkūnaitė. A. 

Popiežius Lotynų 
Amerikoje 

tokių, kurie norės pasirinkti 
laisvę be Sovietų Sąjungos. 

Kas nori, tegu apsigyvena 
Vakaruose 

Todėl Helsinkio komitetas 
ragina Amerikos oficialius 
pareigūnus užtikrinti sovietų 
belaisvius ir dezertyrus, kad jie 
nebus verčiami prieš savo norą 
grįžti į Sovietų Sąjungą, kaip 
kad yra atsitikę, pavyzdžiui 
„Keelhaul Operation". Ameri
ka pagal Genevos susitarimą, 
garantuoja sovietų kar ių 
sugrįžimą, bet prievartinė re
patriacija nebūtu teisingas 
kelias. 

Helsinkio komitetas sako, kad 
sovietų belaisvių ir pabėgusių iš 
kariuomenės prievartos repatri
acija atgal į Sovietų Sąjungą 
reprezentuotu da r vieną 
tragedijos veiksmą. Todėl Ko
mitetas prašo Amerikos prezi
dentą padaryti viską, kad tokios 
naujos tragedijos būtų išvengta 
ir norintiems sovietų karei
viams pasilikti laisvėje, būtų 
sudarytos palankios sąlygos ap
sigyventi. 

Šį raštą — prašymą Ameri
kos prezidentui pasirašė Hel
sinkio Komiteto vardu Steny 
Hoyer, pirmininkas, Dennis 
DeConcini, pavaduotojas, 
Alfonse D'Amato. Senato narys 
ir Don Ritter. Atstovų rūmų 
narys. 

Užtaria Lenkijos darbininkus 
Montevideo. — Popiežius Pirmasis žingsnis pabaigti krizę 

t u r ė t ų būt i dialogas ta rp 
valstybės ir darbininkų. 

Jonas Paulius n pareiškė savo 
pilną pritarimą streikuojan
tiems lenkų darbininkams ir 
pasakė, jog jo gimtajame krašte 
dabartinė krizė bus baigta tik 
tada, kada bus pagrindiniai 
politiniai pasikeitimai,kurie ves 
į tikrąją demokratiją. Jis sakė, 
kalbėdamas lėktuve žurnalis
tams, jam skrendant į Lotynų 
Ameriką, kad demokratijos ne
buvimas yra pagrindinė Lenki
jos problema. Popiežiaus 
pastabos Lenkijos atžvilgiu 
buvo pačios griežčiausios, 
kokias jis yra bet kada pasakęs, 
kai ten prasidėjo neramumai 
praėjusį mėnesį visoje Lenkijoje. 

Reikalingas dialogas 

Jis pirmą kartą moraliai pat
virtino streikuojančių metodus 
ir tikslus. Popiežius kritikavo 
Lenkijos vyriausybę, kad ji 
panaudoja jėgą ir atsisako tar
tis su darbininkais. Streikai, 
sakė jis, pateisina tuos metodus, 
kurie gina socialinį teisingumą. 

Kur Estijos 
vyriausybė? 

Stockholmas. — Nepriklau
somos Estijos vėliavos pasirodė 
gegužės pirmosios dienos parade 
Taline, praneša korespondentai 
iš Švedijos. 

Eisenoje buvo plakatai, reika
laujantys išleisti iš kalėjimo 
žymųjį estų disidentą Mart 
Nikius ir Enn Tarto. Kai eisena 
priartėjo prie tribūnos, tai Esti
jos Komunistų partijos pirmasis 
sekretorius Kari Vaino, 
pamatęs plakatus ir šūkius, 
labai susijaudino. Tuoj buvo su
areštuotas Valev Kruusalu, 
įtariamas vadovavimu šio pro
testo pareiškimui, bet vėliau 
buvo paleistas. Eisenoje 
demonstrantai iškėlė šūkius: 
„Šalin išdavikų vyriausybė" ar
ba „Kur yra Estijos vyriausybė, 
Kremliuje ar Toompea"? 
(Toompea y ra vyriausybės 
pastatas Taline). 

Estijos Voru mieste daugiau 
negu 2,000 estų žygiavo 
nešdami mėlynos, juodos ir 
baltos spalvos nepriklausomos 
Estijos vėliavas su plakatais: 
„Laisvės Estijai", ir „Valdžia 
žmonių demokratiškiems atsto
vams". Kalbėtojai estai reika
lavo ekonominės autonomijos, 
tautinės nepriklausomybės ir 
pasmerkė KGB agentų nusikal
timus prieš estų tautą. Be to, 
reikalavo paskelbti Moloto-
vo-Ribbentropo paktą. 

Kalinauskas, I. Jasiūnaitė, R. 
Tumalevičiūtė. Indros dainas 
dainavo R. Maciūtė, B. Almo-
naitytė, V. Bakula. C. Nausėda. 
J. Janušaitis. 

— Kauno valstybinis choras 
rengia bendrus koncertus su 
Leningrado filharmonijos 
akademiniu simfoniniu or-
kerstru. Šiais metais buvo kar
tu atlikta Sen-Sanso opera 
„Samsonas ir Dalila". Dirigavo 
J. Domarkas. Pagrindines parti
jas dainavo I. Bogačiova. V. 
Prudnikovas. A. Markauskas ir 
S. Larinas. Ta pačia proga 
Kauno choras su kitu Lenin
grado kameriniu orkestru 
,,Klasika" atliko Hendelio 
oratoriją „Samsonas". Čia vėl 
dirigavo J. Domarkas, susilau
kęs ovacijų. 

Lenkijos vyskupai pasiūlė 
tokius pasitarimus komunisti
nei vyriausybei, bet Varšuvos 
vyr iausybė to pasiūlymo 
nepriėmė, pasiųsdama policiją 
nuraminti darbininkams laivų 
statybos dirbtuvėse. „Problemos 
nebus išspręstos panaudojant 
jėgą", sakė popiežius. 

Vėliausios žinios praneša, kad 
Gdansko Lenino laivų statyklo
je prasidėjo pasitarimai algų 
pakėlimo reikalu ir Solidarumo 
unijos įteisinimu. Bažnyčios 
atstovai prieš tris dienas tai 
pasiūlė, tačiau policijos brutalus 
įsikišimas Lenino geležies ap
dirbimo įmonėje Nowa Hutą 
numalšino streikuojančius, kai 
suareštavo jų vadovaujančius 
a smen i s . Darb in inka i 
užblokavo aštuonis įėjimo var
tus ir tada policininkai turėjo 
pasitraukti. 
Ne t i k ekonominė reformos 

Popiežius kalbėjo spaudos ats
tovams, jog ekonominė padėtis 
Lenkijoje yra labai, labai bloga, 
bet t e n y ra ne vien t ik 
ekonominės priežastys, kodėl 
Lenkijoje žmonės pareiškė savo 
balsą. Streikai prasidėjo, kai 
vyriausybė pakėlė kainas, bet 
nepadarė jokių reformų, kaip 
buvo žadėjusi. „Pagrindinės re
formos yra būtinos ne vien 
ekonominėje, bet ir politinėje 
srityje", sakė popiežius. „Lenki
ja pati gali išrišti savo visas pro
blemas, būdama tikrai demo
kratiška bendruomene, kurioje 
visi privalo dalyvauti, visi pri
siimti atsakomybę". 

Deklaruoja , bet nerealizuoja 

Atsakydamas į klausimą, ar 
Gorbačiovas sugebės pakeisti 
Sovietų Sąjungą, popiežius 
atsakė abejojąs. Ar jis pasitiki 
Gorbačiovo pers i tvarkymo 
projektais, atsakė „Aš labiau 
pasitikiu jo intencijomis dėl to, 
kad reformas matome daugiau 
deklaruojant, negu jas realizuo
jant, nors kai kas realizuo
jama". Popiežius dar pridėjo: 
„Yra nelengva ralizuoti refor
mas, o ypač įvesti demokratiją 
sistemoje, kuri iš principo yra 
diktatūrinė ir totalitarinė". 

Popiežius su žurnal is ta is 
kalbėjo, skrisdamas Alitalia 
l ėk tuvu per Sachara . J i s 
draugiškai buvo jų apsuptas 
gale lėktuvo, bet lėktuvas 
įskrido i debesis ir kapitonas 
įsakė visiems atsisėsti, tad ir 
popiežius turėjo grįžti į savo 

— vietą. 
Po 13.5 vai. jo lėktuvas nusi

leido Urugvajaus sostinėje.Jis 
čia praleis dvi dienas, pradėjęs 
savo devintąjį vizitą Lotynų 
Amerikos kraštuose. Dvylikos 
dienų kelionėje popiežius sustos 
ir kokainą gaminančioje Bolivi
jos srityje. 

KALENDORIUS 
Gegužės 10 d.: Antoninas. 

Beatričė. Putinas. Igauja. 
Gegužės 11 d.: Mamertas, 

Karena. Roma, Skirgaudas, 
Miglė. 

ORAS 

Saulė teka 5:38, leidžiasi 7:57. 
Temperatūra dieną 68 1., nak

tį 49 L 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ŽMONIŠKUMO STOKA -
LIGUISTUMO GAUSA 

Kai žmoguje nėra žmogaus, tai 
ko jis vertas! 

Visuomenininke 
Katarina Katkevičienė 

Nuo menkos asmenybės (bū
do) žmogaus dabartinės medi
cinos tiesos atsimuša kaip 
žirniai nuo sienos. Todėl dau
geliu atvejų gydytojo per
spėjimai apie persivalgymo žalą 
buvo, yra ir dar ilgai bus ty
ruose šaukiančiojo balsu. Ir 
tokia negerovė tęsis tol, kol žmo
gus taps tokiu, kokiu jis privalo 
būti. Už tai jau dabar visiems 
mūsiškiams yra būtini du svar
biausi asmens žmoginimo ele
mentai — jie turi tapti mūsų 
gyvenimo centre. Tai 1. moki
nių bei vaikų drausmė — discip
lina mokyklose ir namuose ir 2. 
tėvų atsakomybė. 

Jokia paslaptis, kad šios gene
racijos vaikai — mokiniai stoko
ja drausmės. O ji yra būtina 
siekiant tapti produktyviu 
asmeniu. Šiandieniniai moki
niai turi per daug mokiniškų 
nuostatų — teisių, kurios trukdo 
mokytojams, administratoriams 
mokyklose ir tėvams namuose 
sukontroliuoti jų elgesius. Čia 
dabartinė reforma yra degantis 
reikalas, bet reformatoriai — 
dar už kalnų. 

Daugelis neišauklėtų mokinių 
yra nusiteikę nesimokyti. Jų 
daugiau negu 40% apleidžia 
mokyklas. Jie nori be mokymosi 
būt mokytais, neklauso tėvų. 
Taip ir tuštėja mokyklos, pana
šiai kaip klebonijos ir vienuo
lynai. 

Kur yra dingusi tėvų bei vy
resniųjų atsakomybė, kur jų tei
giamas pavyzdys jauniesiams? 
Juk yra nuostatai apie vaiko 
auklėjimą nuo mažens, apie 
vyresniųjų savu gyvenimu sau
gojimą jaunesniųjų nuo klyst
kelių, apie vaiko tėvišką mylė
jimą, jo elgesių kontroliavimą ir 
leidimą jam pgal savo prigimtį 
laisvai vystytis į jo genų — pa
veldėjimo nustatytą asmenį. 
Kur dingo tie jauniesiems svie
te žibintai, tie į mokslą nutei
kiantieji šviesuoliai? Kodėl čia 
beveik niekas — nei administra

toriai, nei tėvai, nei politikai 
tuomi reikiamai nesirūpina ir 
vengia mesti kaltę apsileidusių 
tėvų generacijai? 

Kodėl fabrikuose niekas tin
kamai netvarko nedirbančiųjų, 
už kuriuos turi keleriopai vargti 
darbštieji? Pastariesiems darbas 
kadaise buvęs palaima, dabar 
tapo vergija ir jie laukia pensijos 
kaip gervės giedros. 

Kodėl dabar čionykštis Sena
tas nutarė skirti beveik du bili
jonus žaliukų AIDS ligos tyri
mui, tokių ligonių globai, kada 
be cento tą mirtiną pavietrę 
galima pažaboti senovės 
lietuvių tvarkos prisilaikant: iki 
vedybų susilaikant intymume, 
o vedus, tik namuose tuos reika
lus atliekant. Išauklėtajam tai 
normalūs, sveiki, Dangui ir 
žmogui patinkami gyvenimo 
dėsniai. Jų prisilaiko žemesni 
už žmogų gyvūnai. Kito kelio 
išsigelbėjimui iš tikro pavojaus 
nėra ir tie bilijonai nesulaikys 
žmonijai artėjančio galo per iš
tvirkavimą plintant mirtinai 
AIDS ligai. Tik reikia lietuviš
ka tvarka imti žmones nuo 
mažens auklėti žmonėmis, o ne 
pabaisomis. Niekai yra dabar 
valdžios žmonių patarimas 
naudoti „safe sex": neturėti in
tymumo su prieš dešimt metų 
ištvirkautoju, su narkomanu, su 
laisvo elgesio asmeniu, su iš 
Afrikos atkeliavusiu ar ten 
buvojusiu... Net vaikas supran
ta, kad toks patarimas prilygs
ta pasakiškam pelių seimo 
nutarimui parišti varpelį po 
katės kaklu. Kaip anoms ne
buvo žinoma, kas jį pariš, taip 
dabartiniams valdžios parei
gūnams nežinoma, kaip sužinoti 
tuos pavojingus asmenis, jau 
apsikrėtusius AIDS virusais. 
Taip ir gauname iš „safe sex" 
labai gerą AIDS ligos plėtimosi 
šaltinį. 

Kodėl per cigaretę negalin
čiam skrandyje žaizdą užsi-
gydyti rūkoriui čia prirašomos 
vien tabletės („Aš tau duosiu 
vaistų") ir retai kas pataria 
tikrą gydymą: net ir be tabletės 
žaizdos panaikinimą — liaunan
tis rūkius? Kodėl besisvaigi-
nančiojo mirtinas kepenų, sme
genų, širdies ir kitų kūno or
ganų naikinimas čia yra lai
komas priimtinu, visuomenišku 
(net lietuvišku!), kada palio-
vimas bent lašelio svaigalo ra
gauti, paliovimas taip vaišinti 
ar net raginus gerti gali apsau
goti taip brangią mums visiems 
lietuviams mūsiškių gyvybę? 

Kodėl čia tabako augintojai 
valdžios šelpiami, kodėl tabako 
gamintojams leidžiama vilioti į 
rūkymą skelbimais, kada dabar 
vyriausias šio krašto gydytojas 
skelbia, kad rūkymas — niko
tinas yra lygiagrečiai pavo
jingas — adiktiškas, kaip ir 
kokainas ar heroinas, kurių 
vartojimas yra draudžiamas 
įstatymais? Kodėl čia palaikomi 

Strėnų ir sėdimosios vietos raumenų 
ištempimas. 

Daugelis reikiamai nevaikšto dėl 
strėnose skausmų Kaulus stiprina 
per raumenų strėnose sustiprinimą 
šioji mankšta: atsigulk ant nugaros 
ištiesės pirmyn kojas. Prilenk dešini 
kelią prie krūtinės ir su abiem 
rankom trauk jį pirmyn kiek galė
damas Taip ištemptą koją palaikyk 
5 sekundes Tada kartok tą patį su 
kita koja. Pradedantysis kartok tokj 
tempimą kojų 3 kartus, kiek jau įpra-
tusysis — 6 kartus, o įpratęs — 9. 

Yra trys pagrindinės Žmogaus kūno 
struktūros: 1. Endomorfai. 2. Mesn-
morfai. 3. Ektomorfai. Daugelis ran 
dasi tarpe jų. Priklausą pirmai struk 
turai turi labai rimtai rūpintis 
išpildymu visų medicinos nurodymų 
(dietos, vaistų) kovojant su per 
ankstyva skleroze. 

vieši ištvirkautojai, — net aukš
tose vietose besiranda asmenys, 
net kandidatai į prezidentus, 
kada jaunimas laukte laukia 
pavyzdžio iš vyresniųjų? 

Vienas vienintelis a t sakas 

I tuos ir visus kitus panašius 
klausimus yra vienas vie
nintelis atsakas: vaikas turi 
teisę turėti tinkamus tėvus. Be 
tokių jų nebuvo, nėra ir nebus, 
nes negali būti panaikintas ir 
dar daugeriopai kitoks žmogaus 
nežmoniškas elgesys. 

Visuomenės bei mokyklos su
irutė (vaikai jau tikrinami ar 
ginklų neatsinešė į mokyklą!) 
prasideda vaikų — mokinių 
namuose. Šitokios suirutės tvar
kymas tu r i prasidėt i nuo 
santykių pagerinimo tėvų su 
vaikais. 

Kiekvieno vaiko teisė yra 
turėti pareigingus, brandžios as
menybės tėvus, nes be jų vaikas 
negali išaugti a tsakingu 
asmeniu. Todėl tėvai nepradėkit 
naujos gyvybės tol, kol nesate 
pasirengę pagimdytąjį išauginti 
tikru žmogumi. Kaip nepasiren
gęs būti gydytoju negali gydyti, 
kaip nebaigęs inžinerijos 
mokslų negali namų ar tiltų sta
tyti, kaip neišmokęs piloto dar
bo negali orlaivio valdyti, lygiai 
taip sava asmenybe dar netapęs 
tinkamu tėvų pareigoms, negali 
vaikų leisti į pasaulį, nes ne-
tėviški tėvai kūrena virš 
mintėtą peklą, tas visas nege
roves mūsų aplinkoje. 

Nei tu čia daiktą pasidėsi, nei 
gėle savą aplinką papuoši. 
Motinų akivaizdoje nedrau
džiami maži vaikai pratinasi 
viską žaloti, grobti, vogti, 
niekais versti. Net Motinos 
dieną motinos pasiųstas vaikas 
skina gėles iš kaimyno gyven
vietės ir neša savai motinai, 
kuri laukia už vartelių. 

Du senyvi žydai dejuoja, kad 
dabar dienos metu nėra sau
gu Chicagos vidurmiestyje: 
eidamas Michigan gatve turi 
dairytis, ar kas neseka tavęs. 
Pirm to nebuvo. Blogiausia, 
kad čia pekliškieji kitiems 
kenkdami visa burna rėkia, sau 
teisių kitiems kenkti reikalau
ja, o dangiškieji tyli užsi-
kniaupę, nes tariasi, kad blo
giau bus kai tu mėginsi priešta
rauti neteisingųjų elgesiams. 
Už tai dabar blogis ėmė putote 
putoti: jau net prie bažnyčių 
senelės krūmeliuose iš
niekinamos — net baltųjų! 

Iš policijos nelabieji t ik 
juokiasi. O ir policija tapo dau
giausia tik protokolų rašytoja. 
Ji apmokama ir be reikiamo 
darbo atlikimo — tai kam poli
cijos pareigūnams plėšytis 
skriaudžiamųjų teises ginant! 

Ne kitokie reikalai i r 
sveikatos srityje 

Mūsų namai ir parengimai po 
senovei skęsta tabako dūmuose. 
O yra moksliškas įrodymas, kad 
no tik rūkymas, bet ir nerūko-
riui prirūkytu oru kvėpavimas 
yra sveikatos menkinimas. Rū
kymas yra pati didžioji išven
giama mirčių priežastis Ameri
koje. Rūkymui įprotis — adik-
cija dabar prilygsta kokaino ar 
heroino vartojimui. 

Be tinkamo auklėjimo nėra 
tinkamo žmogaus. O be pasta
rojo nėra žmoniško nei visuome
niškumo, nei šeimyniškumo bei 
mediciniško gyvenimo. Be 
reikiamų pastangų auklėjime 
nieko teigiamo nelauktina*. 

Nesusitvarkęs savo būde 
žmogus tariasi atsieksiąs ką 
nors gera iš nieko, be pastangų 
sveikatą užlaikysiąs. Tokio 
dalyko nėra gyvenime. Niekas 
neateina lengvai. Norint ką 
nors pasiekti, reikia sunkiai 
dirbti, nusistačius siekį, aptarti 
priemones jo įgyvendinimui. 
Todėl negana vien dejuoti dėl 
blogybių, vien jas skaičiuoti ir 
tuomi savo darbą baigti. Ne! No
rint prašalinti blogį, reikia im
tis reikiamos veiklos visose 
srityse. Taip reikia elgtis norint 

išvengti ankstyvos sklerozės ir 
per ją susilaukiamos širdies 
atakos. Užtai visi lietuviai iki 
vienam nusiteikime sunkiai 
dirbti, kad galėtume myliomis 
atitolinti širdies giltinę nuo 
savos širdies. Jokio sunkumo 
šitame darbe nevenkime. 

Kas daryt i? 

— „Kas man dabar daryti?" 
— klausia kiekvienas, gavęs iš 
laboratorijos duomenis apie per 
riebų, per saldų ar per rūgštų 
kraują. Nors šis skyrius pakar
totinai praneša kas tokiu atve
ju darytina-laikytis ALVUDO 
dietos — net pagriežtintos ir 
naudoti vaistus, dažnas šio sky
riaus skaitytojas pro pirštus 
praleidžia jam skirtas žinias, 
nes mano nesirgsiąs — tik kitas 
sunegaluosiąs. Taip ir lieka toks 
skaitytojas nepasirengęs — 
nenusiteikęs atsisakyti alučio, 
midučio, kiaulienos ir taukų. 

Ir taip dedas beveik su kiek
vienu, net jau širdies ataką ar 
stroką pergyvenusiuoju mūsiš
kiu. Tiesiog reikia su kaltu kalti 
mediciniškas tiesas neklauža
dai, kol jis tik truputį paklauso. 
O jis tariasi gydytojui gerą 
darąs, kad jo patarimų bent 
vieną nuošimtį išpildąs. 

Ko tokie neklaužados dau
giausia pageidauja — tai vaistų, 
tabletės... Mat, jos nuryjamos be 
pastangų, o dietos pavidale vais
tų prieš sklerozę dažnas mūsiš

kis kratosi kaip velnias kry
žiaus. Dar čia ir tūli sveikatos 
prižiūrėtojai savą dabartinei 
medicinai neatsakantį trigrašį 
prideda. Na ir gaunasi mūsiškių 
nedovanotinas apsileidimas 
kovoje su per ankstyva skleroze. 

Kitas net atgraso savus pa
cientus nuo reikiamos dietos, 
nuo kovos su velnio tuzinu šir
dies atakos šauklių. Taip leng
vatikis mūsiškis ir paliekamas 
vien su nitroglicerinu bei jo iš
dirbiniais, o šie nesulaiko skle
rozės pirmyn žengimo. 

Išvada. Reikia žmogaus pajė
giančio pildyti dabartinės medi
cinos nurodymuskovojant su di
džiausia žmogaus giltine sklero
ze ir per ją apturima širdies 
ataka bei paralyžiumi (stroku). 
0 tokie žmonės atsiranda nuo 
mažens tinkamai juos auklėjant 
ar vėlesniame amžiuje pačiam 
žmogui priverčiant save eiti 
sveiku gyvenimo keliu. 

Reikia visiems pamėgti darbą: 
tada net jau turėjęs stroką 
(kraujo spaudimas per 200, o an
tras — per 100) ir dabar 
nieko gero savai sveikatai neda
rantysis imsis t inkamiau 
tvarkytis. Per darbą visi likusie
ji mes sugebėsime tinkamiau 
užsilaikyti: dietos ir vaistų pa
galba gintis nuo per ankstyvos 
sklerozės ir tuo pačiu nuo šir
dies atakos. 

Paskaityti . The Lancet, pp. 
1351-1354, 1987. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

LIETUVIŲ PENSININKŲ 
KLUBO VEIKLA 

St. Petersburgo Liet. Pensi
ninkų klubo valdyba balandžio 
6 d. suruošdama Veteranų 
parke pirmą šiais metais mūsų 
lietuviškoje sodyboje gegužinę 
išvedė savo klubo narius ir 
nemažą būrį gamtos mylėtojų iš 
postoginių 'engimų į gamtą. 
Gamtos ir žmogaus, tų Aukš
čiausiojo tobuliausių ir gra
žiausių kūrinių šioje žemėje, 
bendravimas daugiau naudos 
suteikia pastarajam, prailginda
mas jo gyvenimą ir savo grožiu 
pagaudamas kiekvieną į jį 
patekusį. Gamtos grožis ir 
rengėjų nuoširdus pasiruošimas 
svečių pr iėmimui sute ikė 
šventišką , pakilią ir draugišką 
nuotaiką. Išvykos į gamtą 
rengėjai leido panaudoti savo 
modernius lauko mikrofonus ir 
kitų lietuviškų organizacijų 
veikėjams savo būsimų rengi
nių pagarsinimui. LF atstovė ir 
F. Lietuvių klubo parengimų 
vadovė J. Gerdvilienė kvietė 
visus atsilankyti į pavasario 
balių, o Romo Kalantos šaulių 
kuopos vadas V. Gedmintas į 
kuopos pikniką. 

„Laikas auksas, laikas turtas, 
laikas bėga kaip užburtas". 
Pradeda savo eilėraštį poetas. O 
ypatingai laikas greitai bėga, 
kai jis yra leidžiamas nuotai
kingai ir linksmai. Todėl ir šios 
išvykos į gamtą pabaigai 
artėjantLiet. Pensininkų klubo 
pi rm. St. Lungys t perėmęs 
mikrofoną, nuoširdžiai padėkojo 
visiems už pensininkų veiklos 
rėmimą. I šį pikniką atsilankė 
apie 150 gamtos mylėtojų. St. 
Petersburgo lietuvių dvasios 
vadovui kun. V. Zakarui už 
sukalbėtą prieš pietus momen
tui pritaikyta maldą, kurios 
metu visi turėjo progos giliai 
susikaupę prisiminti Aukščiau
siąjį ir jam išreikšti padėką ne 
tik už čia skaniai paruoštus val
gius, bet ir už jiems suteiktą 
sveikatą. Toliau pirm. dėkojo 
visiems prisidėjusiems beruo
šiant šį renginį savo darbu — 
vyr. šeimininkei A. Acienei ir 
jos talkininkams P. Vasiliaus
kui, E. Lungienei, A. Smith, A. 
Gaspariūnienei, S. Pranskūnie-
nei, J. Kalpokui, E. Bazėnui. Už 
bilietų parūpinimą ir jų parda
vinėjimą A. Gesiui. Už sklandų 
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f 
laimėjimų priėmimą ir jų 
registravimą D. Kalpokienei. 
Už bilietų išpardavimą M. 
Ginčauskienei ir Laimutei 
Alvarado. Br. Ginčauskui už 
mikrofonų sutvarkymą, progra
mos pravedimą. Po pirm. 
padėkos kalbėjusi aktyvi 
pensininkė S. Stanelienė nuo
širdžiai ir jautr ia i dėkojo 
valdybai ir jos pirm. St. Lungiui 
užjos lankymą, gėles jai sveiks
tant po sunkios ligos ligoninėje. 

Ši taip gražiai išreikšta padė
ka buvo prisiminta ir Liet. Pen
sininkų klubo valdybos posėdyje, 
įvykusiame balandžio 16 d. 
pirm. St. Lungio namuose. 
Šiame posėdyje buvo priimta 

iždininko A. Gesiaus pateikta 
anksčiau aprašytos išvykos į 
gamtą apyskaita ir nutarta ir 
šiais metais suruošti Joninių 
išvyką i gamtą su atitinkama 
programa — vaidinimu, pakar-
tojančiu Joninių tradicijas 
praktikuotas laisvoje tėvynėje. 
Visi valdybos nariai pasi
džiaugė, kad, taip pasisekusi 
išvyka i gamtą davė klubui ar
ti 500 dol. gryno pelno, nutarė 
nemažą to pelno dalį skirti 
meilės darbams, o likusiais pi
nigais paremti kultūrines ir 
politines lietuvių organizacijas 
bei lietuviškąją spaudą. 

Posėdžiui pasibaigus klubo 
pirmininko šeima visus valdy
bos narius ir piknikui tal
kininkavusius savo lėšomis 
pavaišino užkandžiais, kavute ir 
kitais gėrimais. Buvo pakeltas 
tostas pirm-ko šeimai linkint 
sveikatos ir energijos taip gra 
žiai besidarbuojant pensininkų 
klubo gretose. Po to mielų ir 
vaišingų šeimininkų namuose 
dar ilgai buvo girdimas nuošir
dus juoko klegesys ir lietuviškų : 
dainų aidai. Gražu, kad pen
sininkų tarpe vyksta nuoširdus 
sugyvenimas, nesukeliąs berei
kalingų ginčų ir vieni kitiems 
rodomos pagiežos, kur kai kurie 
lietuvių sambūriai čia jau tuo 
nebegali pasigirti. Džiugu, kad 
pensininkų k lubas įsteigtas vos 
tik prieš pusantrų metų,savo 
gražia veikla gali būti pavyz
džiu ir jau žymiai anksčiau 
pradėjusiems savo veiklą lietu
viškiems sambūriams. 

B.G. 

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

2655 W. 69 St. 
Tel. 776-9691 

pirm. 12-2 v p.p.; treč. 12-2 v. p.p. 
penkt.: 1-3 v. p p 
3900 W. 95 St. 
M 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt., antr.. ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Tel. 476-2112 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL. 
Tel. 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractlc — 
5522 S. Wotf Rd. 

M M M Spftnęs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLyr-.pic 2-4159 

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

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

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

7722 S. Kedzie Ave. , 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr.. ketv. :r penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 5630700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč. 

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

Specialybė — Ch.rurgija 
2454 West 71st Street 

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

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

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

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

11800 Souttmest Higrmay 
Palos Heights, III. 60463 

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

Tas žmogus yra sveikas, 
kuriam kasdien skauda kitoje 
v i e t o *- Anonimas 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4r 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tel. 434 -6777 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

JOHN P. VVAITKUS. M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Tel. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą pirm . antr 
Ketv ir penkt nuo 3-7 v.v. 

• 



Naikinimas ir apsauga 

KULTŪROS 
PAMINKLAI 

Kultūros paminklais mes 
suprantame materialinės ir 
dvasinės praeities objektus, 
kurie yra gyvi liudininkai gar
bingos tautos praeities. Vieni jų 
yra nekilnojami — proistorinės 
senienos — senkapiai, archeolo
ginės gyvenvietės, piliakalniai, 
gynybiniai įrengimai, archi
tektūros, tautodailės paminklai, 
kryžiai, pastatai, žymiųjų Lie
tuvos žmonių sodybos. Kiti kil
nojami — meno kūriniai, arche
ologiniai radiniai, muziejiniai 
dalykai, dokumentai, knygos. 
Tai didžiulis tautos turtas, kurį 
per šimtus, tūkstančius metų 
sukūrė tautos kartos. Tai ne tik 
dabar Lietuvoje gyvenančių 
žmonių, bet ir už Lietuvos ribų 
esančių lietuvių, o tai pat atei
nančių kartų nuosavybė. Taigi 
reikia kultūros paminklus 
saugoti, jais domėtis, naudo
tis ir juos palikti ateinan
čioms kartoms. 

Deja, ne visada taip buvo. Pa
minklai buvo kuriami, statomi, 
bet ir naikinami. Pirmieji 
saugoti juos suskato XIX a. 
viduryje ir pabaigoje lietuvių, 
lenkų, rusų, vokiečių moksli
ninkai — D. Poška, S. Daukan
tas, E. Tiškevičius, V. Šukevi-
čius, A. Bezembergeris, R. Glio-
geris, J. Basanavičius, T. Dau
girdas, A. Jaroševičius ir kiti. 
Nepriklausomybės metais pa
minklus saugojo įstatymas, bet 
karo ir okupacijų metais dau
gybė paminklų sunaikinta ar iš 
Lietuvos išvežta. Ypač daug pa
minklų sunaikinta pokario me
tais, okupantams s teigiant 
kolchozus bei sovchozus, o taip 
pat „melioruojant" žemes, 
pakeičiant Lietuvos gamtovaiz
dį. Traktoriai, buldozeriai ir 
kita „technika" suvertė ir suly
gino su žeme daugybę senkapių, 
kurganų, kapinių, išnaikino 
daugiau kaip 200,000 gražiau
sių sodybų, retų medžių, gamtos 
paminklu 

Tačiau cKup. Lietuvos kultū
rininkai visomis išgalėmis sten
gėsi • nminklus saugoti, prave
dė atitinkamus nuostatus. 1985 
m. žiniomis dar buvo valstybės 
saugomi 9973 paminklai, iš jų 
5346 dailės, 2090 archeologijos, 
1064 architektūros, 64 urbanis
tikos objektai. Iš daugybės tūks
tančių pakelių kryžių bei koply
tėlių, 1980 m. žiniomis, tebuvo 
saugomi apie 1000, kiti buvo su
naikinti ar nukeliavo į priva
čius butus, muziejų rūsius. 

Rimčiau paminklų apsauga 
susirūpinta tik dabar. Norima 
restauruoti ir išlaikyti tai, kas 
dar liko. Šiuo reikalu inicia
tyvos ėmėsi rašytojai, kultūrolo
gai. Užsimojimai platūs — nuo 
mažų kilnojamų paminklų ap
saugos ligi Vilniaus Aukš
tutinės, Žemutinės pilių atsta
tymo. Tačiau susidaro įspūdis, 
kad valstybė (okupacinė 
valdžia) nežada šiam reikalui 
skirti daug lėšų. Jos jau kuris 
laikas telkiamos naujai įsteig
to Kultūros fondo aukų keliu. 
Esą numatoma kreiptis pagal
bos ir į išeivius lietuvius. J au 
skelbiamos kai kurių aukotojų 
pavardes. Bet propaganda šiuo 
reikalu išeivijoje dar nevedama. 
Kadangi lietuvių tautos kultū
ros paminklai yra ir išeivijos 
nuosavybė, reiktų pagalvoti 
apie rėmimą kai kurių objektų 
atstatymo. 

* 

Gražu, kad Lietuvos kultūri
ninkai nepamiršta Mažosios 
Lietuvos. Šį kraštą (dabar Rusi
jai priskirta Kaliningrado sritis) 
jie neretai lanko pavienui ar 
ekskursijomis. Buvo surastas K. 
Donelaičio kapas ir atstatyta 
Tolminkiemio bažnytėlė, deja, 
ne religiniam kultui. Gintaras 

Visockas „Liter. ir meno" 
savaitraštyje (Nr. 8, 1988) rašo: 
„Neretai lankomės Kaliningra
de, Sovietske (Tilžėje), bet 
dažnas net neįtariame, kiek 
daug čia Lietuvos istorijos, 
kultūros pėdsakų... Juk N. Kit
kauskas prisiminė... ,čia išėjo 
pirmoji lietuviška knyga, pra
dėti pirmieji lietuvių kalbos 
moksliniai tyrinėjimai, steigtos 
pirmos lietuvių mokyklos, iš
spausdinti pirmieji lietuviški 
laikraščiai". Str. autorius, pa
stebėjęs, kad dabar Sovietų S-
goje neretai praktikuojamas 
nuostatas vietovėms ir gatvėms 
grąžinti jų senuosius vardus, 
rašo: „Atrodo, kad nerealu tikė
tis, kad Kaliningrado srityje 
senieji vietovių pavadinimai vėl 
funkcionuotų. Net Tolminkie
mis, net Lazdynėliai vargu be
sugrįš, ne didesnė tikimybė 
Kaliningrade arba Sovetske 
kada nors eiti J. Bretkūno, S. 
Rapalionio gatvėmis. Bet kodėl 
mums Mažosios Lietuvos vieto
vardžių (net hidronimų) neper-
kelti į savo miestus, gyvenvie
tes? Kodėl mums neturėti Tol
minkiemio, Lazdynėlių, Gum-
bynės, Rasytės, Stalupėnų, Šar
kuvos, Labguvos, Romintos, 
Valtarkiemio, Tilžės, Girdavos 
ir t.t. gatvių Vilniuje, Alytuje, 
Kuliuose, Elektrėnuose, Snieč
kuje... Tą patį galima pasakyti 
ir apie ano krašto kultūros 
veikėjus. Neteko girdėti Lie
tuvoje S. Rapalionio, D. Kleino, 
A. Kulviečio gatvių..." Toliau jis 
dar pr ideda: „ P r i e namo, 
pažymėto pirmuoju numeriu, 
pritvirtinkime lentą: ,Gatvė pa
vadinta... pirmojo... autoriaus 
vardu', Ragainėje dirbo ir palai-' 
dotas... Taip pasielgus Didžiojoje 
Lietuvoje Mažoji Lietuva leng
vai sutilptų. Ir nieko nenu
skriaustų, tik praturtintų mus". 

Lietuvių Fondo 25-rių metų veiklos minėjime įvykusiam 1988 m. kovo 13 d. 
Mira Viščinienė, Petras Viščinis ir Ramoną Steponavičiūtė. 

Bostone. Iš kairės: 

Nuotr. K. Daugėlos 

PASIKALBĖJIMAS 
SU PETRU VIŠČINIU 

Radijo Laisvės Varpo vedėjo ir Lietuvių Fondo įgaliotinis atsako 

O tuo tarpu pačioje Lietuvoje 
vyksta beginklė kova dėl senų 
sodybų likučio išlaikymo. „Gim
tajame krašte" (Nr. 11, 1988) 
Rimantas Šinkūnas apie taria
mus „melioratorius", kurie 
naikina ir griauna sodybas, 
rašo: „Valstietis palieka trobą, 
kurios kvapai jam pažįstami 
nuo kūdikystės, išmeta lovą, 
kur buvo pradėti vaikai, atsi
sveikina su obelimi, kurią so
dino savo rankomis. 

„Tiesos" Nr. 33, 1988 m. pa
skelbtas Varėnos rajono Viečiū-
nų kaimo gyventojų laiškas su 
17 parašų: „Netoli nuo mūsų 
Druskininkai, sąjunginis kuror
tas. Čia /isada daugybė žmonių 
iš visos šalies. Koks gi būtų 
kurortas, jei ne Dzūkijos gam
ta. Girdėjome, kad sumanyta 
k i rs t i Dzūkijos nacionalinį 
parką. Bet mums neramu štai 
dėl ko: jau pereitą pavasarį 
panemunes numelioravo. Ir 
anksčiau čia buvo ne kas, o 
dabar — tik vėjas baltą smėlį 
gainioja. Išdžiūvo šuliniai, o 
gyvulėlį kur pasiganyti? Jau 
kuris laikas visi kalba, o ir 
komisijos matuoja žeme, miškus 
po l anga i s . Sako, plėsis 
Viečiūnų kolektyviniai sodai. 
Sodai reikalingi, tik kodėl dėl to 
turėtų prapulti mūsų sodžius?" 
O rašytojas Sigitas Geda prie 
minėto laiško prideda tokį prie
rašą: „Pr ie Nemuno labai 
pažeista apsauginė želdinių 
zona — melioruojant. Pamel-
nyčios upel is sugrūs tas į 
kanalą... Kas bus su pilkapiais? 
Kodėl nieKas nepaiso tikrųjų 
laukų šeimininkų, o viską lemia 
garsieji ,žinybiniai interesai?" 
Nežiūrint to, „melioracija" 
tęsiama, nes „didžiajam broliui" 
reikia duonos, kurios jis vis dar 
kiekvieneriais metais prisi
perka užsienyje. 

b. kv. 

Petras Viščinis, gimęs 1912 
m. liepos 27 d. Druskininkuose, 
baigęs Vytauto Didžiojo gimna
ziją Vilniuje ir teisės mokslus 
Vilniaus universitete, gabus 
visuomenininkas ir žurnalistas, 
dabar gyvena Brocktone, Mass. 

Petras Viščinis yra ilgametis 
Laisvės Varpo radijo laidų 
sumanus vedėjas ir iškilių 
koncertų rengėjas, kovo 13 d. 
paminėjo 34 metų radijo laidų 
ir Lietuvių Fondo 25-rių metų 
sukaktis. Jo pastangų dėka 
Felikso ir Marijos Mandeikių 
stambiu palikimu — 110,000 
dol. Lietuvių Fondas užbaigė 
telkti ketvirtąjį milijoną dol. 
pagrindinio kapitalo. 

Šia proga norime plačiau susi-
paž'nti su žymiu visuomeni
ninku Petru Viščiniu ir jo 
atliekamais darbais. Štai jo at
sakymai į pateiktus klausimus, 

— Kaip vilnietis, gyvenęs, 
mokęsis, veikęs ir dirbęs 
lenkų okupacijos metu Vil
niuje, pakėlęs rusų raudo
nąją ir vok ieč ių rudą ją 
okupaciją ir tik t rumpą Lie
tuvos laikotarpį, ką galite 
apie juos pasakyti? 

— Visų minėtų okupacijų 
tikslas — sunaikinti užimtose 
Lietuvos srityse lietuvišką ele 
mentą, įjungiant tas sritis į 
okupanto turima teritoriją. Sie-
viant šio tikslo, laikomasi dės-

ANTANAS JUODVALKIS 

nio, kad tikslas pateisina 
priemones. Iš dalies pagal savo 
prigimtį ir charakterį, o iš dalies 
pagal tarptautine padėtį ir 
gyvenamojo laikotarpio sąlygas 
kiekvienas tų okupantų naudo
ja tokias priemones, kurios jam 
atrodo tinkamiausios. Esmėje 
tos priemonės yra labai pana
šios, tik skiriasi jų panaudojimo 
intensyvumu ir apimtimi. Tik 
palyginkime Vilniaus užgro
bimą su Sovietų S-gos įvykdyta 
Lietuvos okupacija. 

Anuometinė Lenkija sureži
savo vad. Želigovskio sukilimą 
žygiui į Vilnių, vėliau vidurinės 
Lietuvos paskelbimą ir tariamą 
plebiscitą dėl prijungimo prie 
Lenkijo? dar vėliau lietuvių 
areštu? ; trėmimus lietuviškų 
organizacijų ir spaudos 
uždarymą. O Sovietų Sąjunga 
okupaciją pradėjo bazių įvedimu 
į Lietuvą, vėliau ultimatumu 
vad. liaudie? vyriausybės su
darymu, lietuvių areštais ir iš
vežimais, vad. liaudies seimo 
rinkimais ir jo nutarimu „pra
šyti" Lietuvos įjungimo į Sovie
tų S-gą. pagaliau masiniu lie
tuvių trėmimu ir žudymais. 

Hit ler inė Vokietija savo 
t ikslus Lietuvos atžvilgiu 
atskleidė Klaipėdos atplėšimu, 
vėliau Laikinosios Lietuvos 

vyriausybės likvidavimu, vokiš
kosios civilinės administracijos 
suorganizavimu, Vilniaus uni
versiteto uždarymu, lietuvių 
šviesuomenės areštais, įkaitų 
sugrūdimu į koncentracijos 
stovyklas. 

Kaip anuometinės Lenkijos, 
taip lygiai hitlerinės Vokietijos 
planus Lietuvos atžvilgiu su
griovė antrojo pasaulinio karo 
eiga ir jo nepalanki joms pabai
ga, kuri Sovietų S-gai paliko 
laisvas rankas tolimesniam 
lietuvių tautos naikinimui ir jos 
teritorijos kolonizavimui rusais. 

Man teko augti, bręsti ir grū
dintis Lenkijos okupuotame 
Vilniuje ir jo srityje. Iš savo 
tėviškės Druskininkuose per 
Nemuną stebėjau atkurtos 
Lietuvos valstybės pažangą, jos 
augimą, naujai atsigavusio 
kaimo banguojančius javus ir 
žaliuojančias pievas... Nuo tos 
pačios Nemuno pakrantės va
saros atostogų metu tuometinis 
Lenkijos diktatorius J. Pilsud
skį godžiai žvelgė į Lietuvą, 
slaptai pindamas planus visai 
Lietuvai įjungti į Lenkiją, kai 
tai po ultimatumo priėmimo 
Kaune neatsargiai ar sąmo
ningai atskleidė Lenkijos 
atstovas Charvvat... 

Lietuvai atgavus Vilnių ir 
dalį jo srities, kova dėl jo 
lietuviškumo toliau vyko, tik 

jau kitomis aplinkybėmis ir 
priemonėmis. Bet ir j i 
pareikalavo aukų, kaip 1939 m. 
J. Petrašiūno peršovimas lenkų 
suorganizuotose Vėlinių 
demonstracijose Katedros aikš
tėje, Vilniuje, policininko Blažio 
nušovimas prie Rasų kapinių, o 
vokiečių okupacijos metu vėl 
lenkų įvykdytas Patlabos nušo
vimas prie Neries, ruože Žalio
jo tilto ir Šv. Jokūbo bažnyčios, 
visa eilė kitų teroro veiksmų 
provincijoje, atliktų lenkų... 

Nuo vaikystės dienų 
nepriklausoma Lietuva švietė 
man kaip J. Biliūno „Laimės 
žiburys". Kai 1938-39 metų 
sąvartoje su Juliaus Siniaus 
vedamu „Varpo" choru 
aplankiau ją, patyriau daug 
šilumos iš aukščiausių valsty
bės vadovų ir visuomenės. Dar 
gi l iau į laisvą Lietuvos 
gyvenimą teko pažvelgti 1939 
m. gegužės mėnesį, aplankius ją 
jau antrą kartą su Vilniaus 
lietuvių žurnalistais. Tose kelio
nėse man ir kitiems blogą įspū
dį paliko vienas iškilmingame 
pr iėmime neigiamas pa
reiškimas apie savo vyriausybę 
ir bandymas įtraukti į „Bendro 
žygio" akciją Klaipėdoje. Kol 
Vilnius buvo neatgautas, mums 
atrodė, kad visos mūsų jėgos 
turėjo būti skiriamos visų lie
tuvių etnografinių sričių sujun
gimui į vieną laisvą, nepriklau
somą valstybę, o ne tarpusavio 
kovoms... 

— Pasi t raukus iš Vilniaus, 
k u r praleidote karo pabaigą 
ir ką veikėte iki išvykimo į 
Ameriką? 

— Karo audros išmestas iš 
Vilniaus, dalį laiko praleidau 
Austrijoje prie Salzburgo, o karo 
pabaigos sulaukiau netoli Švei
carijos prie Ravensburgo, kur po 
karo prancūzų zonoje susidarė 
gana didelė ir veikli lietuvių 
kolonija su eile kultūrininkų, 
kaip rašytojai Bernardas Braz
džionis, Antanas Gustaitis, Pet
ras Babickas, Petras Pilka, 
Balys Auginąs, akt. Aleksand
ra Gustaitienė, dailininkai 
Adomas Varnas, Adalbertas 
Staneika, Juozas Bagdonas, 
Adolfas Vaičaitis, Juozas Penčy-
la, muzikai Zenonas Nomeika, 
P. Armonas, Liaugminienė, dai
nininkai Stasys Liepas, Pruden-
cija Bički»nė, Nora Braziulienė. 
Man teko būti tos lietuvių kolo
nijos komiteto renkamu nariu, 
reikalų vedėju, o vėliau pirmi
ninku, leisti kasdien šapirogra
fuotą biuletenį „Naujausios ži
nios", būti Prekybos mokykloje 
lietuvių kalbos ir ir prekybinės 

teisės mokytoju. Mūsų kolo
nijoje veikė pradžios mokykla, 
Marijos Varnienės ir Domicėlės 
Petrutytės vedama Montessori 

mokykla, gimnazija, prekybos 
mokykla, Aleksandros Gustai-
tienės vedamas teatras, tauti
nių šokių grupė ir t.t. 

— Pastoviai įsikūrus, kokį 
darbą dirbote kasdieninei 
duonelei užsitikrinti ir ka ip 
įsitraukėte į lietuvišką veiklą 
bei lietuviškas radijo laidas? 

— Atvykęs į Ameriką, duoną 
pelniau paprastu fiziniu darbu 
pradžioje gumos fabrike, o 
vėliau kurpalių fabrike, nuo tie
sioginio darbo likusį laiką ir 
poilsį skirdamas lietuvių vi
suomeninei ir kultūrinei veik
lai, pirmoje eilėje lietuvių radijo 
tarnybai. Šiam apsisprendimui 
vieninteliu paskatinimu buvo 
suvokimas reikalo pateisinti 
savo pasitraukimą iš kovos lau
ko Lietuvoje ir įsitikinimas, kad 
radijo tarnyba galima daug nu
veikti, jungiant lietuvius bend
riems lietuvių tautos reikalams 
ir siekiams. Vos atvykus į šį 
kraštą, giminės siūlė man para
mą siekti išeito mokslo pripaži
nimo ir darbo savo profesijoje, 
bet man atrodė, kad ne metas 
rūpintis rožėmis, kai namas 
dega... 

— Jūsų rengiami koncertai 
pasižymi aukštu kul tūr iniu 
lygiu ir bostoniškei visuome
nei pateikiami vis nauji talen
tai. Kaip vyksta jų suradimas 
i r atkvietimas? 

— Kultūrinių renginių or
ganizavimas su įdomiomis ir pa
traukliomis aukštesnio lygio 
programomis bei naujais, jų at
likėjais yra nelengvas, bet 
įvykdomas reikalas. Naujų 
talentų suradimas, jų ugdymas 
ir visuomenės sudominimas yra 
svarbiausias mūsų kultūrinis 
uždavinys. Jam negalima gailė
tis nei laiko, nei darbo, nei pi
nigų. Džiaugiuosi, kad šia 
prasme galėjau šį bei tą atlikti, 
kartais net gerokai rizikuo
damas. Laisvės Varpo vardu su
organizuoti 58 aukštesnio lygio 
kultūriniai renginiai bent iš 
dalies prisidėjo prie sąlygų 
sudarymo mūsų subrendusiems 
menininkams ir naujiems ta
lentams pasireikšti. Didelį 
moralinį pasitenkinimą jaučiu, 
kad galėjau surengti ne tik St. 
Baro, D. Stankaitytės, J. Vaz-
nelio, A. Brazio, A. Voketaičio, 
G. Čapkauskienės ir kitų kon
certus, bet taip pat rengiau 
koncertus Lilijos Šukytės, Dai
vos Mongirdaitės, Marytės 
Bizinkauskaitės, Anitos 
Pakalniškytės, Vilijos Mozūrai-
tytės, Vyto Bakšio ir kitų jaunų 
talentų, kai jie dar nebuvo 
susilaukę tokio pripažinimo ir 
įvertinimo, kokiu jie dabar pa
grįstai gali džiaugtis ir 
didžiuotis. 

(Bus daugiau) 

ŽYGIS Į RYTUS - ŽYGIS 
Į VAKARUS 

JUOZAS ŽYGAS 

17 
Tokie bombonešių junginiai pradėjo skristi beveik 

kas pusvalandį. Atrodė, jie labai drąsiai jautėsi, nes 
skrido gana žemai. Toli, labai toli priekyje mūsų gir
dėti dundėjimas ir tolimi sprogimai. Užpakalyje rnūsų 
ramu, bet neateina į galvą apsisukti ir eiti atgal, bet 
bėgame į ten kur girdėti dundėjimai ir matyti dūmų 
stulpai. Kur matyti dūmai, tai dega kokie miesteliai 
ar kaimai. Nežinia, ar nuo vokiečių bombarda - imų ar 
pasitraukdami rusai padeginėja. Greičiausiu rusai 
padeginėja, nes, atrodo, vokiečių bombardavinui vyks
ta žymiai toliau. 

Gana greitai pasidarėme prityrę, nebekreipėme 
dėmesio į bombonešių junginius. Pradėjome atskirti 
lėktuvų tipus ir žinojome, kurių reikia sauget i i. Bom 
bonešiai buvo dvimotoriai, bent tie, kuriuos matėme. 
Šiandien smingamieji bombonešiai nebebuvo girdimi. 
Gal jie turėjo kitus taikinius. Pagaliau nu s gal ne
buvome ant pagrindinio kelio. Dulkėtas vieškelis, 
tiltukai mediniai, didesnių miestelių nematvti. 

Keletą sykių buvome užklupti pavienių naikintuvų 
tokioje vietoje, kur nebuvo jokios priedangos Tad pra 
dėjome ir jų beveik nebebijoti, nes ir jie į mus nekreipė 
dėmesio. Priėjome lyg ir kryžkelę, kur du keliai 
susijungė. Pasirodo, tuo kitu keliuku bėgo rusu dalinys 
Tad mes susimaišėme, jokios kalbos neužmezgėme, 
bendrai mes nekalbėjome. Tad nesužinojome :> i koks 

dalinys, nei iš kur. Arba kodėl jie bėga? Gal jau buvo 
su vokiečiais kur susidūrę. Jokių sunkesnių ginklų ne
beturėjo, gal numetė? Mes kulkosvaidžius dar 
turėjome, tai ir viskas! 

Tie rusai, atrodė, daugiau nuvargę, tad mes pra
dėjome juos lenkti. Nespėjus mums nuo jų atsiskirti, 
mus užklupo pora lėktuvų, šįkart jau ne juokais. 
Pasipylė kulkosvaidžių ugnis, kelias ėmė dulkėti, 
metėmės į visas puses Atrodė, tas rusų dalinėlis 
nukentėjo. Išmokome, kad rusų reikia vengti. Nors mes 
ir turėjome raudonas žvaigždes, bet lėktuvų pilotai jų 
nematė, o gal matė mūsų šalmui, kurie buvo vokiški. 
Rusų šalmai tokie — lyg lepšės. Beje, jau per pirmąjį 
lėktuvų užskridimą mūsų raitieji vadai išnyko, kažkur 
dingo! 

Priėjome lyg ir mažą kaimelį: nei gyvos dvasios, 
net šunes neloja, vištų ir tų nematyti. Normaliai Lie
tuvos kaimuose vištos pakelėse kapstosi. Tą kaimelį 
gal būčiau jau seniai užmiršęs, bet išliko jame matytas 
vaizdas. Ant kelio buvo užklupta ir sudaužyta 
gurguolė. Gulėjo užmušti arkliai, išsišiepę ir pusiau 
praviromis akimis. Tų arklių vaizdas ilgai liko mano 
atmintyje ii naktimis kankino. Gyvulys nežino už ką. 
Jis žmogui ištikimai tarnavo, nuo žmogaus žuvo ir 
dabar guli. Gulėjo ant kelio lietuvių ir rusu lavonai, 
jau dulkėmis apnešti. Gal tai daliniai iš Varėnos. 
Greičiausiai jau vakar jie čia buvo užklupti. Mes 
nemažai laiko sugaišome prie vadinamų fortifikacijų, 
tad čia tik dabar atsiradome. 

Ir tuos lavonus būčiau seniai užmiršęs, kadangi jų 
dar daug teko matyti. Bet vienas liko mano atminty
je, tai jaunas lietuvis kareiviukas — vaikišku veidu. 
Gulėjo aukštielninkai beveik viduryje kelio, kulkos 
pataikyta į tarpuakį, kraujo srovelė nutekėjusi per 
veidą, ir dešine ranka bandęs užsidengti. Atrodė, kad 

jis matė, kas į jį šovė, ir bandė užsidengti. Gal jis buvo 
vienas iš tų, kurie „politinio pasitikėjimo neįsigijo" ar
ba balsiai galvojo. Tuomet gyvybė buvo pigi. Nei 
vienam iš mūsų į galvą mintis neatėjo, kad tokį ka
reiviuką bent pakelėje paguldyti, kad nereikėtų vidury
je kelio gulėti. Mes žiūrėjome, kad patys viduryje kelio 
savo batų nepatiestumėme. 

Kur mes skubėjome, ir patys nežinojome. Tolumoje 
kaimeliuose šen bei ten matėsi svogūniniai bokštai. 
Reiškia, gyventojai jau apgudėję ar kolonistai. Ta mūsų 
Lietuvėlė tokia maža, kad nėra nė kur įsibėgėti. Ži
noma, mes nebėgome, bet žygiavome pirmyn. Aplinkui 
smėlynai. Išėję iš to kaimelio, patekome į grikių 
laukus. Miškas tik už keletos kilometrų. Lėktuvų 
veikla suaktyvėjo, kol pasiekėme tą miškelį. Gal ne 
vieną olimpinį rekordą sukorėme. 

Peržengta Vokietijos siena 

Su lėktuvų talka pasiekę miškelį, padarome 
trumpą poilsį. Susėdame prie miško keliuko. Vienas 
ruskelis — naujokas manęs paklausia, ar dar toli Vokie
tija. Ką aš jam galėjau tokioje situacijoje atsakyti. Paro
džiau į tą keliuką ir sakiau, šioje pusėje Sovietinė 
Lietuva, o antroje pusėje jau Vokietija. Tad jis pašoko 
ir perbėgo tą keliuką, perbėgęs atsisuko ir buvo 
tematyti tik jo dantys, išsišiepęs nuo ausų iki ausų. 
Turėjo pagrindo būti toks laimingas: iš viso dalinio 
buvo pirmutinis, kuris peržengė Vokietijos sieną! Tokio 
ruskelio galvosenoje tie visi vokiečių lėktuvų skrydžiai 
tebuvo desperatiškos pastangos pristabdyti mūsų 
puolimą. O rusų lėktuvų dėl to nematyti, kad jie vykdo 
Karaliaučiaus ir gal net Berlyno puolimą. 

(Bus daugiau) 

• 
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AUSTRALIJOS NAMINIAI IR 
LAUKINIAI GYVULIAI 

Po skanios vakarienės vienam 
pajūrio restoranėly važiavom 
pas Henni į namus . Dar prieš 
kylant į ka lnus ji sustojo pas 
savo uošvius, kurie mus labai 
vaišingai pr iėmė. Šiame rajone 
gyvena daug pabaltiečių ir kitų 
rytinės Europos imigrantų. Prie 
beveik kiekvieno namo auga 
balti berželiai. Ir pas jos uošvius 
augo t r y s b e r ž a i . H e n n i ' s 
uošviai — esta i , gretimi kai
mynai iš vienos pusės latviai, 
toliau gyvena lenkai ir visur 
berželiai auga . Rodos sakė, kad 
ir lietuvių t a m e rajone yra. Man 
šie balti beržai paliko didelį 
įspūdį. 

Čia t rumpai pasėdėjus, važia
vom toliau į namus , į kalnus. 
Pastebėjau, kad čia augmeni
ja jau kitokia negu prie jūros — 
čia viskas daugiau išdžiūvę, tra
pu, labai grei t dega. Henni pa
sakojo apie šiuos kalnų gaisrus 
ir kiek jie žalos yra padarę. Vi
sur iškabinti gaisro pavojaus 
ženklai, kad žmonės nekūrentų 
ugnies ir k a d labai atsargiai 
tvarkytųsi , kad mažos kibirkš
tys nebūtų vėjo pučiamos į 
didelį nesustabdomą gaisrą. Gy
ventojai tu r i žinoti kaip ge
riausia tvarkyt is ir ką daryti 
pavojaus metu. Baisusis Pelenų 
dienos gaisras sudegino daug 

'. namų, išnaikino daug miškų ir 
medžių ir gyvūnijos bei padarė 
didelį nuostolį visiems tos apy
l inkės gyventojams. Dar ir 
dabar žmonės bando atstatyt i 
savo namus ir an t kai kurių 
išlikusių medžių žievių matyti 
gaisro suodžiai. 

Pagaliau pasiekėm jos namus. 
N a m a i tai ka lnų viršūnėje 
(aukščiau pak i l t i toj vietoj 
negalima;, be t iš čia matyti slė
nis ir kiti namai , sodai, žemės 
sklypai ir Adelaidės miesto 
bokštai. Čia j a u nebe keliai veda 
namo, o keleliai ir net takeliai 
— jie neasfaltuoti, bet žvyruoti 
— dulkės visur limpa ir viską 
a p d e n g i a . H e n n i ' s n a m a s 
g r a ž u s , g r a ž i a i p a p u o š t a s , 
pilnas visokiausių smulkmenų, 
papuošimų ir re tų brangių 
baldų. Bet m a n ne pats namas 
paliko didžiausią įspūdį, o jų 
ūkis ir naminiai gyvuliai. J i e 
tur i 10 akrų žemės (maždaug 5 
hektarai), a n t kurios ganosi 
vienas arklys , 12 ožkų ir vienas 
ožys bei 19 v i š tų . T i k r a i 
nemaniau, kad mamos pusse
serė tokia ka imo moteris, o iš 
g a u t ų l a i š k ų n e s u s i d a r ė 
dydžio vaizdas. Ožkomis pre
kiauja — už jų parduotą vilną 
gauna pinigų. Pasirodo, kad ši 
ožkų vilna y r a labai prašmatni 
ir geros kokybės. Henni su vyru 
aiškino, kokių dar gyvulių nori 
įsigyti ir kaip jiems visas darbas 
žymiai palengvės, kai turės a n t 
savo žemės nuosavą vandens 
šulinį. Iš viš tų gauna šviežius 
kiaušinius. J i ne tik pati tas viš
t as prižiūri i r jas lesina, bet ir 
ožkoms pa rūp ina maistą ir 
vandenį. 

Tuoj mane supažindino su 
savo draugais — aš jų net atskir
ti negalėjau, o ji visus beveik as
meniškai pažįsta ir visos ožkos, 
vištos ir ožys turi savo vardus ir, 
pasirodo, ne t ir savo charakte
r ingus bruožus. Už namo užra
kintame narve gulėjo du dideli 
kiškiai, o viduj lakstė trys siamo 
ka tė s t ; ks l i au . du katinai 
ir viena katė!). Labai lengvi, 
grakštūs , ty lūs ir mieli gyvu
liukai, bet ir jų atskir t i negalė
jau. Be šių gyvulių, juos dažnai 
a p l a n k o i r j v a i r ū s miško 
gyvulėliai — ar tai pelėdos, a r 
rakūnai ar kiti aplinkai bū
dingi žvėreliai. Po tokios ke
lionės ir t i ek daug įspūdžių 
buvau gerokai išvargusi, ta i 
buvo vienas malonumas kristi 
I vėl labai patogią lovą ir 
saldžiai išmiegoti. 

R ITA L I K A N D E R Y T Ė 

Iš ryto mane prikėlė vienas 
kat inas , kuris norėjo žinoti, kas 
užėmė jo kambarį ir dar duris 
per visą naktį uždarė. Po skanių 
pusryčių ir po to, kai vištos buvo 
palesintos, ožkos prižiūrėtos ir 
ki t iems gyvuliams parūpintas 
mais tas ir vanduo, aš ir Henni 
išvažiavom į Cleland gyvulių ir 
gėlių parką. Čia pagaliau pama
čiau pirmąsias Australijos ken
gūras ir koalas. Iki šio momen
to netikėjau, kad tokie žvėrys 
čia egzistuoja — maniau, kad tai 
dar viena pasaka tur is tams 
vilioti, kaip ir tas Ayers akmuo 
viduryje dykumos! Šiame parke 
— faunos centre buvo visi tipiški 
Australijos žvėrys — ne tik 
kengūros (raudonos, pilkos ir 
kitos) ir koalos, bet taip pat ir 
ė m u s (tai dideli, į Štrausą 
p a n a š ū s p a u k š č i a i , k u r i e 
neskrenda, bet labai greitai bė
ga), vvallabies (į kengūras pa
n a š ū s žvėrys, t ik mažesni), 
wombats (dideli, į meškučius pa
našūs naktiniai žvėrys, kurie 
miega dienos metu, o nakties 
me tu atsibunda) ir dingos (lau
kinia i šunys). 

Turė jau progos pašer t i ir 
paglostyti kengūras ir rankose 
palaikyt i koala meškiuką. Jie 
labai minkšti , švelnūs su ilgais 
nagais , kurie nieko daugiau iš 
gyvenimo nenori kaip tik tupėti 
medyje (arba ant žmonių ran
kų), miegoti ar ėsti eukaliptų 
medžių lapus. Jie atrodo visai 
nesiskundė leidžiami iš ran
kų į rankas , kad tik galėjo 
patogiai miegoti ir valgyti. Šie 
žvėriukai t ikrai y ra gana ne
gražūs, bet tas ir padaro juos 
mielesnius. Su ilgais nagais gali 
lengvai sužeisti žmogų, bet 
laukinės koalos ne taip greit 
prie žmonių lenda. Šis sodas sa
votiškas tuo, kad žmonės gali 
v a i k š č i o t i t a r p žvėr ių ir 
pamatyt i , kaip jie gyvena natū
ralioj aplinkoj. Čia vaikščiojom 
iki tol, kol parkas užsidarė. 

Grįžę namo, belaukiant vaka
r ienės, su Henrietos vyru Alar 
nuėjom pažiūrėti jų žemės ir 

iki ku r ji tęsėsi. Apavė mane 
guminiais iki kelių botais, (kad 
gyvatės neįkąstų), padavė laz
dą, kad būtų lengviau lipti ir 
s akė — eik! Nors jų žemė 
nelabai plačiai išdėstyta, bet 
už ta t yra labai gili ir e ina toli 
į ka lnų gilumas. Ėjome upe
l iūkščiu , kur i s dabar buvo 
sausas , iki krioklio, kur yra jų 
žemės riba. Upeliūkštis ir kriok
lys žiemos metu atgyja ir atsi
g a u n a (mūsų vasaros metu). 
Tada čia y ra t ikrai gražu, man 
a i š k i n o Alar . Lipt i žemyn 
nebuvo blogai, nes nesijautė, 
kad lipi tiesiai žemyn. Atrodė, 
t a s nulipimas vyksta palengva, 
bet t ikra i maniau, kad mirsiu, 
kol įkopsiu iki jų namo — vos 
paei t i tegalėjau ir kvėpuoti ne
begalėjau. Be to, jau darėsi 
t amsu — saulė nusileido, bet už
t a t grįžom atgal pilnoj ir jau
kioj mėnulio šviesoj. 

Taip staigiai pilnatis pasirodė 
— vienu momentu buvo visai 
t amsu , o kitu švietė ryškiai 
geltonas didelis mėnulis . Taip 
a iškiai švietė! Buvo tiesiog 
nepasakiškas vaizdas — visur 
tylu, ramu (ačiū Dievui gyvačių 
nesutikom, nes aš būčiau tur
bū t apalpus ir tada t ikrai ne
būčiau galėjus grįžti atgal į 
saugų namą!), girdėjosi t ik mū
sų žingsnių girgždėjimas tarp 
sausų lapų, šakalių ir duslus 
mūsų kvėpavimas. Kar t s nuo 
k a r t o pasigirdo man nepa
žįs tamas garsas, bet čia tik 
k a l n ų ir miškų gyventojai. 
Mėnulio šviesoj visai kitaip 
a t rodė jų žemė. Vis negaliu 
t ikėt i , kad mėnulis galėtų taip 
rvšk ia i (beveik ak inanč ia i ) 

šviesti! J is apšvietė visą kalnų 
apsuptą slėnį ir visus medžius, 
nurodydamas mums kelią atgal 
į namus. Nors ir sunkokai 
grįžau atgal į namą, bet vaizdas 
ir nuotaika buvo nepamainomi 
ir neužmirštami. 

Kitą dieną mes trise nutarėm 
aplankyti kai kurias vynines ir 
vyno gamyklas Barossa slėnyje. 
Visose vyninėse gal i vyno 
ragauči kiek nori — ir raudono, 
ir balto, ir sausesnio ir saldes
nio, žinoma, su sąlyga, kad iš jų 
ir pirksi vyną, o ne t ik ragausi! 
kadangi aš apie vyną nedaug 
nusimanau (žinau, t ik kas man 
pa t inka) , t a i ragavau k iek 
galėjau! Tie vynai, kurie man 
patiko, mano giminėms nepati
k o , o t i e , k u r i e j i ems 
pat iko ,ne labai man patiko. 
Skonio dalykas! Visur žmonės 
malonūs, žino apie savo gamin
tą vyną ir apie auginamas 
vynuoges ir moka paaiškinti 
apie gamyklas! 

Kai jiems paaiškėjo, kad aš 
viešnia iš tolimos Amerikos, 
v i s u o m e t man d a r vieną 
stikliuką įpildavo. Beveik visi 
s a v i n i n k a i yra vokieč ia i , 
vengrai ar net prūsai — rajonai 
labai vokiško stiliaus! Vyninės 
pastatyos seniai, ta i iš lauko 
vaizdas yra senoviškas, be t 
viduje y ra naujausia vyno 
gamyklos technika! Aplankėm 
Veri tas vyninę (vengrų), Deep 
Creek vyninę (kurioj aš gavau 
vyno butelio lipinukus su auten
t i š k u Australi jos Barossos 
slėnio paveikslu, kad kiti ameri
kiečiai žinotų, kad ir australai 
gamina savo vyną), Elderton 
vyninę ir, turbūt, kelias kitas! 
Bet kadangi aš dar vis šiame 
krašte nesiorentuoju, o be to, 
šioj vietoj viskas labai panašiai 
atrodo, tai negaliu tiksliai at
siminti . Po kiek laiko visi 
namai vienodai atrodo. Dau
gumas iš šių vyninių yra per
duotos iš tėvų rankų į sūnaus, 
nuo kartos iki kartos! Šiame 
slėnyje yra daugiau kaip 40 
visokių vyninių, o miesteliuose 
vis matyti ta senoviška aplinka 
su vokiškais namukais! 

Man net leido automobilį 
pavairuoti, bet kai kelis kar tus 
nuklydau ne į tą kelio pusę ir 
blogai užsukau, jie nutarė, kad 
bus geriau ir saugiau, jeigu j ie 
patys vairuotų. Apžiūrėję daug 
vyninių ir paragavę daug vyno, 
nuvaž iavom į laba i šaunų 
vokišką restoraną vakarienei. 
Maistas ir patarnavimas t ikrai 
atsiduoda europietiškų stilium, 
o vyresnio amžiaus patarnauto
j a kalbėjo angliškai su stipriu 
vokišku akcentu. Po vakarienės 
mano giminės mane grąžino 
(nors ir nelabai noroms) atgal į 
stovyklą, kur jie daugiau, negu 
aš dejavo dėl mano gyvenimo 
aplinkos. Stovykoj pataikiau 
kaip t ik į lietuvišką disko 
šokiams! Grojo įvairi lietuviška 
muzika, ypač daug girdėjosi 
K e r n a g i o dainų! Muziką 
organizavo Jonas Rukšėnas, 
Pe t ras Kruzas ir kiti, o stovyk
lautojai linksmai siautė. Mano 
pusseserė su vyru šiek t iek 
pastovėję ir pažiūrėję, ka ip 
t r iukšmingai jaunimas ūžė, 
išvažiavo atgal į namus, o 
mane paliko stovykloj tvarkytis 
su vadova i s ir p r o g r a m a . 
Susi t ikau su draugais ir pa
klausiau, kas vyko stovykloj per 
mano nebuvimą. Girdėjau, kad 
labai sėkmingai praėjo kryžių 
s ta tymas ir eisena į kryžių 
kalną! Gaila, kad joje nedaly
vavau. 

K i tos dienos s tovyk l inė 
programa vyko įprasta tvarka 
— paskaitos, būreliai ir t.t. Aš, 
deja, neturėjau jokio ūpo sėdėti 
paskaitose, tai pasiėmiau visus 
dalykus ir nuėjau prie baseino. 
Mano draugai buvo užsiėmę ir 

CLASSIFIED GUIDE 
H E L P VVANTED 

REAL ESTATE 

Hot Springs, Ark moterų seklyčios susirinkime. Stovi: L. Gudelienė, A. 
Kraučeliūnienė, sėdi: L. Miežinskienė. M. Beleckienė ir F. Dimgailienė. 

Nuotr. S. Šmaižienės 

lyg tai manęs vengė, tai aš labai 
ramiai ir tyl iai praleidau dieną 
prie vandens. Po pietų, atrodo, 
ir kiti taip galvojo — žmonių 
prie baseino buvo labai daug. 
Sau lė s g a r b i n t o j ų b ū r e l i s 
šiandien turėjo didelį pasi
sekimą. Čia begulėdami, mes 
sužinojom, koks oras dabar 
namuose — vienas stovyklauto
jas tik skambino tėvams. Chica-
goj šiandien, sausio 5 d. šal ta — 
tempera tūra buvo nukr i tus i 
žemiau nulio su dideliu vėju, 
šlapia, daug sniego ir vėjo. 
Išgirdę tokias žinias nusijuokėm 
ir, apsivertę ant kito šono. 
deginomės toliau. 

Palapinėje po vakarienės vyko 
kongreso 21-masis gimtadienis. 
Prieš pradedant švęsti gimta
dienį, toj pačioj vietoj buvo 
laužas be laužo. Energingos se
serys Coxaitės, priekyje šokinė
damos, k a r t u su A n d r i u m 
Pranckūnu ir jo g i ta ra išjudino 
ir kitus stovyklautojus, kad kuo 
energingiau da lyvau tų pro
g ramoj . P a s i r o d y m ų buvo 
įvairių, bet didžiausią įspūdį 
man paliko tuščių bute l ių kon
certas, kurį atliko t ėvas ir 
sūnus, bei nykš tukų dainos ir 
judesiai. Tušt i butel ia i buvo 
suverti virve ant ilgo šniūro, o 
iš abiejų galų buvo lazdos, kad 
kas nors galėtų j a s palaikyti 
sūnui (9 — 10 metų berniukas) 
ar ir tėvui grojant Buteliai 

buvo pripilti įva i raus gylio 
vandens ir buvo grojama kaip 
būgnais. Girdėjom ,Pučia vėjas' 
ir k i tas dainas. Nykš tuka i ne 
tik dainavo, bet darė judesius su 
rankom ir kojom, kurie nevisuo-
met susiderino su dainos žo
džiais. Buvo l inksma ir smagu 
žiūrėti kaip jie bandė atlikti 
dainą ,Štai aš tu r iu kepurę ' . 

Po laužo programos prasidėjo 
gimtadienio balius. Palapinės 
pr iekin buvo sukvies t i visi 
žmonės kurie dalyvavo visuose 
praeituose kongresuose. Pir
m a m e dalyvavo t ik v ienas 
asmuo, tai kun. Antanas Saulai-
tis, o kituose buvo vis daugiau 
ir daugiau atstovų, dalyvių ir 
turistų. Kun. Antanas pasveiki
no jaunimo kongresą ir linkėjo 
jam dar daug gražių dienų. 
Buvo įvež t a s spec i a l i a i 
padarytas pyragas gimtadienio 
proga, bet vietoj žvakučių buvo 
šaltos ugnies pagaliukai (spark-
lers). Atstovai dalino taures ir 
pilstė šampaną. Buvo sugiedota 
Ilgiausių ir laimingų metų! Visi 
šnekučiavo, dalinosi praei tų ir 
j au šio kongreso įspūdžiais ir 
n iekas nenorėjo skirs tyt is . Tą 
vakarą stovykla buvo atidaryta 
ir svečiams, tai ir j ie dalyvavo 
lauže ir gimtadienio baliuje. 
Palapinėje girdėjosi dainos, juo
kas ir vyravo bendra , gera 
nuotaika. 

(Bus daugiau) 

Reikalinga pensininkė moteris, kuri 
norėtų praleisti vasarą Santa Monica, CA, 
prižiūrėdama seną tėvuką. Kambarys ir 
maistas. Atlyginimas pagal susitarimą. 

Tel.: 1-(213) 453-4672 
Rašyti: BIRUTĖ MARKS 

1025 - 19th Street 
Santa Monica, CA 90403 

Maid vvanted vveekend days. Mušt 
have transportation; mušt speak 
English. Apply in person. D-LUX 
M o t e i , 9 3 r d & Cicero . 

FOR RENT 

F o r rent 2 cottages in quiet area, 
1 bl. from lake Michigan; pvt. 
beach; linens incld. Seasonal, 
monthly, or vveekly available. 
Lakes ide , Mich. Cal l R i t a 
3 1 2 - 4 4 5 - 4 4 6 5 . 

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 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

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

T e l . — GA 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LB MLS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba^orite būti 

1 Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

M A S T E B PLUMBING 
C O M P A N Y 

• 

Licensed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 
BEN SERAPINAS 636-2960 

LIETUVOS GINKLUOTOS 
PAJĖGOS 1916-1940 M. 

1987 m. pabaigoje pasirodžiusi 
Vytenio Statkaus parengta knyga 
susilaukė plataus skaitytoj dėmesio 
ir labai teigiamo vertinimo. Knygoje 
surinkti duomenys apie nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės 
kūrimąsi, organizaciją, mokymą, 
tarnybas, ginklavimą ir kt., atseit, 
duotas išsamus jos sudėties ir 
veiklos vaizdas. Aprašyta ir visa eilė 
kariuomenei giminingų organiza
cijų bei sambūrių. Knygoje 1040 
puslapių, per 300 iliustracijų, kelios 
spalvotos uniformų ir ženklų 
lentelės, įrišta kietais viršeliais. 
Knygos išleidimą finansavo 
Vydūno Jaunimo Fondas. 

Kaina su persiuntimu kainuoja 
$29.00, Illinois gyventojai moka 
$31.00. Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

,4 

1,000 dol. A. a. 
atminimui — dr 
Kelertas, Brookfield, IL (iš viso 
1,500 dol.); a.a. Stefos Smulkai-
t ienės a t m i n i m u i — Jonas 
Smulkaitis, Gulfport, FL (iš viso 
3,010 dol.); a.a. Joseph Stankus 
atminimui — Maria Stankus, Ro-
chester, NY (iš viso 1,010 dol.). 

500 do l . J o n a s ir Ona 
Motiejūnai. Los Angeles, CA (iš 
viso 700 dol.); a.a. dr. Juozo ir 
Emilijos Pajaujų atminimui — 
Vytautas ir Danutė Anoniai, 
Rego Park. NY (iš viso 800 dol.). 

150 dol. Čikagos Lietuvių Mo
terų Klubas, Westchester IL (iš 
viso 900 dol.). 

104 dol. Bronius Kovas, Nor-
wood, MA (iš viso 129 dol.). 

100 dol. Algis Alantas, Bloom-
field Hills, MI (iš viso 200 dol.): 
Andrius ir Stasė Bliūdžiai, South-
field. MI (iš viso 470 dol); Aniele 
Sharka Bragg, Glen Ridge, N J (iš 
viso 600 dol.); Agot Davis, Lin-
den, NJ (iš viso 1,200 dol); dr. Vy
tautas ir Antanina Karobliai. 
Ripley, OH (iš viso 11,100 dol): 
Almis ir Danguolė Kuolai. Ran-
cho Palos Verdes, Ca (iš viso 150 
dol.); Linas Raslavičius, Hunting-
ton Beach, CA (1,100 dol.); kun. 
John E. Rikteraitis, New Britain, 
CT (iš viso 220 dol); Raphael 
Sealev. Berkeley, CA (iš viso 150 
dol.)." 

60 dol. Walter Klosis. Maspeth, 
NY (iš viso 460 dol.). 

Lituanistikos Katedra 
The Endovved Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago 

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI 

Jono Kelerto 
Algimantas 

50 dol. Kazimieras Bandze-
vičius. Los Angeles, CA (iš 
viso 200 dol.); Liudas ir Elena 
Dovydėnai, Lenox, MA (iš viso 
200 dol.); Algimantas Druseikis, 
Rochester, NY 'iš viso 200 dol.); 
Kazimieras ir Genovaitė Gali-
nauskai, Hanover. MA 'iš viso 70 
dol.): Vida Grayson, Tenafly, NJ 
(iš viso 825 dol.); Knights of 
Lithuania. Council 26, per Theo-
dore Pinkų. Worcester, MA (iš 
viso 100 dol.); kun. Teofilius Palu
kaitis. Pittsburg, CA (iš viso 160 
dol.); dr. -Jolanda Micke-
vičius-Ruokis, Shaker Hts., OH 
(iš viso 53 dol.). 

40 do l . Juozas J a k š t a s , 
Lakevvood. OH (iš viso 1,095 doD; 
Ka ta r ina Na tkev ič i enė , Ar-
lington, MA 'iš viso 60 dol.). 

30 dol. Antanas ir Elena Kve
darai, Savannah. Ga (iš viso 50 
dol.); Zigmas Paronis, Syracuse, 
NY (iš viso 60 dol); Paul Rizauc-
kas, NPW Britain. CT (iš viso 105 
dol.V 

25 dol. Ed\vard ir Irena Bo-
reisha. Chicago, IL (iš viso 75 
dol); Birutė Bružaitė. Oakland. 
Ca (iš viso 50 dol. >; Kazys ir Sofi
ja Butkai, Jamaica, NY (iš viso 50 
dol.): Alhert ir Ruth Dauper. St. 
Petersburg. FL (iš viso 85 del): 
Elena Gahriušienė. Chicago, IL 
(iš viso 225 dol ); Casimira Gene-
vich, Brooklyn. NY (iš viso 100 
dol.': Ona Kindurienė. Gulfport. 
FL (iš viso 1,382 dol.) 

(Bus daugiau) 

Palaimintojo 
ARK. JURGIO MATULAIČIO 

atvaizdas 

Dail. Juozo Zailsko tapyto atvaiz
do originalas yra ark. Matulaičio 
dedikuotoje šv. Antano bažnyčio
je Cicero, 111. „Draugo" ad
ministracijoje arba paštu per dai
lininką galima įsigyti šio paveikslo 
aukštos kokybės foto-reprodukci-
ją — nuotrauką. Atvaizdo dydis 
6V2 x 9V2 colių; jremuotas 9 x 12 
colių. Arkivyskupas raudoname 
fone su auksine aureole. Pa
veikslas profesionališkai įrė
muotas, po nedūžtamu stiklu, su 
gelsvu, ranka išpjautu ,,mat", 
aukštos kokybės aukso spalvos 
metaliniame rėme. Tinkamas ka
binti ant sienos, šių foto reproduk
cijų pirmoji laida yra tik 100, 
kiekvienas paveikslas numeruo
tas, su dailininko parašu. 

Prašau atsiųsti pal. Ark. Jurgio Matulaičio atvaizdą, kaip pažymėjau: 

N'eįrėmuotą atvaizdą su , ,mat" — 12.00 dol. $ 

Jrėmuotą atvaizdą — 22.00 dol. $ 

Apdrausto persiuntimo kaina 

Prašom pinigu grynais nesiųsti. Viso $_ 

C Pridedu asmenišką čekį. 
G Pridedu pašto perlaidą (money order). 

2.50 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas Valst. Zip 

Užsakymus siųsti: Joseph Zailskas 
P.O. Box 50621 

Cicero, IL 60650-0621 
Paveikslai gaunami ir , ,Drauge". 

» 
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A. a. dr. Antanas Kučas 

AMŽINASIS SUDIEV 
ANTANUI KUČUI 

Kučinskų šeimoje, gyvenan
čioje Juškų kaime, k u r i s nepri-
klausojome Lietuvoje priklausė 
Lekėčių vals., Šakių apskr., 
1900 m. spalio 14 d., susi laukta 
berniuko. Berniuką pakrikštijo 
Antano vardu. Jo gimimo me
ta is Rusijos caro valdžia Lietu
vą dar laikė, anot pasakymo, 
t a m s i a ir juoda, n e s buvo 
užd raus t a lotynų r a idėmi s 
s p a u d a . D r a u d i m a s buvo 
a t š a u k t a s j a m d a r mažam 
esant. Jo tėvai buvo susipratę 
lietuviai, ta i Antanukas buvo 
mokomas rašto (taip žmonės 
sakydavo) mokykloje, o po to 
Marijampolės (dabar Kapsuko) 
gimnazijoje, kuri 1920 m. pava
d in ta Rygiškių Jono vardu. 
T ė v a i , l e i sdami A n t a n ą 
mokytis , tikėjosi su lauks ią 
kunigo, bet į kun igus ei t i 
nevertė. 

Baigės gimanziją, Antanas 
studijavo Lietuvos universitete 
Kaune, Teologijos — filosofijos 
fakultete ir jį baigė 1927 m. 
Tuoj tapo Marijampolėje Mari
jonų gimnazijos ir Mokytojų 
seminarijos mokytoju, ligi 1938 
m. Trumpai pertraukęs mokyto
javimą, nuvyko į Prancūziją ir 
studijavo Grenoblio ir Nancy 
universitetuose prancūzų kalbą. 
Grįžęs Lietuvon, gavo teisę 
mokyti prancūzų kalbą. 

Nuo pat savo studijų laikų 
Antanas Kučinskas domėjosi 
istorija. Dėdamas n e mažų 
pastangų, išklausė Vytauto 
Didžiojo universitete (šis vardas 
Lietuvos universitetui suteiktas 
1930 m.) išklausė reikalingą 
kursą, išlaikė egzaminus ir 
a p g y n ė p a r u o š t ą i šsamią 
disertaciją apie Lietuvos didįjį 
kunigaikštį Kęstutį 1938 m. ir 
gavo filosofijos daktaro laipsnį. 
1939-40 m. buvo Š iau l ių 
berniukų gimnazijos direkto
rius, po to Kauno V-tos gimnazi
jos mokytojas, vėliau IV-tos 
gimnazijos direktorius. 1943 m. 
vokiečių gestapas suėmė jį ir 
ka ip įkaitą (su kitais suimtais 
įkaitais) išgabeno į Stutthofo 
koncen t r ac i j o s s tovyklą . 
Stovykloje buvo žiaurus ir žmo
n e s n a i k i n i n t i s r e ž i m a s . 
S tovyklą e v a k u o j a n t , dėl 
artėjančio fronto rytuose Pucke 
Lenkijoje, 1945 m. buvo išlais
v in t a s . Kur į la iką gyveno 
Varšuvo je . Iš t e n pavyko 
pasiekti Paryžių. 1946 m. iš 
Prancūzijos atvyko į JAV ir, 
Scrantono universi tete dėsty
damas mokslo dalykus, pasiekė 
profesoriaus laipsnio. Amerikoje 
j is sutrumpino savo Kučinsko 
pavardę į Kučą. Sulaukęs 67 m. 
amžiaus metų paleistas į pen
siją. bfl( paliktas profesorium 

emeritu ir apdovanotas garbės 
medaliu Pro Deo et Universita-
te. Dar tris metus profesoravo 
tam universi tete. 

Išėjęs iš universi teto, po 
t r u m p o l a i k o p e r s i k ė l ė į 
P u t n a m ą Mari jos N e k a l t o 
Prasidėjimo vienuolyno seselių 
globon. Čia gyveno jo žinomas 
iš laisvos Lietuvos laikų bei 
Stutthofo koncentracijos sto
vyklos bendras kun. Stasys Yla. 
Gyvendamas Pu tname daug 
dirbo, rašydamas ir išleisdamas 
istorinius veikalus. Menkėjant 
sveikatai, 1980 m. jis buvo per
keltas į Matulaičio namus. Svei
k a t a blogėjo, nes s u t r i k o 
cirkuliacija, reikėjo amputuoti 
viena po kitos abi kojas ir 
i š s ivys tė žymi demenc i j a . 
Balandžio 28 d. mirtis nutraukė 
jo žemišką kelionę. 

Antanas Kučas gerai valdė 
plunksną. Nuo pat studijavimo 
laikų rašė į spaudą. Keli 
periodiniai leidiniai, kuriuose 
yra jo darbų — Ateitis, Naujoji 
Romuva , A ida i ir k t . J i s 
pertvarkė ir paruošė naujas 
l a i d a s prof. J . To to ra i č io 
vidurinių ir naujųjų amžių isto
rijos vadovėlių mokykloms. 
1938 m. išleido Prancūzų kalbos 
g r a m a t i k ą . J i s p a r u o š ė , 
redagavo ir išleido daug knygų, 
kur ių kelios ypač svarbios 
lietuvių istorijai, pvz. Lietuvių 
Rymo Katal ikų Susivienijimas 

Amerikoje, išl. 1956 m. Ame
rikos Lietuvių Istorija, išl. 
1971 m., Arkivyskupas Jurgis 
Matulai t is -Matulevičius , išl. 
1979 m. ir kt. Čia suminėtos 
knygos yra išverstos ir išleistos 
ir anglų kalba. Jis buvo giliai 
t ikintis , pr iklausė ateit inin
kams, buvo LB narys ir kai 
kurių kitų lietuviškų organi
zacijų. P a g a l išgales rėmė 
tų organizacijų darbus, bet jose 
veikla nepasižymėjo, nes netu
rėjo laiko. 

Mirusio Antano Kučo laido
tuvės, įvykusios balandžio 30 d., 
buvo labai kuklios. Matulaičio 
namų koplyčioje namų kapelio
nas kun. R. Krasaukas, prel. V. 
Balčiūnas ir kun. V. Cukuras 
koncelebravo šv. Mišias, karstui 
su veliono kūnu esant koply
čioje. Kun. Krasauskas pamok
sle t rumpai apžvalgė velionio 
tragišką gyvenimą, kuriame, be 
dauge l io k i t ų g y v e n i m o 
sunkumų, ka ras atskyrė jį nuo 
šeimos. Šeima liko Lietuvoje, o 
jam vienam teko pereiti pusę 
pasaulio. Bet gilus t ikėjimas ir 
n u o l a t i n i s moks lo d a r b a s , 
knygų ruošimas, te ikėjam stip
rybės išlikti lietuvių patriotu. 

Po pamaldų jo kūnas buvo 
p.ilnidotas Marijos Neka l to 

Po dvidešimtmečio PLB val
dyba pasiryžo sušaukt i laisvojo 
pasaulio lietuvių ketvirtąjį Kul
tūros kongresą. Kongresui ruoš
t i buvo sudary tas specialus 
komi te tas , kur iam vadovauja 
PLB vicepirmininkė Milda Len
k a u s k i e n ė . Kongresas vyks 
Kanados Toronte nuo birželio 
24 iki 27 d. Kongreso organi
zacinius i r techniškuosius dar
bus vykdo Rasa Kurienė su 
bū r iu t a lk in inkų Kanadoje. 

Lie tuvių išeivijos gyvenime 
k u l t ū r i n ė s a p r a i š k o s , ku l 
tū r inės ver tybės ir jų kūrėjai 
tu r i ypatingą svarbą ir reikšmę. 
Įvair iuose pokalbiuose, susibė
gimuose paskai t in inkai dažnai 
kėlė ku l tū ros pirmumo prieš 
politiką k laus imus. Ir tai reikia 
pr ipažint i tu r i r imtą pagrindą. 
Pol i t ika — praeiną įvykiai , 
dažnai nesėkmingi ir mūsų 
tėvynės problemų atvejais. Sava 
ku l tū ra , jos kūrėjai, ku l tūr inės 
ver tybės y r a išliekančios, ug
dančios i r patį taut inį sąmo
ningumą. Tai svarbu atei t ies 
k a r t o m s , n o r i n t išeivi joje 
išlaikyti savąjį gyvastingumą. 
Tad, be abejo, tu r ime labai 
b rang in t i i r vert inti išeivijoje 
gyvenančius kūrėjus, jų darbus 
ir j iems sk i r t i ypatingą dėmesį 
ir paramą. To, atrodo, norima ir 
ruoš ian t ketvirtąjį Kul tūros 
kongresą. Kongreso rengėjai 
y ra paruošę programą, lanks
t i n u k ą i r j a m e s u ž y m ė t i 
kongreso darbai . 

Kongreso tikslas sužadinti vi
suomenėje susidomėjimą lietu
viška kul tūra . Telkti visų kar tų 
a t s tovus v ieningam kul tūr i 
n i a m darbu i . Labiau iškelti ir 
pabrėžt i ku l tūr in inko atsako
mybę šio meto kul tūr iniuose 
k laus imuose . Persvarstyt i ir 
įvertinti lietuvių bendruomenės 
ku l tū r in į gyvenimą šių dienų 
t ikrovės rėmuose. Pasverti savo 
j ė g a s ir i š tek l ius bei susi
gaudyt i , kokią kul tūr inę ateitį 
kur t i . Išsiaiškint i išeivijos ir 
t a u t o s k a m i e n o k u l t ū r i n i ų 
vertybių pasikei t imo ir suart i -
nimo gal imybes. Svarbu, kad į 
šiuos t iks lus būtų r imtai įsi
gi l inta , j ų įgyvendinimo gali
m u m a i ap t a r t i ir paieškota 
rea l ių sprendimų. 

Vis t ik re ikia pripažinti , kad 
išeivija iki šiol lietuviškąja kul
t ū r a domėjosi. Dar tu r ime gerą 
spaudą, t u r i m e jos rėmėjų, dar 
i r l i e t u v i š k a g e r a k n y g a 
pasiekia skaitytoją. Koncertai , 
tea t r in ia i pastatymai, meno pa
rodos, l i te ra tūros vakara i dar 
v i s s u s i l a u k i a d ė m e s i o i r 
pa ramos . Labai svarbu telkti 
visų k a r t ų ku l tū r in inkus vie
n ingam darbui . Čia kongreso 
u ž d a v i n y s suras t i būdus ir 
p r i e m o n e s , kū rė ju s , k u l t ū 
r in inkus suburt i , kad jų darbai, 
įnašas į l ietuvių išeivijos kul
tū r in į gyvenimą būtų ryškiai 
ma tomas . Labai svarbus klau
s imas — išsiaiškinti išeivijos ir 
t a u t o s k a m i e n o k u l t ū r i n i ų 
vertybių pasikeit imo ir suarti-
n imo gal imybės. 

Mūsuose vyrauja ir tokia nuo
monė, kad mūsų kūrėjų kūrinių 
spausd in imas okup. Lietuvoje 
beveik lygus mūsų kovos iš
davimui. Prikergiama visokiau
si ep i te ta i , suniekinami mūsų 
kūrėjai . Tuo tarpu okup. Lie-

P r a s i d ė j i m o v i e n u o l y n o 
D a n g a u s v a r t ų k a p i n ė s e . 
Laidotuvių pabaigoje sugiedotas 
punk te l i s a te i t in inkų himno, 
ka ip buvus iam a te i t in inkui . 
P a m a l d o s e i r l a i d o t u v ė s e 
d a l y v a v o ve l ion io žmonos 
sesers s ū n u s dr. A. Čepulis iš 
Clevelando, būrelis seselių ir 
būrel is vietos lietuvių. 

I lsėkis ramybėje, garbingas 
l ietuvi , svetimoje žemėje, bet 
ben t ke l ių dešimčių savųjų 
ta rpe . 

J u o z ą * K r i a u č i ū n a s 

JURGIS JANUŠAITIS 

tuvoje lietuvis tokias knygas, 
kaip brangenybes, gaudo, skai
to, su ki ta is dalinasi. Gal kar
ta is okup. Lietuvos knygų lei
dėjai „ išcenzūruoja" mūsų 
kūrėjų kūrybą, tačiau vis t i k 
daug jos lieka. Ir čia mūsų kul
tūr in inkai turi visu įžvalgumu 
šią problemą nagrinėti ir t a r t i 
atvirą žodį. 

Kongreso programoje nemaža 
gerų dalykų. Kongresas pra
dedamas birželio 24 d. Literatū
ros vakaru. Vakaro programą 
paruošė poetas Henrikas Nagys. 
Graži įžanga į kongresą. Be abe
jo, literatūros vakare pasirodys 
mūsų kūrėjai. Šiame vakare pa
gerbsime mūsų literatus ir pasi
džiaugsime jų įnašu į mūsų 
li teratūrą. 

Kongreso atidaryme paskaitą 
skaitys dr. Kęstutis Girnius 
Laisvosios Europos radijo parei
g ū n a s . Šeimos klausimų 
k o o r d i n a t o r ė I r e n a Luko
ševičienė. Rūpestis lietuviško
sios šeimos išlikimu išeivijoje 
y r a neatskir iama gyvenimo 

dalis, svarbi ateičiai. Plačiu 
žvilgsniu bus žvelgiama į lie
tuvių literatūrą ir svarstyboms 
vadovaus dr. Rimvydas Šilba
joris. Teatro svarstyboms vado
vaus Jurgis Blekaitis. Po šių 
darbų kongreso dalyvia i ir 
v i suomenė g ė r ė s i s P u t i n o 
dramos „Valdovo" spektakliu, 
kurį duos Los Angeles lietuvių 
d r a m o s s ambūr i s . Ve ika l ą 
režisavo Petras Maželis. 

Birželio 26 d., sekmadienį, 
ekumeninės pamaldos Anapily
je ir tema religijos reikšmė tau
t i n i am išlikimui. Koordina
torius — kun. Gediminas Ki-
jauskas . Muzikos sritį apžvel
giant, vadovaus Emilija Saka-
dolskienė, Meno svarstybom va
dovaus dr. Kęstutis P. Žygas. Po 
šios dienos darbų bus koncertas; 
kur iam programą sudarė muzi
kės Rita Kliorienė ir Dalia 
Viskontienė. 

Kongreso rengėjai, atrodo, 
mažiau reikšmės tu r in t i ems 
k laus imams skyrė d a u g i a u 
dėmesio, negu spaudai ir radi
jo. Iš tikrųjų mūsų spauda ir 
radijo laidos yra didieji kultūros 

A.tA. 
LOUISE C. MORKŪNIENĖ 

Gyveno Naples, Florida. 
Mirė 1988 m. gegužės 8 d., Cleveland. Ohio, sulaukusi 68 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: sūnūs: Peter;Naples, FL. 

Andrew M.. Seattle, Wash.; anūkai: Lisa ir Kari; broliai: Eric, 
Bruno ir Oswald Patt. 

Velionė buvo našlė a.a. Karolio Morkūno. 
Kūnas pašarvotas antradienį, gegužės 10 d. nuo 2 iki 4 

p.p. ir nuo 7 iki 9 v.v. Jakubs & Son Golden Rule Funeral 
koplyčioje, Cleveland, OH. 

Laidotuvės įvyks gegužės 11 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta j Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
pa apijos bažnyčią, Cleveland, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Ali Souls 
kapines, Chardon, 0R. ., 

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

Nuliūdę sūnūs, anūkai ir broliai. 

Laidotuvių direkt. Jakubs & Son. Tel. 216-531-7770. 

A.tA. 
STEFANIJA MAŽUTIENĖ 

Gyveno Čikagoje. 
Mirė 1988 m. gegužės 8 d., 2 vai. p.p., sulaukusi 92 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterėčia Aldona 

Mažeikienė, sūnėnai Zenonas ir Romas Petkai. 
Kūnas pašarvotas antradienį, gegužės 10 d. nuo 3 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st. St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 11 d. Iš koplyčios 

9:15 vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldo? už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiera lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukterėčia i r sūnėnai. 

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

A.tA. 
PRANAS KAVALIAUSKAS 

Gyveno Bridgeport apylinkėje. 
Mirė 1988 m. gegužės 8 d., 7 vai. ryto, sulaukęs 86 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje, Šiluvos valsč., 

Malžiškiu kaime. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Danutė 

Tamulevičienė ir anūkas Gintaras-Bražinskas Lietuvoje ir ar
timas draugas Viktoras Jiešmantas Čikagoje. 

Kūną- pašarvotas antradienį, gegužės 10 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Jurgio Rudmino koplyčioje, 3319 S. Lituanica Ave. 

.Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 11 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Informacijai skambinti: Tel. YA 7-1138. 

puoselėtojai, nešėjai. Be spaudos 
ir radijo ir mūsų kul tūr inės 
vertybės užtrokštų, niekas apie 
kul tūr inį gyvenimą nežinotų. 
Tad Kongrese į mūsų spaudą ir 
radijo laidas turėtų būti atkreip
tas ypa t ingas dėmesys. Svars-
tybose turė tų dalyvauti spaudos 
leidėjai, redaktoriai ir bendra
darbiai . Spaudos ateit imi tu r i 
rūpint is k a i p tik LB Kul tūros 
ta ryba ir v isa LB. 

Li tuanis t ikos referentai dr. 
An tanas Kl imas , dr. Bronius 
Vaškel is i r dr. J o n a s Rač
kauskas. Tautodailės — Anasta
zija ir A n t a n a s Tamošaičiai. 

Berods, paskutinės svarstybos 
skiriamos išeivijos ir t au tos 
kūrybos sankryžoje ap tar imui , 
v a d o v a u j a n t dr. V y t a u t u i 
Vardžiui. 

Ketvirtasis kongresas bai
giamas pokyliu Prisikėlimo pa
rapijos salėje. 

Dar bus suruošta Dailės pa
roda 88, kur ią organizuoja 
Algimantas Kezys. Išeivijos 
premijuotų lietuviškų knygų 
viršelių paroda, organizuojama 
Česlovo Grincevičiaus. Lietuvių 
informacijos centras ruošia 
parodą — Lietuva — katalikybės 
atsparumo punktas . 

Taip atrodo ketvirtojo pasau
lio lietuvių Kultūros kongreso 
darbai. Dar prie programos 
punktų reikėtų pridėti savųjų 
kūrėjų vertinimas, kam skir
tinos premijos, už ką, kada ir t.t. 

Kongresui linkėtina darbin
gos nuotaikos ir gerų spren
dimų. 

A.tA. 
Dr. ADELĖ TRAKIENĖ 

Gyveno Čikagoje. 
Mirė 1988 m. gegužės 8 d., 1:30 vai. ryto, sulaukusi 68 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Martynas, marti 

Dalia ir anūkė Viktorija. 
Velionė buvo žmona a.a. vysk. Anso Trakio. 
Kūnas pašarvotas pirmadienį, gegužės 9 d. nuo 3 iki 9 v.v. 

S.C. Lack & Sūnūs koplyčioje, 2424 W. 69th St. Antradienį, 
gegužės 10 d. kūnas bus perkeltas j Liet. Evangeliku Liute
ronų Tėviškės bažnyčią, 6641 S. Troy St., kur įvyks atsisveiki
nimas 7 v.v. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 11d. 10 v. ryto po 
pamaldų Tėviškės bažnyčioje, velionė bus nulydėta į Lietuvių 
Tautines kapines. 

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

Vietoje gėlių, prašome aukoti vysk. Anso Trakio Fondui. 

Nuliūdę sūnus, marti ir anūkė. 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack & Sūnūs. Tel. 
737-1213. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

T e l e f o n a s — 927 -1741-1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 7 1 St., C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 So. 5 0 t h A v., C ice ro 
T e l e f o n a s - 863 -2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - Tel . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . — Tel . 974-4410 

9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - Te l . 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

i 



DRAUGAS, antradienis , 1988 m. gegužės mėn. 10 d. 

x Ate inant į ke tv i r tadienį , 
gegužės 12 d., yra Jėzaus Kris
taus Dangun žengimo šventė — 
Šeštinės. Šventė visiems ka
talikams yra privaloma, tai 
reikia išklausyt šv. Mišias. Mi
šios parapijose bus taip pritaiky
tos, kad visi jas galės išklausyti 
arba iš vakaro, trečiadienį, ar
ba pačią šventės dieną. 

x Neka l to Pras idė j imo pa
rap i ja ateinant į šeštadienį, 
gegužės 14 d., turės oficialų nau
jojo klebono kun. Antano Pu-
chenskio įvesdinimą. Ceremo
nijas at l iks to rajono vyskupas 
Alfred Abromowicz. Brighton 
Parko parapijos salėje bus 
susipažinimas po 5:30 vai. šv. 
Mišių. Sekmadienį po 10 vai. 
lietuviai galės susieiti į salę, su
giedoti Ilgiausių metų klebonui, 
pasisveikinti ir pasivaišinti. 

x J A V Lietuvių J a u n i m o 
są jungos suvažiavimas bus 
Chicagoje gegužės 27-30 die
nomis. Penktadienio vakare 
punktualiai Gintaro svetainėje, 
šeštadienį paskaitos ir disku
sijos Jaunimo centre. Sekma
dienį bus šv. Mišios, pranešimai 
būreliai ir laužas Ateitininkų 
namuose Lemonte. Pirmadienį 
bus baigiamieji posėdžiai. Visas 
J A V j a u n i m a s k v i e č i a m a s 
šiame suvažiavime dalyvauti. 

x Lietuvių Taut in ių kapi
nių vadovybė yra: pirmininkas 
Julius Kuzas, vicepirm. G. La
zauskas, sekretorius Motiejus 
Batutis. iždininkas Robertas Se
bastijonas, direktoriai Petras 
Depser, Vytautas Jankus. Hilda 
Kuzienė, Bruno Matelis. Emma 
Petraitienė ir Rūta Simėnienė. 
Administratorius — Saulius 
Balsys. 

x „Lietuvos bažnyčių" seri
jinio veikalo septynių knygų 
išleidimo pabaigtuvių šventė 
ruošiama gegužės 13d.. penkta
dienį, 7:30 vai. vak. Jaunimo 
centro kavinėje. Neseniai išleis
tą p a s k u t i n į „Ka i š i ado r ių 
vyskupijos" tomą pristatys kun. 
dr. Ignas Urbonas. Dalyvaus 
vysk. Vincentas Brizgys. Bus 
įteikti padėkos žymenys auto
riaus bendradarbiams ir mece
natams. Atvykusieji galės įsi
gyti knygas. Bus kavutė ir už
kandžiai. Ruošia ir visus kviečia 
dalyvauti Akademinio skautų 
sąjūdžio Chicagos skyrius. 

x P r u d e n c i j a J o k u b a u s -
kienė ir Aldona Vai t ienė , 
pasitelkusios visą būrį moterų 
priims ir skaniai pavaišins 
svečius bankete gegužės 15 d. 
J a u n i m o cen t re , o F r a n k 
Zapolis stengiasi surikiuoti 
visas Chicagos tautiniu šokių 
grupes ir jų vadovus, kad svečiai 
galėtų pasigėrėti mūsų šokan
čiu jaunimu. 

x Adv. Alg i rdas Os t i s duos 
praktiškų patarimų, kaip su
daryti testamentus. Paskaita 
b u s t r eč iad ien į , gegužės 
11 d. 2 vai. p.p. Seklyčioje — 
Vyresniųjų lietuvių socialiniuo
se namuose Marąuette Parke. 

x Šv. J u r g i o parapi jo je ne
seniai buvo atgaivinta Lietuvos 
Vyčių 16 kuopa. Ši kuopa 
rengia išvyką į Tautinių šokių 
šventę Hamiltone, Kanadoje, 
liepos 3 d. Taip pat nusprendė 
siųsti autobusą į Washingtone, 
D .C , vykstantį Lietuvos Vyčių 
75 metų minėjimą ir suvažia
vimą. Lietuviai katalikai, susi
domėję šia veikla, prašomi prisi
dėti ir kviečiami skambinti 
sekretorei Agnės Rainis tel. 
847-0356, arba atvykti į susi
rinkimą Bridgeporto Šv. Jurgio 
kolonijon 32 PI. ir Lituanica. 
Kviečia visus valdyba. 

x P a u l i u s Gylys, Olympia, 
Wa. , n u o l a t i n i s ir dosnus 
„Draugo" rėmėjas, pratęsė pre
numeratą, pridėjo 30 dol. dien
raščiui ir 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. P. Gy
liui, mūsų garbės prenumera
toriui, t a r iame nuoširdų ačiū. 

x Al mis Kuo la s ir M a r y t ė 
S a n d a n a v i č i ū t ė - N e w s o n pra
ves VIII JAV LB Kultūros 
tarybos Premijų šventę gegužės 
15 d. Los Angeles. Šventė bus 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 

x D r . Adelė T r a k i e n ė , bu v. 
lietuvių evangelikų liuteronų 
vysk. a.a. Anso Trakio našlė, 
gegužės 7 d. 2 vai. ryto mirė 
Christ Community ligoninėje. 
Velionė buvo plačiai žinoma 
Chicagos lietuvių visuomenėje, 
savo veikla pasižymėjo lab
daroje ir ypač „Tėv i škės" 
parapijos gyvenime. Mamytės 
netekęs liūdi sūnus Martynas 
su šeima, giminės, artimieji ir 
„parapijos motinėlės" netekę 
„Tėviškės" parapiečiai. Apie 
budynę ir laidojimo tvarką dar 
ne tu r ima tikslesnių žinių. 

x A L R K Mote rų są jungos 
C h i c a g o s apskr i t i es suvažia
vimas bus ateinantį rQštadienį, 
gegužės 14 d. Prasidės 12 vai. 
pamaldomis už Lietuvą Šv. An
tano lietuvių parapijos bažny
čioj, 1515 So. 50 Ave., Cicero, IL. 
Po pamaldų bus užkandis ir 
susir inkimas parapijos salėje. 
Ruošia antros kuopos narės. 
Susirinkimą praves Chicagos 
apskri t ies pirmininkė Stella 
Kau lak ienė . Visos a ts tovės 
maloniai kviečiamos dalyvauti. 

x So l . G i n t a r ė J a u t a k a i t ė 
Ši šeštadienį atvyksta į Chica-
gą ir pradės pasiruošimus kon
certui, kuris rengiamas gegužės 
22 d. 3 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Koncertą rengia „Margutis". 

x Mar i jos metams, artėjant 
prie galo. rengiamos jai pasi
aukojimo pamaldos su šv. Mi-
šiomis. Penktadienį, gegužės 13 
d., 6:30 vai. vak.. Jėzu i tų 
koplyčioj prie Jaunimo centro 
bus Mišios, minint Fatimos 71 
m. sukakt i . Šeštadienį, gegužės 
14 d.. 12 vai. vidudienį, ruo
šiamos pamaldos už Lietuvą 
Cicero lietuvių Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje. Abejose pa
maldose giedos Aldonos Pra-
puolenytės vadovaujamas Šv. 
A n t a n o parapi jos mo te rų 
choras. 

x R ū t a ir Ramūnas Venclo
vai , gyveną Western Springs, 
111., gegužės 7 d. Hinsdale ligo
n inė je s u s i l a u k ė s ū n a u s , 
kur iam išrinko Andriaus Tado 
vardus. Jaunoji motina ir sūnus 
jaučiasi gerai ir žada tuoj grįžti 
į savo namus. Mečys ir Valė 

' Javai ir Alfonsas ir Ona Venclo
vai džiaugiasi tapę seneliais. 

x D r . R imvydas Šilbajoris, 
Ohio valstybinio universiteto 
profesorius, vadovaus IV Kultū
ros kongreso literatūros sekcijos 
svarstyboms. 

x „ P r i n c i p l e s at I s s u e " , 
išleista knygelė Americans for 
Due Process, liečia pilietybės 
teises, sovietų įrodymus OSI 
veikloje, penktąjį konstitucijos 
priedą ir kt. Knyga verta 
perskai tyt i ir susipažinti su 
Amerikos konstitucijos įžeidinė
j imais ir teismų iškraipymu. 
Knygelė turi 38 psl. 

x Bi l ie ta i į naują liet. operą, 
D. Lapinsko „Ein Theaters-
t u e c k " g a u n a m i Vaznel ių 
prekyboje, 2501 W. 71 St . , tel.: 
471-1424. Spektakliai: s e k m a 
d ien i , gegužės 15 d. 3 v .p .p . ir 
š e š t a d i e n i , gegužės 21 d . 7:30 
v.v. Ganz Hali. Rosevelt Univ., 
430 S. Michigan Ave. 

(sk) 

X A m e r i c a n Trave l Ser 
v ice B u r e a u praneš*;, kad 
vykstantieji į Lietuvą turės 
progos aplankyti Klaipėdą, 
Pa langą . Panevėžį ir Kauną 

(sk.) 

Dr. Albina Prunskienė įteikia čekį Ateitininkų federacijos vadui Juozui 
Pol įkaičiui. 

Nuotr.J. Tamulaičio 

AUKA SEIMUI PER 
ATEITININKUS 

Pereitų metų gruodžio 6 d. dr. 
Alina Prunskienė, per Ateiti
ninkų federacijos vadą inž. J. 
Polikaitį į te ikė Ate i t in inkų 
fonui auką 30,000 dol. sumą. 

Ši didelė piniginė suma Atei
t ininkų fondui, ski r ta jaunimo 
religinio auklėjimo reikalams, 
labai verta ir visos visuomenės 
dėmesio, nebuvo niekur spau
doje pagarsinta . Dažnai skai
tome spaudoje s k e l b i a m a s 
penkines, dešimtines ir šimti
nes, bet ši t r i sdešimt tūkstan-

x Sa lomė ja E n d r i j o n i e n ė , 
„Laiškų l ie tuviams' ' žurnalo 
ekskursijos dalyvė, iš Buenos 
Aires, Argent inos , sveikina 
„Draugo" redakciją ekskursijos 
vardu. Ji rašo, kad šiuo metu 
ten oras yra gražus, o lietuviai 
malonūs. 

x Š o k i ų k l u b a s , ,L ime-
l ight" , 632 N. Dearborn St., 
kviečia l i e tuv ius ap l anky t i 
„Celebration of Eastern Euro-
pean Cul ture" renginį, gegužės 
11 d. 8 v.v. J a m e dalyvaus įvai
rios tautybės su savo maistu, 
šok ia i s i r p a p r o č i a i s . 
Lietuviams a t s tovaus NIDA 
Deli & Restoranas ir Balzeko 
Liet. kultūros muziejus. Jau
nimas kviečiamas. Informacijai 
skambint N I D A I : 476-7675. 

x G e r a p r o g a vedus i a i 
lietuvių porai. Gali būt i pensi
n i n k a i . Gyvens i t e gražioje 
North Carolina. Geras klima
tas, žavi gamta. Prižiūrėti lietu
vių sodybą. Butas ir atlygini
mas. Teirautis nuo 9 vai. vakaro 
telefonu; 305-946-6667. 

(sk) 

x M e m o r i a l D a y — Mi
rusiųjų pagerbimo iškilmės Lie
tuv ių T a u t i n ė s e K a p i n ė s e 
įvyks gegužės 29 dieną, sekma
dienį, 11:00 vai . ryto. Amerikos 
legionierių Don Varnas Postas 
dalyvaus eisenoje ir pagerbs už 
laisvę žuvusius karius. Giesmių 
programą a t l iks operos solistas 
Algirdas Brazis ir Petro Zalubos 
dūdų orkestras , kur is dalyvaus 
ir i š k i l m i n g o j e e i senoje . 
P a g r i n d i n ę ka lbą p a s a k y s 
lietuviams žinomas Chicagos 
veikėjas advokatas E d w a r d 
Vrdo lyak . Iškilmėse su vėlia
vomis d a l y v a u t i kv ieč i ami 
šauliai . Neoli tuanai , skautai ir 
k i tos o rgan i zac i j o s . Vis i 
Chicagos ir apyl inkių lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti . 

(sk) 

čių auka dar nebuvo aprašy
ta. Nebuvo tik todėl, kad auko
toja primygtinai buvo prašiusi 
to nedaryti . 

Po daugelio pokalbių su auko
toja, pagaliau buvo „įrodyta", 
kad tokia didelė parama orga
nizacijos jaunimo auklėjimo rei
ka lams tur i , kaip sakoma, „iš
vysti dienos šviesą". Tokios 
aukos pagarsinimu nor ima pa
rodyti visuomenei, kad y r a mū
suose žmonių, kurie, gyvena ne 
vien sau ir, jei ne darbu, tai 
p i n i g a i s r e m i a v e r t i n g u s 
lietuviško darbo siekius ir tokiu 
būdu įsijungia į mūsų lietuviško 
darbo bėgius. Paskęsti gyveni
mo pa togumuose y ra real i 
galimybė žmogui, ypač šiame 
krašte , o lietuviui tai reikštų 
pražūti ir savo tau ta i . Bet , ačiū 
Dievui (ir niekam kitam), kad 
mes savo tarpe tur ime ir labai 
šviesių pavyzdžių. 

Tokių asmenų dėka jų finan
sine pa rama laikosi daugelis 
mūsų lietuviškų institucijų, at
liekančių didelės reikšmės dar
bus mūsų tautinio gyvenimo 
išsilaikyme svetur. Ateitininkų 
organizacijos gyvenime tokių 
dosnių aukotojų dėka atsirado ir 
Atei t ininkų namai Lemonte ir 
pradėjo gyvenimą ALRKF-jos 
Jaun imo St. „Dainava", Mich. 
(1955 m.). 

Dakta rės auka Ateit ininkų 
fondui atėjo special iam, jos 
numaty tam tikslui. Tai bus 
k r i k š č i o n i š k o s ideologi jos 
šeimos fondas jaunimo religinio 
auklė j imo re ikalams. Pava
dintas j is Šeimos fondu todėl, 
kad ir aukotojos vaikai — dr. Te
resė Kaz lausk ienė , M a r y t ė 
Prunskytė-Coleman ir sūnus dr. 
Jonas Prunskis — savo įnašais 
didins šio fondo kapitalą, kad jo 
didesniais nuošimčiais būtų 
galima daugiau paremti jaunuo
lius, pozityviai besireiškiančius 
lietuviškoje ir savo Bažnyčios 
veikloje. 

Visi mes išgyvename dabar
ties gyvenime vykstančius ne
normalumus šeimos ir j aunimo 
draugystės santykiuose. Narko
tikai, alkoholis, lytiniai iškrypi
mai ir jų pasėkoje žiaurūs ir ne
žmoniški kriminaliniai nusi
kal t imai , tiesiog žmogaus var
do nevert i , siaubia mūsų da
bartį ir baugina rytojų baime. 
Norint apsaugoti savo lietu
višką jaunimą nuo šiandieninių 
klaikių įtakų, kurios pražudo ne 
v ieną j a u n u o l į , šio fondo 

pagalba norima sus t ipr in t i i r 
finansiškai paremt i visas pa
s t a n g a s j a u n u o l i o r e l i g i n i o 
auklėjimo srityje: skat inant jau
nuomenę giliau pažint i Dievo 
žodį, į s i j a u s t i i r g y v e n t i 
krikščioniškomis ver tybėmis . 
Gyvendamas krikšč. vertybė
mis, veikdamas vadovaujant is 
jomis visuose savo įs iparei 
goj imuose m ū s ų l i e t u v i š k o 
gyvenimo gerovei* k iekv ienas 
jaunuol is k rau tų didelį indėlį 
geresnio pasaulio rytojui. 

Jaunuol ia i , kur ie pozityviai 
re i šk ias i mūsų l ie tuviškojo 
gyvenimo plotmėje, ka ip spau
doje, darbe su savo organizacijos 
jaunesnia is ia i s brol ia is , sto
vyklose, pagalboje r e i k a l i n 
giems ir lietuviškos parapijos 
darbe, bus paremti ir finansiš
kai specialiomis stipendijomis. 

Šio dr. Alb. P runsk ienės Šei
mos fondo detalus finansų skirs
tymas pagal dak t a r ė s pagei
d a v i m u s buvo p a r u o š t a s 
advokato ALRKF-jos p i rmi 
ninko Saul iaus Kuprio. To fon
do globėjais buvo pakvies t i ir 
dokumentuose įrašyti — prof. 
dr. Ad. Darnusis, inž. Algis ir dr. 
Teresė K a z l a u s k a i , M a r y t ė 
Prunskytė-Coleman (gyvenanti 
Floridoje) ir p a t i d r . A l b . 
Prunskienė. 

Trupinėl is ap ie pat į žmo-
gų-auklėtoją. D a k t a r ė Alb ina 
Prunskienė pačioje kūr imos i 
pradžioje š i tame kraš te pa ty rė 
ir pergyveno daug s u n k u m ų . 
Vos trejų metų j a u n i a u s i a m 
vaikui (iš trijų) besant , m i rė 
vyras dr. VI. P runsk i s . Pasi l i 
kusi su t r imis mažamečia is , 
gyveno rūpesč iu ir d u o n o s 
šeimai ir savo mažų va ikų ate i 
t imi be tėvo. Vos kele tui m e t ų 
praėjus nuo vyro mir t ies pačią 
daktarę palietė sunki vėžio liga. 
„Tuo metu rodos v iskas turė jo 
žūti — ir aš ir mano da r į 
gyvenimą neišleisti va ika i " , — 
sako dak ta rė , — „bet pasi
tikėjau Dievu ir a t idav iau savo 
gyvenimą ir vaikų ateitį į jo glo
bą. Ir t a i s sunkia is momen ta i s 
i r iki dabar , jaučiu jo pa la imą 
savo gyvenime ir a t s idėkodama 
jam noriu ką nors gero padaryt i 
augančiai kar ta i , o per ją ir ge
resnei ateičiai" . 

B a i g i a n t nor i s i p a c i t u o t i 
kelias mint i s mūsų t au tos žy
maus filosofo dr. J . G i rn iaus , 
a n a l i z u o j a n t l i e t u v i š k o j o 
charakterio problemas. J i s sako, 
kad lietuvio charakteryje glūdi 
vienas svarbiausių jo l ietuviš
kos dvasios bruožų — idealiz
mas. „Be idealizmo nė ra žmo
giškosios didybės" ir „idealiz
mas yra daugiau negu realiz
mas, nes atei t is y ra d a u g i a u 
kaip dabartis . . . K a s tenor i da
bartį išsaugoti, p ra randa ateit į , 
nes kas tes i rūpina šia d iena ir 
teišsaugos tik šią dieną. Atei t į 
telaimės tas , kur i s paaukos ja i 
dabartį . . ." 

J a d v . D a m u š i e n ė 

IS ARTI IR TOLI 

S T U D I J U O S E Ž E R Ą 

Illinois valstija nusprendė per 
penkerius metus išstudijuoti, ir 
susekti, iš kur susidaro t a r š a 
Lake Ca lumet ir a p v l i n k ė s 
vandenyje. 

JA VALSTYBĖSE 

— L B V a k a r ų a p y g a r d o j e 
7 XII tarybą balsavo 534 lie
tuviai , maždaug š imtu daugiau 
negu praėjusiuose rinkimuose. 
Daugiausiai balsų gavo dr. Zig
mas Brinkis — 303, Romas Nel-
sas — 301 , Algis Raulinait is — 
284, Danguolė Navickienė — 
273, Almis Kuolas - 268. San 
Francisco ir Port land apylinkės 
r inkimuose nedalyvavo. 

— VHI-ją p r e m i j ų šventę 
gegužės 15 d. Los Angeies Šv. 
Kazimiero parapijos salėje or
ganizuoja LB Los Angeles ir 
S a n t a Monicos-Vakarų Los 
Angeles apylinkės, LB Vakarų 
apygarda ir Kul tūros taryba. 
Bilietai gaunami pas tų viene
tų valdybų nar ius . Bus įteiktos 

keturios kultūrinės premijos. 
Meninę programą a t l iks vyrų 
kvartetas ir aktorė Rasa Kazlas 
iš New Yorko. Šventėje daly
v a u s Lietuvių Fondo v-bos 
pirmininkė Marija Remienė, LB 
krašto valdybos pirm. Vytautas 
Volertas ir Kultūros tarybos 
pirm. Ingrida Bublienė. 

— Elena Raš t ik i enė , gen. 
Stas io Raštikio našlė, gyv. Los 
Angeles, sunkiai serga ir opera
cijai paguldyta ligoninėn dr. 
Zigmo Brinkio pr iežiūroje . 
Sergančios motinos aplankyti iš 
Lietuvos atvyko dvi dukterys ir 
anūkė . 1941 metais, motinai 
esant kalėjime ir tėvui pabėgus 
į Vokietiją, komunistai tris duk
ter i s buvo išvežę į Sibirą. Jau
niausioji ten ir mirė. Kitos dvi 
išliko gyvos ir po Stalino mirties 
sugrįžo Lietuvon. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
J E I G U V A L D Ž I A LEIS 

Pasaul inės nacių medžioklės 
filmų vakarą suruošė Chicagos 
J a u n i m o centre Daiva Kezienė 
ir Rasa Razgaitienė gegužės 6 d. 
Tą vakarą globojo Lietuvių Poli
t i n i ų k a l i n i ų s ą junga ir 
Lietuvių Jaun imo sąjunga, o 
v a i š e s š i a p r o g a suruošė 
Salomėja Daulienė, Brighton 
Parko LB pirmininkė, pasi
telkusi gausų ta lk in inkių būrį. 

Vakaronę a t idarė dipl. inž. P. 
Naru t i s , pasveikindamas labai 
laukiamas Chicagoje Americans 
for Due Process darbuotojas 
Daivą ir Rasą. G. Eidukaitė ir 
R. Likanderytė skaučių vardu 
prisegė joms abiems po orchi
dėją. Tenka stebėtis Rasos ir 
Daivos kruopščiai pristatyta 
dokument ine medžiaga ir jų 
profesiškumu, supažindinant 
Chicagos lietuvių visuomenę su 
ypa t inga i svarbiais visus lie
tuvius liečiančiais įvykiais. Šį 
vakarą ga l ima pavadint i tikru 
lietuvių vienybės vakaru, į kurį 
įsijungė ir kun . A. Saulaitis, 
n u o š i r d ž i a i a p i b ū d i n d a m a s 
l i e t u v i o su l i e t u v i u ryšio 
būt inumą, kada y r a metamos 
lietuvių tautos tuščių kaltinimų 
frazės ir jos labai atsiliepia į 
mūsų jaunimą. 

Televizijos ekranuose pama
tėme dokument inę medžiagą, 
ku r i parodė , k a i p renkami 
mums kal t in imai okupuotoje 
Lietuvoje, kaip KGB tuos kalti
n imus perduoda čia tiesiogiai į 
OSI įstaigą. Parodė, kaip mūsų 
„ d r a u g a s " Bakučionis sureži
suoja visas ka l t in imo bylas 
Lietuvoje ir padaro tokį doku
mentą, kokio OSI nori. Visa salė 
gardžiai juokėsi, kai Bakučionio 
išstatytą l iudininką Amerikos 
a d v o k a t a s p a k l a u s ė , a r jis 
atvažiuotų į Ameriką paliudyti, 
jei jam būtų apmokėta kelionė. 
L i u d i n i n k a s aps ida i rė akių 
žvilgsniu, pasukęs galvą į KGB 
režisierių atsakė: „Jei mano val
džia mane leistų, atvažiuočiau". 
Šitokį liudijimą OSI priima, 
ka ip pagrindą terorizuoti čia į 
kraš tą imigravusius . Filmuose 
matome, kaip apklausinėjimo 
metu savisaugos batalijonų ka

rininkui Gucevičiui pasakojant, 
j a u rodomos genocido aukų su 
nužudytaisiais iš kažkur paim
tos ištraukos ne įtikinti, bet pa
veikti žiūrovą. Čia vykusiai šios 
darbuoto jos įdėjo Angli jos 
premjerės pasisakymą, kad mes 
spręsime ne iš kaltinimų, o iš 
dokumentuotų įrodymų, š i ta i 
premjerės minčiai ir auditorija 
paplojo. 

Labai įdomu buvo peržvelgti 
ir mūsų visų reikalus ginančio 
advokato Žumbakio puikų pro
fesinį v i sų d o k u m e n t a i s 
paremtų įrodymų pristatymą 
Australijoje i r jo įspėjimą aust-
raliečiams, kad nesėdėtų rankas 
sudėję ir pasitikėtų valdžia, 
ka ip amerikiečiai darė . Filme 
buvo parodyta ištisa P . Žumba
kio istorinė perspektyva, jo duo
ti pavyzdžiai, kaip OSI įrodinėja 
sovietų propagandos nekaltumą 
labiau, negu patys sovietai, ir 
net sulaikė ir nuslėpė dokumen
t u s Demjaryako byloje, kad pa
gelbėtų Izraeliui Demjanjuko 
apkaltinime. 

Gausiai prisipildžiusi salė 
susikaupusi sekė dokumentinių 
filmų santrauką, rodant jaunes
nėms kartoms, kurios nebuvo tų 
įvykių eigoje, tektų gal nekartą 
pertraukti ir papildyti paaiški-
n i m a i s l a i k o ir v ie tovių 
atžvilgiais. 

Po filmų kun. A. Saulaitis 
trumpose savo pastabose palie
tė psichologinį poveikį visų šitų 
parodijų į lietuvius ir ypač į jau
nimą. Nors ir neteisingi kalti
nimai asmenų, perkeliami į tau
tą ir visus lietuvius, jaunime su
daro susvyravimų lietuvybės 
aps i sp rend ime . Č i a m u m s 
b ū t i n a nepa l ik t i j a u n i m o 
neaiškumuose ir įvesti juos į šio 
meto grėsmę, į kurią y ra išsta
ty ta visa lietuvių t au t a . 

Po filmų Rasa supažindino su 
esama padėtimi apkalt intų lie
tuvių: A. Bernoto, V. Gudausko, 
L. Kairio, B. Kaminsko, J. 
Klimavičiaus, K. Palčiausko, A. 
Virkučio bylomis. OSI atsiėmė 
A. Virkučio kaltinimą. Apelia
cijos teismas grąžino J . Kungio 
bylą, kuri j am jau kainavo apie 
100,000 dolerių. Nors jis atga
vo pilietybę, bet dabar jam vėl 
t ek s gintis pradiniame teisme. 

Vakaronės dalyviai turėjo 
progą iškelti visą eilę rūpimų 
klausimų, į kuriuos ir Rasa ir 
Daiva mielai a tsakinėjo ir 
dalinosi bendra patirt imi. Visi 
esam Rasai ir Daivai dėkingi. 
Bet jų darbą reikia remti ne 
vien žodžiu, bet ir bū t inu pi
nigu, užsisakant jų leidžiamą 
aplinkraštį. Tikime, kad vėl 
susikaups įvykių ir galės vėl iš
girs t i pirmaeilę informaciją 
asmeniškai. P . N. 

Didžioji auka ir bendradarbiai. Iš kairės: testamento sudarytojas adv. Saulius 
Kuprys, testamento vykdytojas dr. Adolfas Darnusis, aukotoja dr. Albina 
Prunskienė, autorė Jadvyga Damušienė ir Ateitininkų federacija? vadas 
Juozas Polikaitis. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, !L 60629 
Tel . — 776-8700 

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




