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„LKB Kronika", Nr. 77. 
(Tęsinys) 

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

Žinios iš vyskupijų 
Prienai . 1988 m. kovo mėn. 

viduryje į Prienus susitikimui 
su RRT įgaliotiniu Petru Ani-
lioniu buvo sušaukti rajono 
parapijų komitetų nariai . 
Pradžioje susirinkusiems buvo 
parodytas filmas „Katalikai 
Tarybų Sąjungoje", kurį vėliau 
komentavo pats RRT įgaliotinis 
P. Anilionis. 

įgaliotinis įrodinėjo, kad Tary
bų Sąjungoje yra nuostabi tikė
jimo laisvė. Tikintieji paklausė: 
„Jei tokia nuostabi laisvė, tai 
kodėl kalinami kunigai?" P. 
Anilionis aiškino, kad kunigai 
patys nenori išeiti iš kalėjimo, 
„net jeigu jų ,šmutkes" išmes
tų iš kalėjimo, jie patys atgal jas 
susineštų". Kalėjime esą jie 
naudingesni užsienio reakcio
nieriams. 

I klausimą, kodėl Lietuvoje 
yra tiek daug uždarytų 
bažnyčių, įgaliotinis atsakė, kad 
„uždarytos tik tos, kuriose ban
di tai slėpė g inklus" . P. 

Anilionis savo kalboje niekino 
Kaišiadorių vyskupą Vincentą 
Sladkevičių, kaltino jį, kad ne
siskaito su tarybine valdžia — 
nevyksta į susitikimus su val
džios atstovais. „Su tokiais 
vyskupais ir tarybinė valdžia 
nesiskaitys", — bandė gąsdinti 
įgaliotinis. Neguodė įgaliotinio 
ir tas faktas, kad Lietuvoje, anot 
jo, yra daug mergelių, apsime
tusių vienuolėmis. „Jos sten
giasi įsidarbinti prie bažnyčių, 
o po to į antitarybinę veiklą 
įtraukia ir kunigus, kalbėjo P. 
Anilionis ir kaip pavyzdį 
suminėjo Paberžės bažnyčios 
rūbų skalbėją Nijolę Sadūnaitę 
bei Žarėnų-Latvelių vargoni
ninkę Reginą Teresiūtę. 

įgaliotinis reikalavo, kad 
panašių į išvardintas bažnyčių 
komitetai neįdarbintų, o darbui 
prie bažnyčios samdytų vietines 
senutes. P. Anilionio įsiti
kinimu, vietinės senutės čia 
labiau tinka. 

Nepageidautas par lamentarų 
vizitas 

Vilnius. — (LIC). Praėjusį sek
madienį į Pabaltijo valstybes 
atvyko Estijos, Latvijos ir Lietu
vos vyriausybių kvietimu 
Europos parlamentaru grupė. 
Prie kvietimo prisidėjo ir 
Pabaltijos sąjūdžiai. Penki par
lamentarai, kurie priklauso 
neoficialiai tarpparlamenta-
rinei grupei Strasbourge, susi
tiks Vilniuje, Rygoje ir Talline 
su Sovietų vyriausybės atsto
vais, sąjūdžių vadais, buvusiais 
politiniais kaliniais ir žur
nalistais. Ši grupė yra sudaryta 
1988 m. gegužės mėnesį Pabal
tijo reikalams ir yra neoficiali 
Europos Parlamento narių pata
riamoji grupė, kurios sekreto
riumi yra Algis Klimaitis, bet 
kuris nėra Europos Parlamen
to narys ar tarnautojas. 

Pranešimas, jog Klimaitis 
suorganizavo parlamentarų 
vizitą ir lydi juos Pabaltijo vals
tybėse, iššaukė didelį pasiprieši
nimą tiek Lietuvoje tiek ir 
užsienyje. Klimaitis dar pernai 
dirbo kaip pasamdytas tarnau
tojas Strasbourge prie Europos 
Parlamento, kad rūpintųsi 
Pabaltijo valstybių nepriklauso
mybės reikalais. Jį buvo pasam-
džiusi Pabaltijo taryba, bet nuo 
gruodžio 31 d. jis buvo atleistas 
iš tų pareigų. Praėjusį rugsėjo 
mėnesį jis buvo painformuotas, 
kad bus atleistas iš pareigų. 
Gruodžio 17 d. tarybos nuta
rimu, jam nebebuvo atnaujintas 
darbo kontraktas. 

Reikalauja atšaukti Klimaitį 
Lietuvoje Laisvės Lyga ir Hel

sinkio komitetas paskelbė, kad 
Klimait is išdavė Lietuvos 
tautinius reikalus, nes, kai jis 
sausio pradžioje lankėsi 
Lietuvoje, pareiškė, jog Lietuvos 
politinės nepriklausomybės ats
tatymas yra nereikalingas ir 
kad Pabaltijo valstybės turi 
apsiriboti tik didesne autono
mija iš Maskvos. Vėliau jis tai 
paneigė. Savo lankymosi metu 
jis išgavo Lietuvos Persitvar 
kymo sąjūdžio ir Estijos 
Liaudies fronto įgaliojimus 
atstovauti juos Strasbourge prie 
Europos kraštų Parlamento. 
Sąjūdis įgaliavo Klimaitį, 

neturėdamas visų informacijų, 
tik žinodamas Europos Parla
mento reikšmę Pabaltijui, su
tiko su jo pasisiūlymu. 

Laisvės Lyga. Hels ink io 
komitetas, Lietuvos demokratų 
partija ir Lietuvių jaunimo 
tautinė sąjunga paprašė Sąjūdį, 
kad atšauktų duotus įgaliavi-
mus Klimaičiui. Iki šiol j ie 
nebuvo atšaukti. Pranešama iš 
Lietuvos, jog pirmadienį, va
sario 6 d.. 1:00 vai. popiet įvyko 
protesto demonstracijos prieš 
Klimaitį, parodant Europos par
lamentarams, kad Lietuva juo 
nepasitiki ir reikalauja pilnos 
nepriklausomybės. Europos 
parlamentarams turėjo būti 
sudarytos sąlygos pasikalbėti su 
Laisvės Lygos nariais. 

Reikalavo atšaukti vizitą 
Lietuvos Demokratų partija 

sausio 5 d. paprašė Europos Par
lamento narius atsisakyti šio 
vizito Pabaltijo kraštuose, nes 
tas vizitas sudarys įspūdį, kad 
jie pripažįsta Maskvos paskirtą 
vyriausybę. Kaip žinoma, 
daugelis Vakarų valstybių, 
įskaitant ir Ameriką, nepri
pažįsta Sovietų Sąjungos 
paskirtų vyriausybių Pabaltijo 
kraštuose ir tų vals tybių 
oficialūs pareigūnai nesilanko 
tuose kraštuose ir nesutinka su 
marionetinėmis vyriausybėmis. 

Europos Parlamento narių 
sudėtyje yra dr. Hans Joachim 
Seeler, Vak. Vokietijos social
demokratas, kuris yra ir Pabal
tijo kom-jos pirmininkas, Elise 
Boot, Olandijos krikščionių 
demokratų atstovas, Gustavo 
Selva, Italijos atstovas, Phillip 
Malaud, Prancūzijos golistų 
atstovas ir Jacob von Uexkell, 
Žaliųjų partijos atstovas. 

Specialiai nevyko į Maskvą 
Ši delegacija lėktuvu atvyko 

į Minską, bet ne į Maskva, kur 
juos pasitiko Pabaltijo Sovietų 
vyriausybių atstovai ir sąjūdžių 
reprezentantai. Vasario 7 d. jie 
turėjo susitikti Vilniuje su vy
riausybės nariais ir po to turėjo 
įvykti spaudos konferencija. 

Kai bus gauta daugiau žinių, 
bus tuoj pranešta. 

Vilniaus katedros detalė, kuri iš naujo buvo pašventinta praėjusį sekmadienį apaštalinio ad
ministratoriaus vyskupo Julijono Steponavičiaus, kuris iš tremties sugrįžo į Vilniaus vyskupų 
sostą. 

„ E s a m e tautos atgimimo 
liudininkais" 

Vilnius. — Reuterio žinių 
agentūra praneša, jog po 40 
metų pirmą kartą suskambėjo 
Vilniaus katedros varpai, nes 
Lietuvos komunistinė vyriau
sybė buvo nusavinusi katedrą. 

Septynioliktojo amžiaus 
katedra buvo perpildyta, kai 
ištremtasis vyskupas Julijonas 
Steponavičius pradėjo katedros 
perkonsekravimo iškilmes. 
Lauke, katedros aikštėje, taip 
pat tūkstančiai žmonių per gar
siakalbius klausė pirmųjų 
šventų Mišių, o rankose laikė 
tautines nepriklausomos Lietu
vos vėliavas. 

„Buvo baisus metas visai mū
sų tautai, kai katedra buvo 

*» „Jai davė rusų tauta 
Vilnius. — Vilniuje įvyko 

„Vienybės" — „Jedinstvo'* — 
„Jednosc" konferencija. Šio 
judėjimo nariai sakosi turį 
27,000 narių, bet konferencijoje 
dalyvavo 590 asmenų. Kalbė
tojų pasisakymuose buvo ir 
tokie išsireiškimai: „Lietuvių 
kalbai reikalaujama išskirtinių 
teisių? turi būti dvikalbystė. 
Tai, ką dabar turi Lietuva, jai 
davė rusų t au ta ir kalba. 
Reikalaujame, kad rusų kalba 
būtų pripažinta TSRS valsty
bine kalba". Arba, „kad par
t in ia i organai re ik iamai 
neįvertina nacionalinio klau
simo, nes su tautiniu atgimimu 
pasireiškia nacionalinis egoiz
mas, kad Lietuvoje persitvar
kymo procesas suskaldė nacijas, 
o suvienyti jas tegalima pasi
telkus sveikas partijos jėgas, 
kurių yra... armijoje". 

uždaryta prieš 40 metų", 
kalbėjo savo pamoksle vysk. J. 
Steponavičius ,,Visa mūsų 
tauta, ne tik vien Bažnyčia, 
kentėjo. Bet dabar mes esame 
tautos atgimimo liudininkai". 

Kai Vilniaus katedra buvo 
1949 m. atimta, ji pirmiausia 
buvo paversta sandėliu, o 1956 
metais padaryta galerija, rašo 
Reuterio agentūra. Katedros 
dekanas buvo areštuotas ir 
patalpintas kalėjime už Mask
vos, kuriame jis ir mirė. Tik 
dabartinė komunistinė vyriau
sybė, vadovaujama Algirdo Bra
zausko, spalio mėnesį pranešė, 
kad katedra grąžinama, kai 
ryšiai tarp Bažnyčios ir vals
tybės pasidarė geresni. Kita 
bažnyčia — Šv. Kazimiero, kuri 
buvo paversta ateizmo muzie
jumi, taip pat sugrąžinta ti
kintiesiems. 

— „Atgimimo b a n g a " 
televizijos i.Tidoje Lietuvoje 
Sąjūdžio tarybos narys A. 
Medelinskas pasiūlė , jog 
jvykstančian.e žemės ūkio 
darbuotojų suvažiavime būtų 
sprendžiamas kolūkių panai
kinimo klausimas. 

— Ignalinos branduolinėje 
elektrinėje sausio 20 d. įvyko 
sutrikimai ir reaktorius buvo 
sustabdyta^ automatiškai 
perėjus į atsarginį veikimą. 
Įrengimai nepažeisti. Aiški
nama gedi m- > priežastis. 

— Varniuose buvo surastas 
paslėptas vyskupo Motiejaus 
Valančiaus biustas išbuvęs po 
žeme tris dešimtmečius. Jis vėl 
bus pastatytas senojoje vietoje 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Ignalinoje prie atominės 
elektrinės buvo surengtos de
monstracijos, kuriose rusai, len
kai, gudai ir kitų tautybių 
žmonės reikalavo, kad valsty
binė kalba būtų rusų kalba, bet 
ne lietuvių. 

Lie tuvos skau ta i pirmą 
kartą sekmadienį, vasario 12 d., 
renkasi konferencijon Komu-
narų gatvėje Vilniuje. Kai 
komunistu jaunimo organizaci
joje mažėja nariai, tai skautams 
jaunimo yra labai daug, kurie 
nori priklausyti šiai organiza
cijai. 

— Vilniuje praėjusį sek
madienį katedros atidarymo 
proga turėjo pasirodyti laik
raštis ..Katalikų pasaulis", 
redaguojamas kun. V. Aliulio, 
kuris yra Sąjūdžio narys ir 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
liturginės komisijos pirmi
ninkas. Buvo norėta to laik
raščio atspausdinti 100.000 
egzempliorių, tačiau valdžia 
ledo tik 20,000 egzempliorių. 

— Kauno muziejaus sodely 
atstatyti Vinco Kudirkos. Jono 
Basanavičiaus, Simono Dau
kanto ir Maironio biustai ir 
pastatyta „Laisvės" statula, 
kurią sukūrė Juozas Zikaras. 
Pagal fotografijas ir vyresniųjų 
žmonių pasakojimus yra ruo
šiamas Žuvusiems už Lietuvos 
laisve ir Nežinomojo kareivio 
kapo paminklų atstatymas. 

— Centro Komitetas pasisa
kė, kad tenka pritarti Respub
likos tautiniam olimpiniam ko
mitetui, nes tai prisideda prie 
sportinio sąjūdžio demokra 
tizavimo ne tik Lietuvoje, bet ir 
visoje Sąjungoje. 

Nepriklausomybės 
minėjimai Lietuvoje 

Kviečiami dalyvauti užsienio lietuviai 

Vilnius . — Pirmą kartą 
pokario istorijoj lietuviams 
leista viešai paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės šventę, pra
neša Lietuvių Informacijos cent
ras. 

Valdžia šiais metais paskelbė 
vasario 16 d. tautos diena, t.y. 
nedarbo diena, kurią reikės 
atidirbti šeštadienį. 

Praeitais metais per vasario 
16 d. saugumas sulaikė žmo
gaus teisių gynėjus, paskel
busius taikingus Vasario 16-tos 
minėjimus. Milicija neprileido 
žmonių prie istorinės reikšmės 
turinčių paminklų, prie kurių 
buvo numatyta padėti gėlių. 
Tuometiniai rengėjai, kaip pvz. 
Vytautas Bogušis, Petras Cid
zikas, Nijolė Sadūnaitė ir Anta
nas Terleckas, buvo tardomi ir 
laikomi saugume, o kiti bandę 
paminėti šią sukaktį buvo sulai
kyti, išsklaidyti, keliais atve
jais net primušti. 

S.m. vasario 15-16 dienų pa
grindinius minėjimus Kaune ir 
Vilniuje rengia Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdis. Tikimasi, 
kad visi kiti Lietuvos miestai 
irgi savaip paminės šią sukaktį. 
Rengėjai mano, kad valdžios 
atstovai, dalyvavę 1988 m. Va
sario mėn. represijose, pajus 
„moralinę atsakomybę" ir at
sisakys dalyvauti iškilmėse. 
Pasak Sąjūdžio seimo nario 
Henriko Samboros, vietinė 
Sąjūdžio taryba Kaune įdavė 
miesto valdžios atstovams 
nepasitikėjimo raštą, kuriuo 
juos perspėjo, kad jų dalyva
vimas iškilmėse nelaukiamas ir 
nepageidaujamas dėl „praeitų 
metų įvykdytų represijų". 

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimų dienotvarkę 
patvirtino LTSR KP Centro 
komitetas. 

Kaune 
• Trečiadienį, vasario 15. 

Kaune, 4 vai. p.p. svečiai 
renkasi Kauno pilies aikštėje. 
Važiuoja autobusais į karių 
kapines Šančiuose. 

5 v.v. Šančių karių kapinėse 
iškilmės kurių metu gėles ir 
vainikus padės prie žuvusių už 
Lietuvos nepriklausomybę ka
rių kapų. Tuo pačiu metu vai
nikai bus padėti Petrašiūnų 
kapinėse prie Nepriklau
somybės akto signatarų kapų. 

5.30 v.v. autobusų kolona 
išvyksta iš kapinių į Kauno 
muzikinį teatrą. 

6 v.v Kauno muzikiniame 
teatre šventinis Sąjūdžio seimo 
posėdis, kuriame svarstys Lie
tuvos dabartį ir ateities prob
lemas. Dalyvauja seimo nariai 
ir garbės svečiai. Kviečiami ats
tovai iš Estijos ir Latvijos 
liaudies frontų, iš Rusijos nefor
maliu grupuočių, spaudos 
atstovai, svečiai iš užsienio, 
įvairiu lietuvių išeivijos orga
nizacijų nariai. 

• Ketvirtadieni, vasario 16 
Kaune 8 vai. ryto Kauno arki-
katedroje-bazilikoje iškilmin
gos Mišios. 

9:45 vai. ryto šventinė eisena 
Vilniaus, Ožeškienės, Donelai-

— Klaipėdoje suorganizuota 
nauja muzikinė organizacija — 
„Aukuras". Jos nariais yra 
miesto chorai, vokaliniai, etno
grafiniai ir folkloriniai an
sambliai, muzikos mokytojai, 
vadovai, dainininkai. 

čio gatvėmis iki Laisvės pa
minklo (numatoma 15,000 daly
vių). 

10:30-12, Kauno karo muzie
jaus sodelyje mitingas ir Laisvės 
paminklo atidengimas (numa
toma 100,000 dalyviui Numa
toma kviesti buvusį savanorį 
architektą Žemkalnį-Landsber-
gį atidengti paminklą. Laisvės 
paminklas bus atstatytas toj 
pačioj vietoj, kur jis anksčiau 
stovėjo. Po karo konfiskuota 
statula buvo laikoma Karo mu
ziejuje, o šiuo metu ji res
tauruojama dirbtuvėje. Pasak 
kauniečio Samboros, paminklui 
yra daromas naujas granitinis 
pjedestalas. Prie paminklo 
buvusios keturios lentos su teks
tais neišliko, bet jos iki iškilmių 
bus pilnai atstatytos. 

2 vai. p.p. Kauno filharmoni
joje ir sporto halėje koncertas. 

7 v.v. Neries ir Nemuno san
takoje, Kaune, tautinis vakaras: 
folklorinių ansamblių pasiro
dymai, laužai, fejerverkai. 

Vilniuje 
• Ketvirtadienį, vasario 16, 

Vilniuje šv. Mišios Vilniaus 
katedroje. 

2 vai. p.p.. Pilies gatvėje 26 
Memorialinės lentos atiden
gimas, kur buvo pasirašytas 
Nepriklausomybės aktas 
(numatoma 10.000 dalyvių). 

3 vai. p.p. Valstybiniame dra
mos teatre iškilmingas minėji
mas, mokslinė konferencija apie 
Nepriklausomybės aktą. Bus 
tranliuojama per televiziją. 

6 v.v. įvairūs minėjimai Vil
niuje prie is torinių vietų 
susijusių su Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimu. 

7. v.v. Vilniaus sporto rū
muose iškilmingas koncertas. 
Pirmoje dalyje chorai, antroje — 
simfonija. 

8 v.v. iki vidurnakčio Kated
ros aikštėje mi t ingas ir 
šventinis koncer tas . Visų 
formalių ir neformalių judė
jimų, religinių bendruomenių, 
tautinių mažumų atstovai ir 
svečiai ir užsienio yra kviečiami 
dalyvauti. 

• Vasario 15-16 dienomis, Vil
niuje LPS Žemdirbių suvažia
vimas (LIC pastaba — anksčiau 
buvo skelbta, kad suvažiavimas 
įvyks vasario 26. Dabar pakeis
ta į nurodytas dienas). Valdžia 
suvažiavimui darė daug kliūčių 
ir uždraudė televizijai suvažia
vimą transliuoti. 

• Vasario 15-16 d. Vysk. Mo
tiejaus Valančiaus blaivybės 
sąjūdis, kur is laiko save 
Sąjūdžio dalimi, skelbia blai
vybės akciją visoje Lietuvoje ir 
kviečia visus tarti penkis kar
tus „ne": negerti, nevaišinti, 
nepirkti, nepardavinėti ir nega
minti. 

KALENDORIUS 
Vasario 7 d.: Užgavėnės. Ri-

čardas, Romualdas. Jomante, 
Mozė, Vildaugas. 

Vasario 8 d.: Pelenų diena. 
Saliamonas. Daugvilė. Nirma, 
Jeronimas. Dormantas. Hono-
rata. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:35. 
Temperatūra dieną 181., nak

tį 8 1. 



DRAUGAS, antradienis, 1989 m. vasario mėn. 7 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIBGTI I B SVEIKTI. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS | SVEIKATĄ, 5515 So. California Ave.. Chicago. IU. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KAS PATARTINA 
AMERIKIEČIUI -

NELEISTINA LIETUVIUI 
Klausimas. Kodėl šis skyrius 

neina su visais pirmyn, o ropo
ja atgal kaip vėžys: lietuvius 
atkalba nuo tokio maisto, kuris 
būna peršamas amerikiečiams 
visuose jų laikraščiuose? Juk ir 
mūsų populiarioje anglų kalba 
keliolikta laida išleidžiamoje 
lietuviškų valgių receptų 
knygelėje (J. Daužvardienės 
parašytoje) patarimai nesiskiria 
nuo amerikiečiams duodamų 
valgio pagrindinių sudedamųjų 
dalių. 

Tas pat yra su valgių recep
tais ir storoje „Lietuviška 
virėja" knygoje. Ne kitokie 
valgių receptai paduodami 
knygelėje. „Nauja Valgių 
knyga" (M. Michelsonienės pa
rašytoje). O tas Lietuviškas 
Velykų stalas, mūsų virėjų 
gražiai paruoštas ir papuoštas 
kasmet Chicagoje tiesiog lūžta 
nuo šio skyriaus nepatariamų 
valgyti valgių. 

Mūsų visos skanėstų krau
tuvių lentynos yra prigrūstos 
valgių, gamintų su sviestu, grie
tine, lašinukais, taukais, try
niais... Ten tiesiog seilę reikia 
varvinti pamačius gražiausiai 
atrodančius ir apetitą žadi
nančius kumpius, dešras, 
visokius mėsų gaminius, silkes, 
žuvis, svieste keptas ausiukes... 

Atrodo, visas pasaulis apie 
mus eina su šio skyriaus nemė
gstamais, kaip jis išsireiškia 
„dešra, kiauliena ir taukais..." 
Tai ko čia šiam skyriui spar
dytis ir pūst i prieš vėją, 
draudžiant ar atkalbant mus 
nuo gardžiavimosi lietuviškais 
valgiais dabar, kaip gardžia-
vomės nuo senų laikų! 

Juk, vieną kartą vis vien 
reikės mirti: tai dabar imkim 
džiaugtis lietuviškais valgiais, 
užsipilant kavute, alumi ir 
degtine! 

Atsakymas. Viskas būtų 
gerai, kaip žmonės sako, jei vai
nikas nebūtų kreivai. 0 jis 
Tamstos čia visai nėra tiesus. Ir 
štai dėl ko. 

Pirmiausia, ne visi pataria 
vien dešra, kiauliena ir taukais 
gardžiuotis. Yra išleista Joseph 
C. Piscatella 559 puslapių 
virimo knyga, užvardyta 
„Negraušk savo širdies" {Don't 
Eat Your Heart Out), kurioje 
visi patarimai nesiskiria nuo šio 
skyriaus lietuviams duodamų 
patarimų. Šios knygos įvade 
gydytojas Denton A. Cooley 
eina žodis žodin su šiuo 
skyriumi. 

Nuo jo neatsilieka ir lietuvis 
gydytojas. - kardiologas dirbąs 
Illinois universitete ir per-
tjyvene- širdies atvira operacija 
dei priskretusiu širdies arterijų. 
patardamas savo lietuviams pa 
cientams ..bėgte bėgti nuo 
lietuviškų valgių. ." Mat. jo 
senele, jj labai mylėdama, nuo 
mažens;; maitino ..skaniais '.iet 
uviškais valgiais" ir jie padėjo 
jo širdies arterijoms priskresti 
taip. kad jauname amžiuje 
gydytojui reikėjo širdies opera 
cija gelbėtis nuo ankstyvos mir 
ties (tada maistu gydymasis> 
dar nebuvo žinomas'. 

Tas gydytojas sunkiu keliu 
suprato, kad vegetarišku mais 
tu reikia gintis nuo širdies 
atakos bei jos operacijos Yra jau 
daug šio skyriaus skaitytoju. 
kuriems šis skyrius talkino atsi
ginti nuo širdies giltines pa 
tarimais valgio srityje Tokie 
neatsidžiaugia pranykusiais 

negerumais, kurie juos vargino 
prieš paliovimą gardžiuotis 
lietuviškais valgiais. 

O tiems, kurių grupėje ir 
Tamsta esi, kurie negali at
sisakyti dešrų, kiaulienos ir 
taukų, pasakytina štai kas. 

Džiaugiasi tik tas, kuris 
paskutinis džiaugiasi. Mat tik 
toks džiaugsmas yra tikras 
džiaugsmas. Juk ir žuvis, 
rydama slieką ant meškerės 
kabliuko, turbūt nesirauko: bet 
kas iš to — ji netrukus ima 
čirškėti žvejo keptuvėje. 

Panašiai atsitinka ir su Tams
tos minimu taukais, choles
teroliu persotintu ir kava bei 
svaigalais suvilgytu bei 
taboka išrūkytu lietuvišku 
džiaugsmu: jis virsta visų 
artimųjų ašaromis, kai minėtai 
besidžiaugiantysis ankstyvoje 
savo gyvenimo vasaroje išsi
tiesia ant lentos. Ir brangiau
sieji, tautai mūsų reikalingiau-
sieji taip išsitiesia vien per tą 
Tamstos minimą lietuvišką 
džiaugsmą. Mes tik trumpam 
paašarojame, atsisveikiname ir 
gyvenimas eina po senove tolyn 
— mes taip lietuviškai links
mintis nesiliaujame, kol tokio 
linksminimosi dėka susilau
kiame naujos aukos. 

Toks gyvenimas, toks linksmi-
nimasis, aišku, nėra priimtinas 
šviesiam ir normaliam lietu
viui. Ir štai dėl ko. 

Šis skyrius stengiasi mūsiškių 
sveikatą, ypač jų širdžių, 
užlaikyti geriausiame stovyje 
kuo ilgiau, nes mums visiems-
yra brangus kiekvieno lietuvio 
ilgiausiai išlaikomas tvir
tumas. Juk mūsų tik saujelė, 
visi turime stengtis kuo ilgiau 
išsilaikyti stipresniame stovyje. 
Tuomi sau ir saviesiems geriau
siai pasitarnausime. Juk gyvais 
pūzdrais būdami, liksime tik 
našta patys sau ir artimiesiems. 

Aršiausias mūsų priešas 

Stipriausias, aršiausias mūs 
visų priešas yra širdies giltinės 
dalgis, pačių mūsiškių aštrina
mas riebiu ir cholesteroliu gau
siu maistu. Taip ir sulaukėm 
laiko, kada pusamžio sulaukę 
mūsiškiai neatitaisomai ima 
vysti, nykti, žolelėmis virsti. 
Aišku, kad jau seniai gana 
tokios lietuvių naikos. Visi be 
išimties turime griebtis už stip
riausios apsaugos nuo per-
ankstyvo lietuvio sunykimo. 

Viena geriausių priemonių 
sveikatos palaikymui yra 
sveika mityba. Tokia yra 
Alvudo dieta, kitaip tą pati 

Alvudo ambulatori joje Anelė K i rva i t y t ė matuoja kraujospūdį Valei 
Točilauskienei. Pake l t a s kraujospūdis yra ty lus is žud ikas , nes pradžioje 
žmogus n ieko blogo nejaučia, o ž a l a daroma visam k ū n u i , ypač širdžiai ir 
smegenims. Todėl visi t u r i žinoti savo kraujospūdį. T u r i n t jį didesnį negu 
140-90 a t i t i n k a m a i tvarkyt is : druskos nevartot i , svorį normuoti ir judėti bei 
vaistus naudo t i b ū n a n t gydytojo žinioje. 

Nuotr. M. Nagio 

pasakant , vegetariško (ir 
griežtai užlaikomo) maisto pa
vidale: ji sėkmingiausiai at
šipina širdies ir smegenų 
arterijų žudikės — giltinės dalgį. 
Ypač sėkmingai nusukamas šir
dies arterijų giltinės dalgis, 
valgant po 3 uncijas kasdien 
(nepamirštant mankštos) avižų 
(ne kitokių javų) sėlenų („oat 
bran", ne „oat meal"). 

Alvudo pasninkiškas (vegeta
riškas) mais tas normalios 
asmenybės žmogui yra skanus, 
sotus, lengvai paruošiamas ir, 
svarbiausia, saugantis širdį nuo 
atakos, o smegenis nuo 
paralyžiaus — stroko. Toks jis 
yra gėrybė, teikianti lietuviui 
džiaugsmą per jo sveikatos 
stiprėjimą. Dabartiniais medici
niškais duomenimis remiantis, 
ji patariama ne tik jaunam, bet 
ir pensininkui. 

Dar ne galas to gėrio: toks 
maistas saugo mūsiškį nuo 
artrito, jis užlaiko vyriškumą 
(kai kartu esti imamas cinkas), 
tolina storųjų žarnų ir prostatos 
vėžį. Todėl užteks jau tų taukuo
tų barzdų ir tikrai jau gana to 
lietuviško gomurio lepinimo 
cholesteroliu (k.t. tryniais, gyvio 
vidaus organais, mėsomis), nes 
toks elgesys riebiu krauju prieš 
laiką užkemša lietuvio gyvybe 
palaikantį motorą. 

Griežtai vegetariškas 
maistas arterijų priskredimą 

ne t ik sulaiko, bet jas ir 
atskretina 

Dabartiniai naujausi medi
ciniškų tyrimų duomenys 
nurodo, kad griežtai vege
tarišku maistu — k.t. daržovės, 
vaisiai, kiaušinių baltymai, rudi 
ryžiai, rupių miltų duona, saf-
flower aliejus, trys uncijos kas
dien avižų sėlenų („oat bran") 
— galima širdies, smegenų ir 
kitų kūno dalių arteri jų 
priskretimą sulaikyti, o jau ten 
esamus priskretimus sumažinti 
ar panaikinti, nes toks maistas 
neša dvigubą naudą; 1. sulie-
sina kraują cholesteroliu iki 130 
mg%; ir 2. pagausina kraujuje 
gerojo cholesterolio kiekį iki 
60-80 mg%. Tačiau tokia 
vegetariška mityba bus veiksm
inga tik pridedant ir reikiamą 
mankštą: vaikščiojimą po 10 
mylių per savaitę ar laipiojimą 
'aiptais savo namuose kasdien 

po keturis kartus į antrą 
aukštą. Žinoma, reikia ir vengti 
rūkyti, net ir stiklelį nuryti 
(taip, ir jis vienas lietuviui ne 
prie širdies, nors kai kuris gydy
tojas ir tvirtintų, kad jis neken
kia) be to, reikia imti cinką kas
dien, o aspiriną pradieniui. 

Svarbiausias lietuvio 
mediciniškas siekis 

Tai tik toks dabar yra kiekvie
no mūsiškio mediciniškas 
siekis. Toks kraujo cholesterolio 
suliesinimas, o geruoju choles
teroliu (HD1) suriebinimas, 
priedui dar darbštumas, nesi
jaudinant, ir yra šio skyriaus 
pagrindinis, svarbiausias siekis. 
Nieko daugiau! Tai kam čia 
Tamsta prie jo kabinėjies? Už 
ką ant jo puldinėji? Juk, 
Tamsta, nesirūpindamas sava 
sveikata, nesudarai šio skyriaus 
skaitytojų daugumos — esi tik 
ruda silkė normalių statinėje. 

Priešingai, dauguma skaity
tojų jau pildo šio skyriaus pa
tarimus ir neatsidžiaugia pa
gerėjusia sveikata. Dėl vieno 
apgedusio obuolio viename 
sveikų obuolių krepšyje sodi
ninkas neverčia visų jų į trąšas. 
Taip, ir nė per plauką kitaip! 

Pavyzdingieji tyliai eina svei
ku keliu ir šio skyriaus pata
rimus priima už natūralų jiems 
teikiamą dalyką — jie net 
padėkoja patarėjui. Priešingai 
elgiasi nesveikos mitybos prisi 

jaunystėje, nes nuo tokios ligos 
nėra jokių vaistų. 

Todėl ir visų lietuvių džiaugs
mas per degtinę virsta t ikra 
rauda. Tik liaukimės su svai-
galais juokavę, patar imus apie 
taurelės n e k e n k s m i n g u m ą 
mumyse skelbę, o pradėkime 
tikrai valančišką gyvenimą. Tik 
tada pajėgsime nemeluo ta i 
džiaugtis. 

Viena lietuvė, keliolika metų 
buvusi alkoholikė, per maldą 
tapo abstinente, kada ligoninės, 
psichiatrai, psichologai ir įvai
riausi vaistai jai nepadėjo. 
Dabar, duonos gabalėlį prie pie
tų paimdama klausia, ar čia 
nėra alkoholio. J i žino, kad ir 
mažas svaigalų kiekis ją gali 
permesti atgal į alkoholizmo 
liūną. Tokia ji ausis nusuktų 
tam gydytojui, kuris per Mar
gučio radiją tvirtino, kad viena 
čerkutė lietuviui nekenkianti . 
Velniui tas tarnauja, kas piktai 
juokauja, kas patar ia saviš
kiams nesveikai elgtis. 

Lietuviškų r ecep tą 
sumedic in in imas 

O dėl Tamstos minimose kny
gose paduotų nuo senovės 
naudojamų lietuviško maisto 
receptų štai kas pasakytina. 
Vertinkime tas knygas, tik jose 
lietuviškų receptų paski ras 
dalis sumedicininkime. 

Vietoje vieno kiaušinio — du 
baltymus naudokime, vietoje 
sviesto — safflower aliejų; vieto
je grietinės — rūgusį pieną, liesą 
jogurtą bei pasukas naudokime. 
Visokių rūšių mėsų venkime, 
kol cholesterolis kraujuje nukris 
iki 130, o gerasis cholesterolis 
(HDD nepakils iki 60-80 mg%. 

Taip elgdamiesi visi išmin
tingi lietuviai geriausiai apsi
saugos nuo per ankstyvos šir
dies atakos bei paralyžiaus. Iš
mintingam to pakaks. 

Laiškas 
NE TUO ADRESU 

Atspausdinus mano straipsnį 
„Didelė Dievo dovana turėti 
tokį kardinolą" „Draugo" gruo
džio 24 d. Nr., atsiliepė Algirdas 
A. Pužauskas atviru laišku „Ne 

laikantieji: jie mėgina menkin- dydyje laimė" („Draugo" Nr. 6), 
ti gerus patarėjus, norėdami įrodinėdamas, kad „kuklios iš-
savo sąžinę kiek apraminti, kad 
ir toliau netrukdomi slinktų 
nesveikatos link. 

Tokie visi sugrįžta į sveiką 
kelią pavėluotai, kai jau visokia 
jiems pagalba nebėra veiks
minga. Imkim toki 20 metų 
rūkiusią, kaip jos vyras sako 
„užsispyrusią" lietuvę, kuriai 
buvo dėl vėžio prašalintas 
vienas plautis. Tik dabar ji 
nustojo rūkyti ir neleidžia kam
baryje rūkyti kitiems. Gydy
tojas sako, kad plaučių vėžys ją 
atpratino nuo rūkymo. 0 ar ne 
geriau būtų pasielgta, kad be 

vaizdos" buvę Voldemaras, Raš
tikis, Napoleonas ir daug kitų 
žymių žmonių. Į t a i tu r iu 
paaiškinti: 

a. Aš savo straipsnyje niekur 
nerašiau, kad žemo ūgio žmogus 
yra menkavertis ir kad jis ne
gali užimti a u k š t ų bei 
atsakingų pareigų. 

b. Savo pasikalbėjime su ok. 
Lietuvos laikraštininkais kar
dinolas V. Sladkevičius nurodė, 
kaip jis buvo traktuojamas kai 
kurių savo bendraklasių pirmo
mis dienomis Kauno jėzuitų 
gimnazijoje, ir tos jo mintys 

vėžio pagalbos su rūkymu butų buvo atpasakotos spaudoje. 

•;n< 
sveiku mais tu ir 
V.rinna Pankiene. 

Antra iš kaires, puskaičiusi 
fsii'i F.lena Per/-,n-k;»nf> 

Nuotr. M. Nagio 
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susitvarkyta. Dabar jos laukia 
nežinoma ateitis. 

Žinoma, „neužsispyręs" lie
tuvis nerūko ir tokiam dažniau
siai neprisieina operuotis dėl 
plaučių vėžio. Tai toks yra skir
tumas tarp asmenybe brandaus 
ir jąja paliegusio lietuvio. 

Arba vėl: 37 metų liekna, 
graži alkoholikė lenkė mėgina 
gydytis Cook apskrities ligoni
nėje. Ji mptu metais svaiginos, 
o dabar jau netoli pusmečio nė 
lašo į burną neima, nes žino jog 
vienas stiklelis ją grąžins į tą 
pačią balą. Bet kas iš to: jos 
kepenys del degtinės kietais gu
zais išvirto, skystis jau ima 
rinktis pilvo ruime, jau 
stemplėje pradeda pūstis venos, 
o kai jos ims kraujuoti, ji atsi
durs prie mirties slenksčio. Ji 
eme nykti, negalėti valgyti, 
atsirado skausmai ir viduriuo
se ir jokie vaistai nepadeda. Ji 
skundžiasi, kad jau kuns laikas 
negerianti, o liga negerėja. Ji 
nežino, kad jos pragertos kepe
nys artina jai pražūtį pačioje 
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GIMSTA APNUODYTI 

luinos valstijos vaikų ir šeimų 
departamentas nustatė, kad 
žymiai padidėjo procentas 
kūdikių, kurie gimsta su ko
kaino, narkotikų nuodais. Per 
antrą 1988 m. pusmetį tokių 
kūdikių su kokainu jų kūnelyje 
padaugėjo 78.8%. 1988 apyskai-
t in ia i s meta is su kokaino 
apnuodijimais gimė 1,233. 

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

c. Kardinolas V. Sladkevičius 
pats kukliai atsiliepia apie save 
pasikalbėjime su „Atgimimo" 
redaktorium Romualdu Ozolu: 
„Paskutinėje gimnazijos klasėje 
buvau suabejojęs pats savim, 
kai rodės, kad aš netinku šven
tam luomui dėl savo išvaizdos, 
dėl savo ūgio". 

Taigi p. Algirdo A. Pužausko 
pastabos „Ne dydyje laimė" yra 
ne tuo adresu. 

Ignas Medžiukas 
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Nevienas žmogus nueina iš 
dangaus i peklą vien dėl užsi
spyrimo. 

Žydų patarlė 

Girtuoklystė yra visų nege
rovių motina: nusikaltimų šak
nis, ydų daigas, galvos apsu-
kėja, jausmų sutrikdytoja, kal
bos iškreipėja, ska i s tumo 
naikintoja, gėdingų įpročių jve-
dėja, gyvenimo nešlovė, sielos 
gadintoja. 

Šv. Augustinas 
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. N'esunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
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DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagai susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

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

7722 S. Kedzle Ava., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr.. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buildirvg 

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 pagai susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

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 

9055 S. Roborts Rd.. Hickory Hiils. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
* (Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Dr. Tumeeonlo kabinetą peram* 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2484 W. 71 a« Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st 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. 71st. St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southwest Hlghway 
Palos Halghts, III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2658 W. 63rd Street 

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

Kabineto tol. 776-2880, raz. 448-5541 

PP-

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

I 



Vasario 16-ajai artėjant 

AUKOS LIETUVAI 
„Labai nenorma l i k r a š t o 

padėtis sukūrė labai nenor
malius išeivijos ir krašto san
tykius. Tragedija, kuri ištiko 
kraštą karo ir pokario metais, 
per d a u g i škė lė išeivijos 
va idmenį , jo p a g r i n d i n i u 
uždaviniu padarydama krašto 
vadavimą, nors visiems buvo 
aišku, kad toks uždavinys buvo 
toli virš jos jėgų. Nebuvo jokios 
vilties, kad kas nors iš šalies 
Lietuvą išvaduotų, nors tokia 
viltimi dar ir šiandien daug kas 
gyvena. Dabar, vykstant persi
tvarkymo ir demokratizacijos 
procesams Lietuvoje, atrodo, 
galės susinormalizuot i san
tykiai t a rp krašto ir išeivijos. 
Nuo išeivijos nukris visiškai jai 
nepakeliama krašto vadavimo 
našta. Savo nemažus ekonomi
nius ir kul tūr inius resursus 
galbūt galės panaudoti krašto 
pagalbai. Tai ir yra kiekvienos 
išeivijos pagrindinė pareiga 
kraštui". Šitaip „Metmenų" 
žurnale (Nr. 55,185 psl.i rašo is
torikas Vincas Trumpa. 

Jo samprotavimai įdomūs, tei
singi, logiški, nors ne su viskuo 
galima sutikti. Daug kam gali 
užk l iū t i i švada , kad nuo 
išeivijos gali nukrist i Lietuvos 
vadavimo našta. J u k argi Lietu
va dabar jau tokia „laisva", kad 
jos nebereikia vaduoti, kad ir 
tokiu nesėkmingu vadavimo 
būdu, kaip ligi šiol mūsų išei
vijos veiksniai darė? 

Taip, okup. Lietuvoje daug 
kas pasikeitė laisvėjimo kryp
timi, bet Lietuva nėra laisva ar 
nepriklausoma. Kaip iš tiesų 
yra, a t sako Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžio Klaipėdos 
miesto tarybos leidinys „Mažo
ji Lietuva" (Nr. 11 , 1988). Ten 
pirmajame puslapyje stambio
mis raidėmis yra toks įrašas: 
„Tur ime va l s tyb inę kalbą , 
t u r ime va l s tyb in į h i m n ą , 
vėliava, bet... neturime valsty
bės!" Šventa teisybė. Neturime 
ir nėra duomenų, kad artimoje 
ateityje turėsime. 

Nors mūsų trispalvės ir visur 
plevėsuoja, nors Lietuvos Vytis 
narsiai joja. bet „išjoti" iš savo 
narvo negali ir nė ra duomenų, 
kad galėtų. Ir „perestroika" čia 
nedaug ką padėjo: Lietuva ir 
toliau yra č iu lp iama eko
nomiškai, milžiniškų įmonių ir 
jų tarša žalojami jos vandenys, 
cheminių fabrikų išmatomis bei 
nuodingomis trąšomis nuodi
jama dirva, pati šalis ir toliau 
sistematiškai kolonizuojama ru
sais. Tebėra dideli varžtai Lie
tuvos žmonėms susisiekti su 
tautos išeivija. Paštas, geležin
keliai, muitinės vis dar yra 
Maskvos rankose . Išeivijoje 
spausdintas lietuviškas raš tas 
vis dar negali pasiekti savo tau
tiečių Lietuvoje. Kad tai yra 
tiesa, pacituosime ištraukėlę iš 
mus pasiekusio 1989.1.15 d. 
Vilniuje rašyto laiško, kurio 
autorius vienas lietuvis moksli
ninkas. Jis rašo: „Aš ne iš Jūsų 
vienintelio girdžiu, jog mes .la
bai nedaug' ką darome, kad 
gautumėm emigracijoje išlei
džiamus laikraščius, žurnalus 
bei knygas. Atsakant tiesiai, 
reikėtų pabrėžti, kad jūs . t.y. 
užsienio lietuviai, labai naivūs 
ir nepaisant to, jog esate įsi
tikinę, kad nemažai žinote apie 
mūsų gyvenimą, iš tiesų žinote 
labai menkai. Pas mus „respub
likos, ypač Pabaltijo, nieko 
negali padaryti, sprendžiant 
valstybės (net savo) reikalus. 
Viską tvarko Maskva, kur i vi
sai nekreipia dėmesio } mūsų 
poreikius. Net su lenkais taria
si mūsų sąskaita virš mūsų 
galvų... Jūsų siunčiamų knygų 
negaunu ne tik aš, bet ir toki 
iškilūs partiečiai bei Sąjūdžio 
vadovai, kaip Č. Kudaba, B. 
Genzelis, A. Buračas, eilė rašy
tojų, kuriems kas nors siunčia. 

J ie , žinoma, protestuoja, netyli, 
š auk ia ir rašo viešai, bet be 
rezultatų. Siunčiamus leidinius 
vagia, kas t ik prie jų prieina: 
muitinės, paštas, cenzoriai ir kt. 
O vagia todėl, kad supranta jų 
realią vertę. Po to spekuliuoja. 
Visuomenė t iek degradavusi, 
kad pas daugelį nėra jokių 
moralinių principų bei normų". 
Tai vieno asmens liudijimas. 
Bet yra ir daugiau. 

Tur ime po ranka du „Kauno 
tiesos" numerius 1989.1.5 ir 6 d. 
Str . antraštėlė — „Niekšybė", 
au torė — Rūta Kanopkaitė. Ji 
aprašo, kad sausio 4 d. rytą 
v ienas sąžiningas kaunie t i s 
š iukš l ių konteineryje LTSR 
25-mečio gatvėje, Nr. 25a. rado 
329 laiškus, bei atvirukus. Vaiz
das toks: „Kai kurie laiškai pra
kirpti , nuplėšyti gražesnių atvi
rukų viršeliai. Atkeliavusieji iš 
užsienio — JAV, Lenkijos, VDR. 
— visi „išskrosti": nukarpyti 
paš to ženklai, atvirukų pa
veikslėliai. Gal ką ir vertin
gesnio tikėtasi rasti... Šiame 
išniekintos korespondencijos 
glėbyje — vaikučių nuotraukos, 
keliavusios iš Santa Barbaros, 
Kalifornijoje, ir nepasiekusios 
te tos Aldonos.. Apglamžytas 
senutės, besiskundžiančios, kad 
guli patale ir jau nesikelia, laiš
kas seseriai... Kareivių ilgesio 
žodžiai tėvams, mylimoms mer
g i n o m s " . Vedant kvotą iš
aiškėjo, kad tai pašto tarnau
tojos Tatjanos Buškevič dar
belis. O tokių ar panašių valdi
ninkų, atsiųstų iš 
t ėvynės" yra tūkstančiai. 

LIETUVOS KONSULATO 
CHICAGOJE 65 METŲ SUKAKTIS 

Pasikalbėjimas su gen. konsule Josefa Daužvardiene 

plačiosios 

Taigi Lietuva tebėra okupan
tų apsėsta, niokojama, skriau
džiama, badu marinama. Ir visa 
dabar dedasi ne tiek kūjo-pjau-
tuvo, kiek trispalvės šešėlyje. 
Vadinasi , reikia Lietuvą ir to
liau vaduoti, kovoti dėl jos lais
vės. Tik kartais atrodo, kad mes 
ne ta ip vaduojame, kaip reikia. 
Blogiausia, kad mes esame 
užmiršę, kur Lietuva yra. Mūsų 
veiksnių požiūriu, ji gali būti 
Vv'ashingtone, New Yorke, Kali
fornijoje, tik ne pačioje Lie
tuvoje. Eidami šiuo dėsniu, mes 
didžiąją dalį jėgų ir finansinių 
resursų sukišame bet kur, tik 
ne į pačią Lietuvą. Užmirštame 
1918-1920 m. Lietuvos kūrimosi 
istoriją. Ja lietuviams primena 
ano meto Lietuvos kariuomenės 
savanoris kūrėjas kar in inkas 
a rch . Vytautas Landsbergis 
Žemkaln is . J i s svo ats imi
n imuose pasakoja: , ,Priešų 
turėjome 1918-1919 metais — 
rusus turėjom, lenkus turėjom, 
vokiečius, ba l tagvardieč ius , 
lenkų pilsudskininkus turėjom 
ir dar Antantės sąjungą, kuri 
kr i t i škais momentais visaip 
t rukdė Lietuvai siekti nepri
klausomybės. Nepaisant to, mes 
ginklu ir diplomatija nugalė-
j o m . Lab iaus ia i A n t a n t ė s 
sąjunga mums trukdė atkovoti 
Vilnių". Jis toliau rašo. kaip 
R a d v i l i š k i o k a u t y n i ų su 
bermontininkais metu atvažia
vusios rogės su Antantės kari
ninkais , kurie įsakė nekariau
ti lietuviams. V. Landsbergis su 
savo kariais, vyresnybės įsaky
tas , suėmęs rogėse buvusius 
kar ius . Tai buvę... „trys bri
gados genero'ai iš D. Britanijos, 
JAV-bių, Italijos ir vienas iš 
Japonijos gen. štabo majoras. 
Graži kompanija. Tai dar vienas 
įrodymas, kad mums buvo suriš
tos ir kojos, ir rankos". Taip 
besikuriančiai Lietuvai ..padė
j o " vakariečiai... Lietuva tapo 
nepriklausoma, bet laisvę iško
vojo pati. Ne kitaip bus ir šiuo 
metu. Taigi ir mūsų aukos 
Vasario 16 proga sudedamos, 
bent jau jų didžioji dalis, turi 
t e k t i kovojančiai t a u t a i 
betarpišku keliu. 

b . kv. 

Chicagos lietuvių gyvenime 
konsu la tas suvaidino labai 
didelę ir svarbią rolę. Visokią 
lietuvišką veiklą be jo net sun
ku įsivaizduoti. Kai Lietuvos 
padangę padengė juodi debesys 
ir vieškeliais dundėjo rusų 
tankai, kai Lietuvoje buvo to
kių, kurie nuėjo ta rnaut i oku
pantui, dėkojo jam už saulės 
atnešimą, tai mūsų diplomatinė 
tarnyba nesusvyravo ir vienin
gai pradėjo protestuoti. Dabar 
sunku ką nors teigti, bet galima 
prileisti, kad vargu ar būtų ta 
„nepripažinimo" politika, jeigu 
mūsų diplomatinė tarnyba būtų 
susvyravusi. Iš viso gal tai yra 
pirmas atvejis istorijoje, kad. 
kraštui esant okpuotam, beveik 
penkis dešimtmečius dar veikia 
jo diplomatinė tarnyba. Veikia 
iš inercijos, iš pasiaukojimo ir 
labai dažnai be jokio atlygi
nimo. Tad ir verta jų veiklą pri
siminti ir paminėti . 

Lietuvos konsulatas Chicago-
je buvo įsteigtas 1924 m. (pagal 
L.E. 1923.XII). Pirmutinis kon
sulas buvo Povilas Žadeikis, po 
jo buvo Antanas Kalvaitis, dr. 
Mikas Bagdonas, dr. Pet ras 
Daužvardis, Juzė Daužvardiene 
ir dabar Vaclovas Kleiza. Iški
lus minčiai konsulato jubiliejų 
paminėti ir spaudos puslapiuo
se, teko pasikalbėti su emerite 
generaline garbės konsule Juze 
Daužvardiene. Chicagos lietu
vių visuomenė dar neužmiršo 
jos, kuri suspėjo visur dalyvauti 
ir visiems žodį tar t i . Dabar po 
sunkios orperaci jos j i y r a 
slaugymo namuose, retai lietu
vių teat lankoma. Nors fizinės 
jėgos ją apleido, bet tebėra žvali, 
aštraus proto ir gyvai besido
minti l ietuvišku gyvenimu. 
Taip pat puikiai pr is imenanti 
visas detales, susijusias su kon
sulato veikla. 

Kokiu būdu ir kada įsijun
gėte į Lietuvos konsulato 
Chicagoje darbus? . , 

— Tai neprasidėjo Chicagoje, 
bet New Yorke. Tuomet dar 
buvau Juzė Rauktytė. Turėjau 
laivakorčių agentūrą, tad vizų 
ir pasų reikalais tekdavo dažnai 
susidurti su Lietuvos konsulatu. 
Tuo metu New Yorke Lietuvos 
konsulate buvo jaunas vice
konsulas Petras Daužvardis, su 
kuriuo tokiu būdu susipažinau. 
Lietuvišką šeimą sukūrėme 
1933 m. prieš pat Dariaus-Gi
rėno istorini žygį. Mirus kon-

J U O Z A S ZYGAS 

šului dr. Miku i Bagdonui, 1937 
m. gegužės mėn. atvykome per
imti Chicagos konsulatą. 

— L ie tuvos konsulatas tuo
met buvo.berods^netoli mies
to centro? 

— Taip , k o n s u l a t a s buvo 
Drake viešbučio artumoje, 100 
Eas t Bel levue PI. Netolimi 
kaimynai ( tame pačiame bloke) 
buvo Danijos ir Švedijos kon
s u l a t a i , s u k u r i a i s buvo 
palaikomi draugiški ir tamprūs 
ryšiai. Konsulatas buvo gražioje 
3 aukštų rezidencijoje. 

— Tais la ikais Lietuvos kon
sulate v y k o gyvenimas, veik
la ir d ip lomat in ia i priėmi
mai? 

— Tais la ika is konsulate dir
bo pilnas š tabas , kadangi buvo 
daug in te resan tų ir lankytojų. 
Daug kas lankydavosi ir iš Lie
t u v o s . A t v y k d a v o svečia i , 
lankydavosi prekybos reikalais, 
ta ip pat žurna l i s ta i ir sporti
n i n k a i . Y p a č i š k i l m i n g a i 
būdavo pamin ima Vasario 16 d. 
šventė. Tokiuose priėmimuose 
dalyvaudavo apie šimtas svečių. 
Į juos a ts i lankydavo ne tik 
dvasiškiai , l ie tuviai biznieriai, 
visuomenės veikėjai, bet taip 
pat ir k i tų k ra š tų konsulai bei 
miesto ir valstijos aukšti parei
gūnai . Laba i gerai prisimenu, 
kai tokiomis progomis atsilan
kydavo Chicagos miesto bur
mistras Kelly. 

— T e k o girdėti , kad kon
sulas b u v o žinomas, kaip vai
š ingas š e imin inkas? 

— Tuo tai j i s t i k r a i 
pasižymėjo, mėgo žmones. Be to, 
ta is la ikais priėmimai nebuvo 
taip sunku surengti. Labai daug 
produktų a te idavę iš Lietuvos. 
Dar dabar pr is imenu skanius 
konservuotus kumpius , mari
n u o t u s a g u r k u s . Ta ip pa t 
Lietuvos viešbučio likerius ir 
krupn inkus bei l ietuviškus sal
dainius. Tie lietuviški produktai 
ta ip pat a t l ikdavo ir reklaminį 
darbą Lietuvos gamin iams . To
kiu būdu lietuviškoms prekėms 
per tuos konsula to priėmimus 
buvo atidaromas kelias į Ameri
kos r inką. Matėsi ir to rezul
tatai, Chicagoje buvo organizuo
jama bendrovė importuoti lietu
viškus gaminius, bet karas visa 
tai sugriovė. 

— Karo debes in i s pradėjus 
virš Europos slankioti , ar bu-
b u v o gaut i s ignala i iš Lietu
vos , ką daryti , j e i g u dėl karo 

ve iksmų nutrūktų ryšiai su 
kraštu? Kaip reaguoti, jei 
kraštas būtų okupuotas? 

— Karui prasidėjus buvo sun
k u m ų r y š i u s su L i e t u v a 
palaikyt i . Lietuvos okupacija 
buvo didelis smūgis. Staiga 
buvo p raneš t a iš valstybės 
depar tamento, kad užšaldomas 
Lietuvos auksas ir sąskaitos. 
Taip pat buvo užšaldyta ir kon
sulo asmeninė sąskaita. Kurį 
laiką buvo daug sunkumų. 

— Kaip buvo sutikta žinia, 
k a d Lietuva okupuota? Ar 
b u v o daromas spaudimas iš 
tuo la ik inės Lietuvos „val
džios", kad būtų nutraukta 
konsu la to veikla? 

— Iš tuolaikinės tariamos 
„valdžios" buvo gauta telegra
ma, kad būtų perimta Lietuvos 
pasiuntinybe Washingtone. Bet 
j tą telegramą nebuvo atkreip
t a jokio dėmesio, tad ta ip ir 
neužsimezgė ryšiai su nauja 
Lietuvos „valdžia". 

— Ar buvo sunku apsis
pręsti ir pasidaryti „rezis
tenc in iu" konsulatu? 

— Vienbalsiai visas diploma
tinis korpas nutarė laikytis vie
ningai ir nepripažinti okupan
to primestos tariamos „vyriau
sybės'". Įvairiomis progomis 
buvo daromi demaršai Valsty
bės departamente ir kontak
tuojami valdžios pareigūnai, 
kad susidariusi padėtis nebūtų 
laikoma leglia. Teko vaikščioti 
plonu ledu. bet visos pastangos 
prisidėjo prie to, kad okupacija 
nėra legaliai pripažįstama. Už
saldžius sąskaitas.teko apleisti 
tu rė tas patalpas. Buvo surastos 
ir išnuomotos nedidelės patalpos 
30 N. LaSalle. Šios patalpos te
buvo t ik konsulatui, o gyventi 
reikėjo jau Marquette Parke. 
Taip pat nebebuvo ir samdomo 
personalo. O darbų visą laiką 
buvo. Pasibaigus karui netru
kus konsulatą užplūdo pabėgė
lių laiškai, atsakyti visiems 
reikėjo. Prasidėjus naujai emi
gracijai, darbų dar padaugėjo. 
Taip pat teko organizuoti šalpą. 
Moterų organizacijoms pasiū
l iau adoptuot i išeivi jos 
mokyklas. Susirišus su šalpos 
darbais , teko įsijungti ir į 
Amerikos socialinę veiklą. 

Čia būsimoji konsule galėjo 
panaudoti savo patirtį ir gabu
mus. 1928-1933 tarnavo Wor-
cesteryje kaip North American 
Civic League for Immigrants 
skyriaus vedėja ir vėliau dirbo 
miesto socialinės apsaugos įstai-

Josephina Daužvardiene. būvu?; Lietuvos gen. konsule. 

goje (kaip sočiai vvorker). Taip 
rašoma L.E. IV-tame tome psi. 
377. Taigi socialinėje srityje ir 
šalpos darbuose ji nebuvo nau
jokė. 

— Po konsulo mirties J ū s 
ta ip suaugote su Chicagos 
l ietuviška visuomene, kad 
visokią veiklą be jūsų buvo 
net sunku įsivaizduoti. Ką 
J ū s geriausiai iš to laiko
tarpio prisimenate? 

— Prisiminimu labai daug yra. 
Konsulatas buvo perkeltas į 
Marąuette Parka. Tuomet Mar-
quet te Parkas buvo lietuviškos 
veiklos centras. Lietuviams ap
sigyvenus daugiausiai pietinė
je Chicagos dalyje, buvo daug 
nepatogumų norint konsulatą 
pasiekti. Tad už savus pinigus 
buvo nusipirktas namas Mar
ąuette parke, 6147 S. Artesian 
gatvėje. Beveik lietuviškos Chi
cagos širdyje, tad buvo daug 
patogiau lietuvišką gyvenimą 
sekti ir j ame dalyvauti. 

Konsului sunkiai susirgus ir 
pagaliau daktarams nustačius 
ligą ir pasakius, kad gyvenimo 
vienas mėnuo beliko, tuomet 
konsulas parašė ats is tatydi
nimo raštą min. St. Lozoraičiui. 
Min. St. Lozoraitis atsistaty
dinimo nepriėmė, tačiau man 
pavedė laikinai eiti pareigas. 
1971 m. rugsėjo mėn. pradėjau 
eiti konsulės pareigas. Konsului 
mirus , j au oficialiai buvau 
p a t v i r t i n t a tose pa re igose . 
Kadangi buvau Amerikos pilie
tė (konsulas iki mirties išbuvo 
Lietuvos respublikos pilietis), 
tad negalėjau būti karjeros 
diplomatė. Todėl ir buvau pa
tv i r t in t a genera l ine garbės 
konsule. 

Konsulato darbas buvo tęsia
mas. Vidurkiu buvo parašoma 
apie 2000 laiškų per metus. 
Taip pat ir įvairi reprezentacija, 
kuri taip pat pareikalauja daug 
laiko. Reprezentuoti reikėdavo 
ne tik lietuvių, bet labai dažnai 
ir kitų konsulų bei amerikiečių 
tarpe. Dideli ta lk in inkai buvo 
Longinas Labanauskas ir vice
konsule Marija Kraučiūnienė. 
kuriuos ir dabar mielai prisime
nu. Konsulės pareigose išbuvau 
16 metu. Ir tik akims susilpnė
jus, turėjau iš pareigų pasi
t raukt i . 

Neskaitant konsulannės veik
los, kuris susidaro ne tik iš 
popier izmo, be t pa re ika 
lauja daug asmenin ių kon
t a k t ų ir r ep rezen t ac i j o s , 
ji mielai prisimena ir savo 
įnašą lietuviškų tradicijų išpo
puliarinime. Svarbiausieji yra 
..šiaudinukai" ir „Lietuviškų 
valgių receptai", kurių išleista 
jau devinta laida. Kai kalbame 
apie „šiaudinukus", t a i atrodo, 
kad jie visą laiką mūsų tarpe 
buvo. Tiesa, kaimuose buvo 
daromi įvairūs šiaudų dirbiniai 
ir o r n a m e n t a i , bet neteko 
girdėti, kad ja is būtų buvę 
puošiamos eglutės. 

— Teko girdėti, kad J ū s su
vaidinote svarbią rolę lietu
v i škų e g l u č i ų p a r e n g i m e 
Mokslo ir pramonės muziejų-
je? 

— Taip. iškilo sumanymas ir 
lietuviams turė t i savo eglutę. 
Turėti tai turėt i , bet kaip ją 
papuošti. Pradėjau kalbėtis su 
vyresniais žmonėmis, teirautis. 
Pagaliau atsirado viena mote-
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Buvo truputį susirūpinta, bet be didesnės baimės. 

Buvo iškelti ženklai sugrįžti visoms va l t ims ir. tuoj 
sutemus, laivas buvo priverstas surankioti t r is valt is , 
atsiradusias toli priešvėjinėje pusėje, ir t ik po to leis
tis ieškoti ketvirtosios visiškai priešinga kryptimi. Tuo 
būdu ne tik turėjo ketvirtąją valtį palikti savo likimui 
ligi vidurnakčio, bet netgi laikinai dar labiau nuo jos 
nutolti. 

Kai pagaliau likusioji įgulos dalis laimingai atsi
dūrė ant borto, laivas iškėlė visas bures ir leidosi 
ieškoti dingusios valties. Švyturio vietoje sukūrė laužą 
po tirpymo katilais, ir visi laisvi vyrai įkopė i viršų 
žvalgytis. Tačiau nors laivas nuplaukė pakankamą 
nuotolį, kad pasiektų menamą vietą, kurioje paskutinį 
kartą buvo matyti dingusieji, laivas sustojo ir nuleido 
likusias valtis, kurios visur sukaliojosi ieškodamos ir 
nieko neradusios. Vėl laivas plaukė tolyn, vėl sustojo 
ir vėl nuleido valtis. Ir nors ta ip darė ligi aušros, bet 
nebuvo rasta nė mažiausio valties pėdsako. 

Baigęs savo pasakojimą, svet imas kapitoną- tuo
jau atskleidė savo apsilankymo tikslą. J is prašė 
„Peųuodą" kar tu su „Rachele" leistis ieškoti dingu
siųjų, siūlydamas, kad abu laivai plauktų ke tonų ar 
penkių mylių atstu vienas nuo kito, tuo būdu apimtų 
ta r tum dvigubą horizontą. 

— Kertu lažybų, — šnabždėjo Stubbas Flaskui , — 
kad vienas dingusioje valtyje vilkėjo kapitono išeigine 

eilute ar gal net turėjo jo laikrodį... Todėl taip velniškai 
nori juos susigrąžinti. Kur matyta, kad du padorūs 
banginininkų laivai sukinėtųsi beieškodami vienos 
dingusios valties pačiu žūklės metu? Flaskai. įsižiū
rėk , koks j is išbalęs... Tai turėjo būti ne eilutė, bet... 

— Mano vaikas, mano paties sūnus yra kar tu su 
jais! Dėl Dievo meilės, prašau... maldauju... — sušuko 
kapitonas, kreipdamasis į Ahabą, kuris ligi šiol šaltai 
klausėsi jo prašymo. — Tamsta leisk man išnuomoti 
laivą, keturiasdešimt aštuonioms valandoms... Mielai 
sumokėsiu ir gerai sumokėsiu... jeigu nėra kito būdo... 
Tik ketur iasdešimt aštuonioms valandoms... ne 
daugiau. Tamsta privalai, ai. privalai tai padaryti ir 
padarysi! 

— Jo sūnus! — sušuko Stubbas. — Ak, tai jis ne
teko sūnaus. Atsiimu, ką buvau pasakęs apie rūbus 
ir laikrodį. Ką į ta i atsakys Ahabas? Turime išgelbėti 
tą vaikiną! 

— Nuskendo kar tu su kitais pereita naktį — pra
šnabždėjo vyras iš Mano salos, stovėjęs už ju. — 
Girdėjau... visi girdėjote jų vėles. 

Greitai buvo pat i r ta , ir tai darė ..Rachele" dar 
liūdnesnė, kad ne tas vienas kapitono sūnus buvo 
dingusios valties įgulos tarpe, bet kad kitoje at
siskyrusioje valtyje tuo pačiu laiku, nors kitoje pusėje, 
buvo ki tas sūnus. Taip nelaimingas tėvas, kurį laiką 
pergyveno žiaurų skausmą ir sumišimą, iš kurio jį iš
gelbėjo p i rmasis karininkas, instinktyviai pasi
elgdamas taip, kaip panašiais atvejais elgiamasi ant 
banginininkų laivo, tai yra pirmiausia gelbėti valtį su 
didele įgula. Tačiau kapitonas susilaikė visa tai papą 
šakoti, ir tik Ahabo šaltumas jį privertė prisiminti savo 
dingusį sūnų. jaunut i , vos dvylikametį berniuką, kuri 
tėvas su nepalaužiamu drąsumu stengėsi taip anksti 
supažindinti su pavojais ir stebuklais amato, beveik 

nuo neatmenamu laikų buvusio.iu giminės pašaukimu. 
Tuo tarpu, kai „Rachelės" kapi tonas vis te

bemaldavo Ahabą. šis stovėjo tartum priekalas, priimąs 
visus smūgius, bet pats nė kiek nesijaudindamas. 

- Aš neišeisiu. - sake kapitonas. — ligi tamsta 
man nepasakysi „ ta ip" . Padaryk man ta i . ką pats 
norėtum, kad būtų sveikam padaryta panašiose 
aplinkybėse. Taip pat ir tamsta tu r i sūnų (kad ir 
kūdikį, saugiai dabar namie begulintį). Taip. taip, 
matau, minkštėji. Vyrai, bėkite ir ruoškitės persukti 
rėjas! 

- Ramiai! — suriko Ahabas. Lai niekas nepa
liečia lyno! - ir pabrėžtinai iš tardamas kiekvieną 
žodį, tęsė: — kapitone Gardineri. aš to nepadarysiu. 
Netgi ir šią akimirką gaišinu laiką. Sudiev... Sudiev... 
Tegul Dievas tave laimina, žmogau! Turiu vykti — kad 
galėčiau sau pačiam atleisti. Misteri Starbucke. pažiū
rėk į spintelės laikrodį ir po trijų minučių įspėk visus 
svetimus ir pakreipk laivą buvusia l inkme. 

Paskubom pasi t raukė ir nukreipęs akis sugrįžo į 
kajutę, pal ikdamas svetima kapitoną suakmenėjusį 
vietoje. Atsipeikėjęs Gardineris tylėdamas nuskubėjo 
prie borto ir greičiau nuvirto, negu nulipo į valtį ir 
sugrįžo i laivą. 

Greitai abu laivai nutolo vienas nuo kito: iki 
..Rachelė" buvo matoma, buvo gal ima ją stebėti 
besisukeliojančia tai čia. tai ten. į kiekvieną tamsesnę 

vietą jūroje. 

Iš tolydžio svyruojančios krypties ir raizgyto, 
skausmingo tako galima buvo aiškiai matyti , kad tas 
laivas, verkiąs putų tėškiais. vis neranda paguodos. Tai 
buvo ..Rachelė", apverkianti savo žuvusius vaikus. 

(Bus daugiau* 
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LIETUVIŲ FONDO 
230,000 DOLERIŲ 

LIETUVYBĖS 
IŠLAIKYMUI 

A N T A N A S J U O D V A L K I S 

L i e t u v i ų Fondo va ldyba 
paruošė 1988 metų apyskaitą ir 
sudarė šiems metams sąmatą, 
la ikant i s didžiausio taupumo, 
kad daugiau pinigų liktų lie
tuviškai veiklai remti , pranešė 
valdybos p i rmin inkė Marija 
Remienė. pa te ikdama svarstyti 
s ą m a t ą va ldybos posėdžiui, 
įvykusiam š.m. sausio 24 d. 
savoje būs t inė je . Pateiktoje 
1989 metų sąmatoje atsargiai 
apskaičiuotos pajamos ir išlai
dos. Pelnas išvestas truputį 
mažesnis, ka ip ankstyvesniais 
me ta i s ir nepasiekia įprastos 
k e t v i r č i o mi l i jono doler ių 
sumos. 

Valdyba glaudžiai bendradar
biavo su ta ryba , ypač jos pirm. 
Stas iu Baru, kur is visad daly
vavo valdybos posėdžiuose ir 
dalinosi L F pasisekimais ir 
rūpesčiais. Pirm. M. Remienė 
y p a t i n g ą p a d ė k ą i š re i škė 
valdybos sekretorei ir reikalų 
vedėjai Alei Steponavičienei už 
rūpest ingą LF rašt inės ir vi
sų kitų reikalų profesionalų 
tvarkymą, neskaičiuojant darbo 
valandų. 

Lietuvių Fondo vadovybės pa
stangomis įsigytos knygų lenty
nos, kurios sumontuotos ir pa
s ta ty tos raš t inėje . Jose bus 
laikomi visi leidiniai, išleisti su 
LF parama. Prašoma leidėjus 
bent po vieną tokią knygą~ 
į teikti Lietuvių Fondui. LB 
Šv ie t imo t a r y b o s pi rm. R. 
Kučienė j a u įteikė Švietimo 
tarybos leidinius ir jais papuošė 
LF būstine. Lietuvos bažnyčių 
autor ius ir leidykla padovanojo 
visą komplektą — 7 knygas. 
Gau ta s ir l i tuanisto prof. dr. 
Petro Joniko mokslinis veikalas 
,.Lietuvių ka lba ir t au t a amžių 
būvyje . 

LF tarybos pirm. Stasio Baro 
rūpesčiu dovanai gauti gerame 
stovyje vartot i raš t inės baldai, 
pr i ta ikyt i patogesniam nau
dojimui ir profesionaliam dar
bui . Dabar LF rašt inė atrodo 
erdvesnė ir patogesnė priimti 
lankytojus. Ačiū donatoriams ir 
t a lk in inkams , prisidėjusiems 
prie šio reikalo. 

Valdyba ruošiasi metiniam 
LF narių suvažiavimui, kuris 
įvyks š.m. kovo 18 d. įprastoje 
vietoje — Jaunimo centre Chica-
goje. 

LF" t a r y b o s posėd is 

Lietuvių Fondo tarybo? posė
dis, p i rmininkaujamas Stasio 

LIETUVOS 
KONSULATO... 
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r is , kuri pr is iminė šiaudinius 
ornamentus. Buvo pradėta dirb
t i , buvo ir tokių, kurie šaipėsi. 
Lietuviai pradės su šiaudais 
reprezentuotis . tačiau dabar po 
45 metų jau niekas nebesišaipo. 
Beveik nebeįsivaizduojame eg
lu tės ir Kalėdų be „šiaudinu
k ų - . 

Baigiant šį pasikalbėjimą,dar 
t e n k a p a ž y m ė t i , kad Juzė 
Daužvardienė buvo ir spaudos 
darbuotoja, deklamuotoja, vai
dintoja ir akompaniatorė. 1952 
m. buvo Chicagos Womens 
Advertising Club išrinkta viena 
iš 10 žymiausiųjų Chicagos 
moterų. O dabar , akims susilp
nėjus, jau nebepaskaito. Jos seni 
pažįstami ir organizacijų veikė
jai tu rė tų jos neužmiršti ir ap
lankyt i , mūsų gyvenimo aktua
lijas jai papasakot i . Savo min
tyse ji dar y r a mūsų tarpe, tad 
ir mes jos neužmirš tame ir jai 
sveikatos l ink ime. 

Baro, įvyko š.m. sausio 26 d. 
savoje būstinėje Chicagoje. 
Posėdį atidarius. Lituanistikos 
katedros (Illinois u-te) vedėjas 
prof. dr. Bronius Vaškelis pa
informavo apie lit. katedrą ir 
prašė palankiai spręsti iš kitur 
atvykstančių aspirantų pra
šymus stipendijoms gauti . Tuo 
tarpu yra žinomi bene trys aspi
ranta i , kurie norėtų ruošti ma
gistrą iš lituanistikos. Kaip 
žinome, LF pelną skirsto įsta
tais numatyta 6 asmenų pelno 
skirstymo komisija, sudaryta po 
lygiai iš LF ir JAV LB skirtų at
stovų. Dr. Br. Vaškeliui patar
ta paduoti prašymus nustatyta 
tvarka . 

Lit. katedros fondo tarybos 
pirm. V. Kamantas pranešė, 
kad kalbamasi su Illinois u-to 
vadovybe dėl l i tuanis t ikos 
katedros praplėtimo, įvedant is
torijos skyrių. 

Po šios informacijos, buvo 
g r į ž t a prie darbo tvarkės 
vykdymo, nes reikėjo aptarti 
daug klausimų, apie numatomą 
metinį LF narių suvažiavimą, 
komisijų sudarymą, darbo
tvarkę ir t.t. 

Nežiūrint sumanaus St. Baro 
vadovavimo, posėdis vis tiek 
užtruko 3 valandas. Išklausyti 
komisijų pranešimai, išdisku
tuoti ir priimti. Didesnes dis
kusijas sukėlė finansų komisijos 
pirm. Rūtos Juškienės prane
šimas apie Lietuvių Fondo in
vestuoto kapitalo stovį ir bendrą 
Amerikos ekonominę-ūkinę pa
dėtį. Finansų komisijos vardu 
tarybai pasiūlė iš šių metų 
numatomo pelno paskirstyti 
225.000 dol.. o po įvykusių 
diskusijų, taryba nutarė leisti 
Pelno skirstymo k-jai paskirs
tyti 230,000 dol. Tai apie 10% 
mažesnė suma už praėjusiais 
metais paskirstytą sumą. 

Finansų komisijos pranešimas 
sulaukė platesnių pasisakymų 
dėl dabartinio investavimo. LF 
konservatyvi investavimo poli
t ika yra saugi, bet duoda 
mažesni pelną. Yra nuomonių, 
kad reikėtų pagrindinai peržiū
rėti dabartinius investavimus ir 
atsargiai eiti į akcijų rinką, nes 
akcijų vertė pamažu grįžta į 
n o r m a l e s n e s vėžes. Ver ta 
paieškot i ir kitų ša l t in ių , 
nesumažinant reikiamo saugu
mo. Jau praeitame tarybos 
posėdyje buvo pasisakvta už 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvių Fondo valdyba atsisveikina su dr. A. Razma, išrinkus JAV LB krašto valdybos pirmi
ninku. Iš kairės: O. Baršketytė. R. Steponavičiūtė, M. Remienė - valdybos pirm., dr. A. Raz
ma, A. Steponavičiene. K. Dočkus, A. Juodvalkis, A. Ostis, S. Baras — tarybos pirm. ir V. Momkus. 

dalinį grįžimą į akcijų rinką, o 
dabar pavesta finansų komisijai 
investavimų padėtį pastudijuoti 
ir savo siūlymus pateikti ki
tam tarybos posėdžiui. 

LF tarybos narių y ra tvir tas 
nusistatymas saugoti LF pa
grindinį kapitalą, bet siekti di
džiausio pelno, kuriuo būtų 
galima stipriau paremti lietuvy
bės išlaikymą. Keturių milijonų 
dolerių kapitalas reikalauja 
apdairumo ir nuovokos apie 
bendrą valstybės ūkinę padėtį. 
Reikia pasidžiaugti, kad LF 
taryboje ir valdyboje yra eko
nomistų, finansininkų ir didelių 
finansinių bendrovių vadovų bei 
tarnautojų, kurie savo patirtį ir 
t u r imas žinias pr i ta iko LF 
gerovei bei inves tav imams. 
Padėka jiems. 

Tarybos pitna. S. Baras pasi
džiaugė, kad praėjusieji metai 
buvo vieni iš geriausių LF 
metų: aukomis ir palikimais 
gauta 324,000 dol. ir pagr. kapi
talas pasiekė 4,226,000 dol. 
Įstojo 137 nauji nariai . Naujie
ji nariai vos padengia amži
nybėn iškeliaujančius, bet LF 
šeima atsi jaunina. Tarybos 
pirm. S. Baras yra užplanavęs, 
kad per a te inančius dvejus 
metus pagr. kapitalas pasiektų 
penkis milijonus dolerių. 

L ie tuvos is tor i ja 

St. Baras supažindino tarybą 
su Lietuvos istorijos rašymo ir 
leidimo padėtimi. Lituanistikos 
instituto pirm. dr. V. Keler
tienės pranešimu, Lietuvos is
torijos rašymas pamažu juda. 
Peržiūrima turima medžiaga ir 
i e škoma naujų a u t o r i ų . 
Sudarytas leidimo planas. Pir
mas tomas, parašytas dr. M. 
Gimbutienės, yra sur inktas ir 
laužomas. Pasirodyti žada šių 
metų vasarą. Antras tomas, 
parašytas dr. Juozo Jakšto, ati
duotas istorikei dr. R. Mažeikai-

P«'da£ORimo lituanistikos įnMituto absolventu išleistuves Jaunimo centre 
1989 m. sausio 28 d Studentai atlieka Balio Sruogos vaidinimėlį „Baisioji 
naktis" Iš kaires: Daiva Viktoraitė ir Milda Rudaityte. 
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tei redaguoti ir kalbą peržiūrėti. 
Numatoma pasirodyti šių metų 
pabaigoje. Trečias tomas, para
šytas dr. R. Misiūno, atiduotas 
Ir. Skuodienei taisyti kalbą. 
Numatoma išleisti 1990 metais. 
Ketvirtas tomas, rašomas dr. S. 
Sužiedėlio su t a l k i n i n k a i s , 
užtruks porą metų. Penktas 
tomas, apimąs Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpį, dar 
netur i autoriaus. Šeštas tomas 
apimtų okupacijų laikotarpį iki 
Chruščiovo gadynės. Autoriai 
yra dr. S. Sužiedėlis ir dr. R. 
Misiūnas. 

Kaip matome, istorijos pa
rašymas nėra ta ipjau paprastas 
r e i k a l a s , o s k i r i a n t t i k 
at l iekamą laiką, labai pamažu 
stumiasi "pirmyn. 

Trečioms sporto žaidynėms, 
įvykusiems 1988 m. gruodžio 
pabaigoje Australijoje, Lietuvių 
Fondas per Vytautą Grybauską 
dovanojo šešiolika trijų Lietuvos 
prezidentų medalių įteikti iš ok. 
Lietuvos a tvykusiems sporti-
nrnkam&<K.aip ŠALFAS su tais 
medaliais pasielgė, Lietuvių 
Fondas iki šiol nebuvo painfor
muotas. 

K a l ė d ų šv ntės 

V a l d y b p s p i r m . Mari ja 
Remienė painformavo, kad na
r ia i pasve ik in t i su Kalėdų 
šventėmis, pakartojant Vilniaus 
k a t e d r o s , va izdą , a tžymėt i 
katedros grąžinimą tikintie
siems. Įkalbėtos į magnetofo
nines juostas tarybos pirm. Sta
sio Baro ir valdybos pirm. Mari
jos Remienės šventiniai sveiki
nimai ir pasiųst i visoms lie
tuviškoms radijo laidoms su LF 
pinigine dovana. Švenčių proga 
g a u t a 39,000 dol. aukų, o 
rudens vajaus metu įplaukė 
36,000 dol. aukų, neskaitant 
palikimų ir mirusių įamžinimo. 
Pa te ikė t a r y b a i pa tv i r t in t i 
naująją valdybą, į kurią įeina 
šie asmenys: vicepirm. O. Barš
ketytė, V. Momkus, A. Ostis, dr. 
A. Razma, jr . , R. Steponavičiū
tė, sekretorė A. Steponavičienė, 
i ž d i n i n k a s K. Dočkus ir 
informacijai A. Juodvalkis . 
Tarybos pirm. S. Baras ex officio 
dalyvauja valdybos posėdžiuose. 
Dr. A. Razma, išrinkus JAV LB 
krašto valdybos pirmininku, 
pasi traukė iš valdybos ir LF 
pe lno s k i r s t y m o komisijos 
pirmininko pareigų, pasilik
damas tarybos nar iu ir garbės 
k-to p i r m i n i n k u . Valdybos 
pateikta 1989 metų sąmatą 
taryba vienbalsiai patvirtino. 

Tarybos p i r m . St. Baru i 
pasiūlius, te is iniais patarėjais 
patvirtinti advokatai : A. Ostis, 
S. Kuprys ir V. Jasas, o pro
tokolų s e k r e t o r e - Alė 
Steponavičienė. 

Sudaryta metinio narių su
važiavimo darbotvarkė ir įvai
rių komisijų branduoliai. LF 
metinis na r ių suvažiavimas 
įvyks š.m. kovo 18 d. Jaunimo 
centro mažojoje salėje Chicago
je. 

Lietuvių Fondo paramai gau
ti nus ta ty tos formos pilnai 
;;/p;',fi\ti prasvm.u įteikiami !.F 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba.norite auti 
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

• Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagaloa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga; patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

MISCELLANEOUS 

būstinėje: bendrai paramai iki 
kovo 15 d., o studentų stipen
dijoms — iki balandžio 15 d. 
Vėliau gauti prašymai nebus 
svarstomi ir grąžinami prašy
tojams. Paskutinė pasiuntimo 
da ta laikoma pašto antspaudo 
data . 

Lietuvių dailės instituto pirm. 
dr. G. Balukas pranešė, kad LDI 
inst i tutas įstojo nar iu į naujai 
suroganizuotą Lietuvių meno 
muziejų ir šiuo metu vyksta 
paroda Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre. Paroda bus iki 
kovo 8 d. Norima suorganizuo
ti Čiurlionio galerijoje nuolatinę 
meno parodą iš esamų meno 
fonde dailės darbų. Susiduriame 
su lėšų ir talkininkų stoka. 

Įvyk ia i Lietuvoje 

Tarybos posėdi baigiant, buvo 
pasvarstyta ok. Lietuvoje vyks
t an t i s persitvarkymas bei lais
vėjimas ir Lietuvių Fondo vaid-' 
muo šioje įvykių eigoje. Pasi
sakymuose ir diskusijose daly-
vavo dauguma tarybos narių. 
Priei ta bendros nuomonės, kad 
LF yra sukurtas išeivijos lie
tuvių veiklai remti ir lietuvybei 
išlaikyti. Lietuvių Fondas yra 
aukotojų — narių organizacija ir 
tvarkosi pagal veikiančius įsta
tus bei metinių narių suvažia
vimų priimtus nutarimus. Pa
grindinis kapitalas laikomas 
nepr ik lausomai Lietuvai , o 
naudojamos tik jo pajamos. 
Š iandieninė Lietuva tebėra 
okupuota ir raudonųjų rusų 
valdoma tiesiogiai iš Maskvos 
a r per s k i r t u s v i e t i n i u s 
emisarus. Visuomenėje girdimi 
siūlymai remti ten vykstantį 
la isvėj imą Lie tuvių Fondo 
kapi ta lu a r pajamomis y ra 
n e s u s i g a u d a n č i ų padėty je 
užgaida, nes Lietuva tebėra ko
munistų partijos ir KGB mili
cijos valdoma. Dar labai toli iki 
demokratiškos valdymo formos, 
o juo labiau — nepr iklau
somybės. Tad palikime Lietuvių 
Fondą ramybėje ir leiskime jam 
at l ikt i ligšiolines funkcijas, o 
savo asmeniškomis aukomis 
remkime Persitvarkymo sąjūdį 
bei Laisvės lygą, kaip iki šiol 
rėmėme savo giminaičius ar 
draugus. 

Kaip minėjau, tarybos posėdis 
u ž t r u k o t r i s v a l a n d a s ir 
dalyvavo t ik 11 tarybos narių, 
įskaitant ir toliau gyvenančius. 
Kas atsitiko su kitais 7 tarybos 
nariais , gyvenančiais Chicagos 
apylinkėse? Ar pavargo, ar pa
miršo ar atostogauja? 

Uždarydamas posėdį, tarybos 
pirm. S. Baras kvietė visus daly
vius aktyviau įsijungti į Lie
tuvių Fondo kapitalo telkimą ir 
naujų narių įtraukimą. 

JAV LB krašto valdyba į LF 
p e l n o s k i r s t y m o komisiją 
paskyrė šiuos narius: dr. Petrą 
Kisielių, dr. Robertą Vitą ir 
aktore Nijolę Martinaitytę, o 
antr ininke Aušrą Liulevičienę. 
Lietuvių Fondo taryba išrinko 
Povilą Kilių, dr. K. Baluką ir 
adv. Dainą Kojelytę, o antri
n inku — laikrašt ininką M. 
Drungą. 

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 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3206Va West 95 th Stret 

T«l. — GA 4-8654 

GOVERNMENT HOMES! 
$1 00 (U Repair) Foreclosures, Tax 

Delinqunt Property. Now Selling This 
area! Cali (RefundaDle) 1-518-459-3546 

EXT. H 664A for listmgs. 

• E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

855-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALGIRDAS LEONAS 

GIEDRĖ 
Ši istorinė apysaka yra iš 13-jo 

amžiaus gyvenimo Lietuvoje, vaiz
duojanti tų laikų gyvenimą, papročius, 
karo žygius, jaunatvišką meilę ir prisi
rišimą prie senosios tikybos. 

Knyga 166psl.. kieti viršeliai, gražiai 
išleista. S0audė M. Morkūno 
-spaustuvė 1984. Kaina su persiuntimu 
$&.00. Illinois gyventojai moka $8.50. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4545 W.f63rd Stre«t " . 
Chicago; IL 60629 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. | 
Daugelis apdovanojo ki ta
taučius supažindindami juosi 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

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

\"JJ,-«: 

>q;r: 
GENRIKAS SONGINAS 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Tik dabar ši knyga išėjo iš spaudos. 128 psl.. kietais 

viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 
duomenimis. Ši knyga gražiai išleista Songino anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio. 
Užsakyrfios siųsti: 

• r DRAUGAS 
U ' 4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

.- -

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją {tikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

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

Tadas Navickas 
ALYTUS 

ir jo apylinkės 

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

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

. 



RAINIŲ MIŠKELIS 
Naujos ten įvykusios baisiosios 

tragedijos detalės 
(Pabaiga) 

Ki tų p a s i s a k y m a i 

Pagal Kašausko iš įvairių 
šaltinių surinktas žinias,birželio 
24 d. rytą į kalėjimą atvyko 
r a u d o n a r m i e č i a i ir T e l š i ų 
valdžios pareigūnai. Kariais bu
vo sustiprinta sargyba ir apie 3 
vai. p.p. Vaitkus, einantis kalė
jimo viršininko pareigas, su 
gydytoju Gutmanu ėmė r ink t i 
pasmerktuosius į septintą ka
merą. Po trumpo apklausinė
jimo kaliniai su užpakalyje 
surištomis rankomis ir užkišto
mis burnomis buvo išvedami 
lauk ir kareivių įs tumiami į 
sunkvežimį. Tuo tarpu vienas iš 
k a r i n i n k ų p a s i t e i r a v o , a r 
kalėjime nėra virvių ir kastuvų. 
Suradus 10 kastuvų, į sunkveži
mį j is įsodino du civilius vyrus , 
8 raudonarmiečius ir pas iuntė 
į Rainių miškelį. Čia j ie rado 
tris j a u pradėtas kasti duobes. 
Vyrai per valandą baigė darbą, 
trejetą valandų pagulėjo ant 
pievos ir sutemus pėsčiomis 
grįžo į miestą. 

Paskutinį sunkvežimį pakrau
nant, kaliniai kažkaip nuo bur
nos nus ip lėšė s k u d u r u s ir 
pradėjo šaukti pilnu balsu. Ta
da iš koridoriaus išlėkė Galki-
nas ir, pagriebęs iš kareivio šau
tuvą, su buože pradėjo mušt i 
kal inius. Jie nutilo, bet buvo 
girdėti sunkus a imanavimai . Į 
paskutinį sunkvežimį įsėdo ir 
Vai tkus. Visur maišėsi anks
č iau m i n ė t a s R a s l a n a s ir 
Ročius. Kas tą baisiąją nakt į 
dėjosi Rainių miškelyje, liudi
ninkų bent šiuo metu dar nėra . 
Žinoma, kad 25 d. rytą kalėjimo 
virėjas J. Adomaitis Vai tkų pa
stebėjo krauju aptaškytomis 
kelnėmis ir batais . 

O k a s dėjosi t o l i a u ? 

Sovietams pabėgus iš Telšių, 
vietos gyventojai puolėsi r ink t i 
visokius kariuomenės Rainių 
miškelyje paliktus niekniekius. 
Vienas iš jų birželio 28 d. paste
bėjo neseniai kastą žemę, už
maskuotą samanomis. Manyda
mas, kad ten gali būti paslėpti 
ginklai ar mašinų dalys, pradėjo 
kasti. Baisiai nustebo, užgriebęs 
kojas, rankas, galvas. Tą dieną 
nuo 2 vai. p.p. iki vakaro buvo 
atkasi 73 lavonai. Juos guldė 
ant pievos ir plovė. Kitą dieną, 
s ekmad ien į , k e t u r i T e l š i ų 
gydytojai atliko lavonų eksper
tizę ir surašė protokolus. Štai 
bent kelių jų duomenys. 

Antanas Čiužas, devyniolik
m e t i s moksle ivis , p i lvo ir 
k r ū t i n ė s sumuš imo žymės . 
A n t ka i r ė s kojos ž e m i a u 
sąnario smūgio žaizda, kraujas 
išsiliejęs. Abi rankos užpakalyje 
surištos. Virš galvos kiaušo 
siūlės sutrūkusios, t r ūk ima i 
pusiau ovalinės formos, zonduo
jant (žaizdos gilumą matuojant) 
matuoklis laisvai eina per visą 
kaukolę, smegenys sumaišyt i . 
(Tai rašytojo Eduardo Cinzo, 
gyvenančio Belgijoj, brolis). 

P e t r a s Kavolis , ū k i n i n k o 
sūnus. Visas galvos k iaušas 
deformuotas, sutreškintas. Ties 
dešiniu lūpų sujungimu dvi dur
tos žaizdos 10 cm. gilumo. Apati
nis žandikaulis sutr iuškintas . 
Lyties organai sumušti, kraujas 
išsiliejęs. Šalia Petro jo brolis. 
Plungės gimnazistas. Raudoda-

' mas atpažino vaikus tėvas , 
ūkininkas nuo Kulių. Liudinin
kai pamena tėvo raudą. 

Stepas Budelė, dvidešimtme
tis valstietis iš Alsėdžių. Abiejų 
kojų mušimo žymės. Lyties 
organas sumuštas, kraujas išsi
liejęs, mašna pi lna kraujo. Ant 
varpos galo sumušimo žymės. 
Smakras priveržtas prie kaklo, 
pažabotas raiščiu, liežuvis iš
k iš tas , apatinis žandikaul is 
nuverstas žemyn, kairioji akis 
atdara. Smegenys bėga. (Sako ir 

š i a n d i e n t e b e v a i k š t o po 
Alsėdžius moterėlė , įskundusi 
Budelę ir jo du draugus). 

Neatpažintas. Galvos kiaušas 
ir veidas deformuoti. Rankos lie
menyje y r a skylė 8,5 cm. nely
giais kraš ta is , įmušt i kaula i . 
Apatinis žandikaul is sutraiš
kytas be jokios žaizdos. Liežuvis 
nupjautas. Rankos užpakalyje 
surištos virve, oda subraižyta. 
Lytiniai organai sumušt i b u k u 
daiktu su dideliu kraujo išsi
liejimu. Kojos paduose dvi žaiz
dos. 

Neatpažintas. Rankos surištos 
užpakaly. Galva sudaužyta . 
Kaukuolė sut r iuškinta . Apati
nis ir viršutinis žandikaulis sup
jaustyti . I š burnos vidaus su 
durtuvu i šmuš ta gerklė. Liežu
vio nėra. Tarp ak ių ir nosies 
žaizda. 

Panašiai buvo nukankint i visi 
73. Retame lavone rasta kulkų 
žymių. Beveik visiems sužaloti 
lyties organai . Kulkas , matyt , 
buvo įsakyta taupyti. Darbavosi 
dur tuvais , vėzdais, kirviais , 
kareiviškais ba ta is . Aštuntos 
armijos dal inys, vadovaujamas 
majoro Doncovo, kapitono Jer-
molajevo. Be abejo, vė l i au 
paaiškės, kiek pr ie šio bes-
tiališko darbo prisidėjo lietuvių. 

S t r a ip sny je m i n i m a , k a d 
birželio 2 5 d. ry tą iš Telšių 
kalėjimo buvo paleistas vagis 
Azlauskas. Pakelyje į Rainius 
jis dar spėjo prisivogti saldainių. 
Tada jis samprotavo, jog geriau 
būt i vagiu, negu padoriu lie
tuviu. 

Prieš r a š y d a m a s straipsnį, 
Kašauskas Vilniuje aplankė 
Petrą Raslaną, pensininką. Ta
da jis d a r neturėjo Raslano 
raporto Sniečkui . Rėmėsi t ik 
Ročiaus p raneš imu. Raslanas 

žodžius: „Ir skambink per am
žius vaikams Lietuvos, kad 
nevertas la isvės, kas negina 
jos!" 

P a s a u l i o L ie tuv ių 
B e n d r u o m e n ė s v a l d y b a 

PLB SVEIKINIMAS 
VASARIO 16 ŠVENTĖS 

PROGA 
Tegul atgimimo pavasaris, vienytis, išmokti kalbėtis viena 

t a i p r y š k i a i p r a s i sk l e idęs kalba ir atiduoti savo darbą ir 
pe r e i t a i s me ta i s Lietuvoje, jėgas Lietuvos laisvinimui. Šiais 
paska t ina kiekvieną lietuvį, V a r p o m e t a i s da r tv i rč iau 
k u r jis bebūtų atbusti , siekti įspauskime į savo širdis ir pro-
asmeninio tautinio atgimimo ir t u s Lietuvos laisves varpo įrašo 

jungtis į bendrą lietuvišką darbą 
t au tos išsilaikymui išeivijoje ir 
Lietuvoje. 

Ša is metais 71 Lietuvos Ne
p r ik l ausomybės paskelbimo 
šventę pagerbiame mes išeivijo
je i r džiaugėmės, kad ji iškilmin
gai prisimenama ir tėvynėje. 
Bet šis mūsų džiaugsmas neturi 
leist i užmiršti, kad Lietuva, 
nors ir švęsdama savo Nepri
klausomybės šventę, savo nepri
klausomybės neturi . Lietuva 
tebėra okupuota. To neturime 
užmiršti , mes visi ir visos ir 
v i sur tur ime atnaujinti savo 
pasiryžimus, skirtus Lietuvos 
laisvinimui. 

Minėkim šią Vasario 16 su 
džiaugsmu, viltimi ir su giliu 
s u s i r ū p i n i m u . Švęskime ir 
m i n ė k i m e visi L ie tuvos 
Nepriklausomybės šventę kaip 
pridera: iškilmingai ir garbin
gai . Jos progai pasižadėkime 

L A I M Ė J O Š A L P O S 
P R I E D U S 

Teismas nusprendė, kad Il
linois šalpos depa r t amen tas 
n e t e i s ė t a i m a ž i n o š a lpą 
ne tekė jus ioms mot inoms ir 
dabar t u r ė s joms išmokėt i 
dešimtis tūks tančių dolerių. 

L I G O N I N I Ų 
B E N D R A V I M A S 

Chicagos ir priemiesčių ligo
n i n ė s p l e č i a b e n d r a v i m ą , 
organizuodamos geresnį patar
navimą sergant iems. 

DRAUGAS, antradienis, 1989 m. vasario mėn. 7 d. 

RELIGINIO GYVUMO 
DIENA 

Chicagos arkivyskupija va
sario 10 d. Rosemont O'Hare 
parodų centre organizuoja pa

rapijų gyvastingumo dieną — 
„Parish Vitality Day", kur daly
vaus per 1000 parapijos vadovy
bės, parapijų štabo narių. Bus 
pristatoma gyva parapijų veikla. 

džiagos apie Rainius. Laukiama 
jos paskelbimo. Atrodo, kad 
pamažu viskas išaiškės. Lieka 
t i k mįslės: a r Gorbačiovas leis 
tuos kriminalistus nubausti. 

Tragiškos nakties metinėms 
atėjus, nežinomi žmonės vis 
statydavo miškelyje kryžius, 
k u r i u o s va ldž ia l iepdavo 
nugriaut i . Kartą pastatė meta
l inį . Išsprogdino. Nakt imis 
saugojo miškel į . Pasku t in į 
ka r t ą — pernai vis t iek kažkas 
padėjo gėlių. Ir kaip, sakė tada 
valdžios pareigūnai , tie „svo-
lačia i" galėjo tai padaryti. 

Garsieji žemaičių liaudies 
visą kaltę vertė Doncovui, dėjosi meistrai k u r i a paminklo pro-
nekaltu avinėliu. Iš jo raš to j ek tus . Kada jis bus pastatytas 
Sniečkui aiškėja, kad jis buvo — neaišku. Žinant, kad kanki-
bene s v a r b i a u s i a s bais ių jų n ia i , siekusieji kilnių tikslų, 
skerdynių architektas. Sklinda patenka į altoriaus garbę, norisi 
kalbos, jog Klaipėdoje kažkas manyti, jog šventųjų aureole gal 
matęs ir Vai tkų. j a u puošiasi ir daugelis Rainių 

Kašausko žiniomis, v ienas miškelyje baisias kančias išken-
Kaune gyvenant i s žmogus tu r i tėję. 
surinkęs milžinišką kiekį me- B , v -

Diplomuoto inžinieriaus 
Pauliaus Vario-Variakojo 

mirtis 
Gimė 1899 m. birželio mėn. 2 d. Mažuliškio vienkiemyje, 

Rokiškio apskrityje. Mirė Santa Monikoje š.m. sausio 20 d., 
išgyvenęs 89 metus. Jaunas būdamas dirbo ūkyje. Pusmetį 
pasimokęs įstojo į Rokiškio gimnazijos 4 klasę. Gimnaziją 
baigė 1924 m. Biržuose. Mokslus tęsė Kauno Universiteto, 
technikos fakultete. Kaune gavo „Šviesos" spaustuvėje vedėjo 
pareigas. Po trejų metų kaip valdžios stipendininkas išvyko 
į Austriją-Vieną. Austrijoje 1935 m. baigė aukštąjį 
kultūrhidrotechnikos mokslą inžinieriaus laipsniu. Studijuo
damas buvo Lietuvių Studentų draugijos ir Neo-Lithuania pir
mininku. Grįžus Lietuvon, paskirtas Rusnės vandens kelių 
rajono viršininku. Įsijungė į organizacinę ir politinę veiklą. 
Vėliau buvo paskirtas (1938) Šventosios pajūrio viršininku. 
Vokietijoje gyveno D.P. stovykloje Uchtėje. 1948 m. atvyko 
į JAV-bes. Apsigyveno Detroite. Iš pradžių teko padirbėti 
sunkesnį fizinį darbą. Po poros metų įstojo į Fordo „Process 
Engineering". Nepamiršo ir visuomeninės veiklos. Buvo Balfo 
vicepirmininkas, Lietuvių namams įsigyti vicepirmininkas 
ir pirmininkas. Velioniui buvo didelis pasitenkinimas ir 
džiaugsmas, kai Lietuvių namai buvo Detroite nupirkti. 

Išėjęs pensijon, nuo 1969 m. pastoviai gyveno Santa Moni
koje. Buvo pamėgęs piešti ir drožti skulptūras iš medžio. Taip 
atsirado verpimo ratelis, audimo staklės, senovinis arklas ir 
naujakurio sodyba. Darė medžio mozaikas. 

Toks įvairus buvo dipl. inžinieriaus gyvenimas ir darbai. 

Nuliūdę: žmona Kunigunda, dukra Jina i r anūkas 
Vytau tas su žmona 

L I I E T U V O S A I D A 
Veda KAZĖ BRAZDZIONYTĖ 

Kasdtan nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — tsOO v. vakaro. 

Vk«M lakios i i WCSV stotim 
1480 AM banga. 

AdroMK Sll So. Nolton Ave. 
WUlow Springs, IL. 60480. 

T«fc (SIS) SSt-SSll 

A.tA. 
STASYS KUZMARSKIS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Park apylinkėje. 
Mirė 1989 m. sausio 4 d., 5 vai. ryto, sulaukęs 90 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Rozalija, sūnus Vy

tautas su šeima, duktė Irena, žentas Eugenijus Talandis; 
penki anūkai, trys proanūkai, pusseserės Loreta Saučius, 
Vera Sjoger su šeima ir kiti giminės. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Brighton Parko Liet. 
Namų savininkų draugijai, Pensininkų klubui, kapinių 
valdybai. 

Kūnas pašarvotas antradienį, vasario 7 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 8 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 v. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sūnus , duktė, anūkai , proanūkai ir 
kiti giminės. 

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

A.tA. 
BRONIUI KASAKAIČIUI 

m i n i s , jo žmoną dr . B I R U T Ę K A S A K A I T I E N Ę nuo
širdžiai užjaučia ir k a r t u su j a l iūdi 

Stefa ir Petras Kisieliai 

A.tA. 
BRONIUI KASAKAIČIUI 

mirus , jo žmona i , mie la i kolegei, dr. BIRUTEI 
re i šk iame g i l i aus ią užuojautą ir k a r t u l iūdime. 

Aldona ir Vytautas Taurai 

Dr. B I R U T E K A S A K A I T I E N E . jos vyru i 

A.tA. 
BRONIUI KASAKAIČIUI 

mirus , nuoši rdžia i už jaučia 

Med. Stud. ir Gydytojų Korp! GAJA 

A.tA. 
BRONIUI KASAKAIČIUI 

mirus , re i šk iame nuoši rdžiaus ią užuojautą jo žmonai 
dr. BIRUTEI ir v i s i ems k i t i e m s g iminėms . 

Dr. Jadvyga ir dr. Viktoras Dubinskai 

r.. 

A.tA. 
SESUO ANNA MARIE 

RAKAUSKAS, SSC. 
Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kryžiaus ligoninėje 1989 
vasario 5 d., sulaukusi 95 m. amžiaus. 
I vienuolyną įstojo iš Šv. Baltramiejaus parapijos, 

Waukegan, IL. Vienuolyne įžaduose išgyveno 74 metus. 
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero Seseris ir artimuosius 

gimines: Mary Rakauskas, La Jolla, CA, taip pat šeimas 
Yakučių, Snapeli, Thennes, Backley, Muszynski, Denton, 
Baltrušaitis, Shimkų, Klimų, Stankų. Taip pat daug 
dukterėčių ir sūnėnų. 

Kūnas pašarvotas Šv Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago, trečiadienį, vasario 8 d. nuo 10 vai. 
ryto iki 7 vai. vakaro. 

Laidotuvių šv. Mišios vasario 8 d., 7 vai. vakaro Šv. 
Kazimiero Seserų vienuolyno koplyčioje. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse ketvirtadienį, 
vasario 9 d., 10 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Rakauskų šeima. 

Laid. direkt. Stephen Lack & Sons. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Cal i fornia A v e n u e 
T e l e f o n a i - 523-0440 i r 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 South H e r m i t a g e Avenue 

Te le fonas - 927 -1741-1 
4 3 4 8 S. Cal i fornia A v e n u e 

Telefonas — 523-0440 

P E T K Ų S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St., Ch i cago 
Telefonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So. 50th Av., C i ce ro 
Telefonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

974-4410 
430-5700 

j 
Sally 

BUTKUS -
LAIDOTUVIŲ 

- PETKUS 
DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, 

Telefonas 
Illinois 
- 652-1003 

Donald M.. J r . 

A.tA. 
DR. ALFONSUI AŽUBALIUI 

mirus , nuoširdžiausią užuojauta r e i š k i a m e jo žmonai 
GENOVAITEI, d u k r a i DALIAI W O S S , žentui dr . 
KAZIMIERUI ir a n ū k a m s G I N T A R U I ir ALGIUI, o 
Lietuvoje sesers i r bro l ių v a i k a m s . 

Kartu liūdinti Trečiokų šeima 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 50 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJACfflCAGOJE BEI PRIKMIESČll'OSE 

Tel . 6 5 2 - 5 2 4 5 

» > 



DRAUGAS, antradienis, 19S9 m. vasario mėn. 7 d. 

x Kun. Antanas Zakaraus
kas, Marąuette Parko klebonas 
emeritas, išvyko j St. Petersbur-
gą, Fla.. kur laikys šv. Mišias ir 
pasakys anglišką pamokslą St. 
John's parapijos bažnyčioje Lie
tuvos Nepriklausomybės 
minėjimo proga. Minėjimas bus 
vasario 12 d., sekmadienį, 10 
vai. Iškilmes transliuos trys 
televizijos stotys. 

x Velykiniai priešpiečiai 
Jaunimo centre bus tuojau bai
giantis rekolekcijoms, kurias 
ves kun. Valdemaras Cukuras 
iš Putnamo kovo 19 d. Jau da
bar reikia pusryčiams registruo
tis. 

x JAV LB Kultūros tary
bos pirmininkė Dalia Kuče-
nienė bus viena iš pabaltiečių 
lėšų telkimo koncerte vasario 19 
d. 3 vai. p.p. estų namuose Lin-
colnshire Koncertas rems RAM 
(Riiklik Akadeemiline 
Meeskoor) estų vyrų choro 
koncertus Siaurės Amerikoje. 
RAM pasirodys Kennedy Arts 
Center Washington, D.C., Na
tional Convention of American 
Choir Directors Louisville, KY, 
Carnegie Hali New Yorke ir Or
chestra Hali kovo 12 d. Chica-
goje. 

x Sol. Marytė Bizinkaus-
kai te-Bi ldienė atvyksta iš 
Kanados „Draugo" jubilie
jiniam koncertui, kuris bus va
sario 26 d., sekmadienį, 3 vai. p. 
p. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. K. V. Banaičio sonatą 
smuiku gros smuikininkė Lin
da Veleckytė. Akompanuos 
muz. Robertas Mockus. Ta pro
ga „Draugas" leidžia savo 80 
metų gyvavimo proga specialų 
leidinį su sveikinimais ir trum
pa „Draugo" istorija. Bilietus 
galima įsigyti Vaznelių Gifts 
International parduotuvėje. 

x A. a. Ona Marija Rakaus
kaitė, 95 metų amžiaus, Sv. 
Kazimiero seserų vienuolijos 
narė 74 metus, po sunkios ligos 
Sv. Kryžiaus ligoninėje mirė va
sario 5 . Buvo kilusi iš "VVauke-
gano Šv. Baltramiejaus parapi
jos. Buvo slaugė, ilgą laiką 
muzikos ir dramos mokytoja 
Akademijos ir Marijos aukšt. 
mokykloje. Pašarvota vasario 8 
d., trečiadienį, vienuolyno 
koplyčioje 7 vai. atnašaujamos 
šv. Mišios. Laidojama ketvirta
dienį, vasario 9 d., Sv. 
Kazimiero Lietuvių kapinėse. 
Liko viena sesuo, daug giminių 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

x Gavėnios rekolekci jos 
Šv. Antano parapijoje Cicero 
bus kovo 7, 8. 9 ir 10 dienomis 
6:30 v.v. Jas praves kun. Vikto
ras Skilandžiūnas. Visi apy
linkių lietuviai yra kviečiami 
dalyvauti. 

x JAV Lietuvių J a u n i m o 
sąjungos Chicagos skyr ius 
šiais metais ne t ik ruoš 
budėjimą-demonstraciją Chica
gos miesto centre, bet ir praves 
telefoninių skambinimų vajų, 
nukreiptą į miesto dienraščius. 
Budėjimas — demonstracija 
vyks vasario 16 d. Telefoninių 
skambinimų vajus bus vasario 
13-14 dienomis. Sekite lietuviš
ką spaudos informaciją. 

x Lie tuvių p r o f e s o r i ų 
draugi ja , pirmininkaujama 
prof. Mečio Mackevičiaus, 
dosnia auka prisirašė prie Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centro kaip organizacinis narys. 
Asmenys bei organizacijos gali 
prisirašyti piniginėmis bei 
l i tuanis t inės medžiagos 
aukomis. Veikia Jaunimo cen
tre, tarybos pirm. dr. Adolfas 
Darnusis, valdybos pirm. dr. 
Jonas Račkauskas. 

x Rožinis ir šv. Mišios bus 
aukojamos vasario 9 d., ketvir
tadieni, 6:30 v.v. Tėvų jėzuitu 
koplyčioje. Po pamaldų — 
pokalbis tema: „Atsiversk, sako 
Viešpats". Visi maloniai kvie
čiami. Židinys. 

(sk) 
x Lietuvių gydytojų ir me

dicinos profesionalų grupė 
išvyksta J Lietuvą birželio 14 d. 
Penkiolika dienų Lietuvoje. 
Apsistosim naujame Kauno 
viešbutyje. Bus išduodami 
pažymėjimai dėl federalinių 
mokesčiu nurašymo. Tikra 
galimybė aplankyti visas pagei
daujamas vietas. Grupę lydės 
Romas Pūkš tys . Kre ip t i s 
American TraveI Service Bu-
reau, 312-238-9787. 

(sk> 
z Ieškau lietuviškai kal

b a n č i o s mote r s prižiūrėti 
ligonę. Reikia gyventi kartu. 
Skambint i 436-1395. 

(sk) 

x Kelionių agentūra i rei
kalinga patyrusi tarnautoja 
mokanti dirbti su Pars kompiu
teriu. Skambinti 238-9787. 

(sk) 

x Dr. Algimantas Galinis 
išrinktas Šv. Antano ligoninės 
Michigan City, Ind., gydytojų 
personalo viceprezidentu. 
Paskutiniame dešimtmetyje 
ligoninė žymiai praplėsta, mo
derniai įrengta su paskutiniais 
medicinos technikos išradimais. 
Ligoninės štabui priklauso 125 
gydytojai. Ligoninė turi 200 
lovų ir plačioje apylinkėje yra 
viena iš didesniųjų vėžio ligos 
gydymo centru. Prieš kelerius 
metus dr. Algimantas Galinis 
buvo išrinktas Memorial ligo
ninės gydytojų štabo prezidentu. 
Šioje Indianos valstijos šiau
rinėje dalyje gyvena daug 
lietuvių. 

x Gražina Liautaud su la
bai stambia suma parėmė A. 
Šapokos „Lietuvos Istorijos" 
išleidimą Lietuvoje. Tūks
tantinėmis ji paremia eilę lie
tuviškų reikalų, ypač JAV LB 
krašto valdybos iždą Vasario 16 
proga. 

x Li turginiame seminare 
kovo 11d. Šv. Antano parapijos 
patalpose Cicero, IL, ypač yra 
kviečiami dalyvauti vargoni
ninkai ir chorvedžiai pasidalinti 
vieni kitų patirtimi ir padisku
tuoti reikalingumą bei galimy
bes giesmyno sudarymui. Apie 
esamų giesmynų tinkamumą 
kalbės Žilevičiaus-Kreivėno 
Muzikologijos archyvo direkto
rius K. Skaisgirys, kuris taip 
pat yra Marąuette Parko Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
vargonininkas. 

x Saugiai pervedant pini
gus per banką i „dolerines" 
parduotuves Lietuvoje, jūsų 
giminės gali įsigyti įvairių 
prekių arba automobilį. Šis bū 
das yra tinkamas palikimams 
tvarkyti . R o m a s Pūkštys , 
Transpak. tel. 312-436-7772, 
namų 312-4304145. 

(sk) 

x Vasario 16-tosios sukak
ties minėjimas Chicagoje bus 
sekmadienį, vasario 12 d., 2 vai. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 
Dalyvaus Don Varno posto 
veteranai, meninę programą 
atliks solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai. Kalbės dr. K. 
Bobelis ir sen. Judy Barr Topin-
ka. Minėjmą rengia ir visus 
kviečia Chicagos Lietuvių 
Taryba. 

x Ateitininkų federacijos 
tarybos posėdis numatomas 
vasario 18 d. Chicagoje Old Oak 
Country Club, Lockport, IL. 
Nauja išrinkta taryba perims 
pareigas. Taip pat bus aptar
ti kiti svarbūs einamieji reika
lai. Tarybos naujieji nariai yra 
iš Ohio, Michigan, Ontario, Vir-
ginia, kitaip sakant, iš įvairių 
kolonijų. 

x Korp! Neo-Lithuania Va
sario 16-tąją ir „Varpo" 100 
metų sukaktis minės vasario 11 
d., šeštadienį, 7 vai. vak. Lietu
vių Tautiniuose namuose. Pa
grindines paskaitas skaitys 
jaunieji korporantai. Korp! Neo-
Lithuania spalvas ta proga gaus 
senj. Jonas Gražys. Bus meninė 
dalis, vaišės ir pabendravimas. 
Visuomenė ir visi korporantai 
kviečiami dalyvauti. 

x Norintiems aktyviai kar
tu su jaunimu dalyvauti vasario 
16-tos budėjime Daley Plaza iš 
Brighton Parko išvyksta auto
busai ketvirtadienį, vasario 16 
d., punktualiai 9:30 vai. ryto 
nuo Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos. Užsit ikrinti vietą 
autobuse skambinki te S. 
Daulienei tel. 8474855. 

x Adv. Daina Kojelytė kal
bės Beverly Shores Lietuvių 
klubo rengiamame Nepriklau
somybės šventės minėjime, 
kuris bus vasario 19 d. 1 vai. 
p.p., po pamaldų Šv. Onos 
bažnyčioje. Daina Kojelytė yra 
aktyvi organizacijų veikloje nuo 
jaunystės dienų ir šiuo metu yra 
Vliko tarybos pirmininkė. 

x „Journeys ' , šių metų nr. 
1., Šv. Kazimiero vienuolijos lei
dinys išėjo iš spaudos. Jis liečia 
daugiausiai Šv. Kazimiero vie
nuolijos įvairių skyrių ir vie
nuolynų veiklą, ateities planus 
ir dabarties sunkumus bei jų 
nugalėjimą. Šiame numeryje 
prisiminta ir a.a. kun. Antano 
Staniukyno 70 metų mirties su
kaktis. Redaguoja ses. Agnesine 
Dering, jai padeda Tammy 
Oswald. Leidžia Šv. Kazimiero 
vienuolija. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
mokinė Marie Catuara laimėjo 
Chicagos miesto automobilių 
ženklų konkursą, globojamą 
Metropolitan vandens distrikto 
jau 100 metų. Jai žymuo bus 
įteiktas kovo 2 d., ketvirtadienį. 

x „Laiškų Lietuviams" žur
nalo vakarienė ir premijų 
paskirstymas bus Jaunimo cen
tre balandžio 9 d. 

X Kazimieras Sapetka, Wa 
terbury, Conn., įvairiomis pro
gomis remia savo dienraštį 
didesnėmis aukomis. „Draugo" 
80 metų gyvavimo proga 
sveikina jo darbuotojus, dėkoja 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių, pridėjo ir 50 dol. auką. 
Nuoširdus ir didelis ačiū už 
paramą ir linkėjimus. 

x Kun. Just inas Vaskys, 
O.F.M., Rochester, N.Y., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 25 dol. auką. Po 20 dol. 
— J. Krumplys, Cicero, 111., Sta
sė Mikelevičius, Chicago, 111., 
Sisters of the Immaculate Con-
ception, Putnam, Conn., Jonas 
Gradinskas, Chicago, 111. 
Visiems tariame nuoširdų ačiū. 

x Aldona Umbrasienė, Chi
cago, 111., Roma Pleinienė, 
Hamilton, Ont., Kanada, už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 10 dol. aukų, bet 
nusiskundė, kad kortelės yra 
per moderniškos. Nuoširdus 
ačiū už aukas ir pastabas. 

• : • ' • - ' ' • > . • • -L 

Posėdis su svečiais Lietuvių Bendruomenes būstinėje Chicagoje. Iš kairės: J. Šlajus, min. St. Lozo
raitis, P. Petrutis, D. Korzonienė, M. Lenkauskienė, B. Vindašienė, K. Saja, B. Jasaitienė, D. 
Kučėnienė, D. Lozoraitienė, dr. A. Razma, P. Alekna, D. Valentinaitė ir B. Juodelis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
SUSITIKIMAS SU 

MINISTERIU 
ST. LOZORAIČIU 

Mokytojų pagerbimo proga, 
kuris įvyko sausio 29 d. Tauti
niuose namuose, į Chicagą at
vyko min. St. Lozoraitis. Chica
gą, nors ir vadinama laisvojo 
pasaulio lietuvių sostine, tokio 
rango laisvosios Lietuvos repre
zentantą ne kasdien mato, Tad 
buvo norima tuo pasinaudoti. Jo 
atvykimo proga į Lietuvių 
Bendruomenės būstinę buvo su
kviesti LB valdybos, Kultūros 
tarybos ir spaudos atstovai. Ka
dangi ministeris turėjo atvykti 
tiesiog iš aerodromo, tad jo 
belaukiantieji turėjo progos 
susipažinti su dramaturgu K. 
Saja, kuris šiuo metu lankosi 
JAV-bėse. Jam atvykus jis buvo 
apdovanotas gėlių puokšte, po to 
su visais asmeniškai pasi
sveikino. Susitikimas su svečiu 
iš ok. Lietuvos buvo informa
cinis ir labai malonus. Reikia 
tik stebėtis, kad „šėtono pa-
unksmėje" tokie žmonės galėjo 
išaugti. 

Jo žodžiais, Lietuvoje viešpa
tavo baimė. Yra dar daug tokių, 
kurie ir šiandien tos baimės 
negali atsikratyti. Niekinu 
baimę, kadangi baimės povei
kyje galime būti vergais ilgiau, 
negu reikėtų. Lietuvoje buvo 
neviltis ir nusiminimas, tauta, 
kaip toje pasakoje, statė „kiečių 
tvorą", kadangi nesitikėjo ilgai 
išlikti. Dabar padėtis pasikeitė. 
Tauta iš naujo atgimė ir save 
surado. Jau yra tikima ir ži
noma, kad tauta gyvens. Jau 
drąsiai reikalaujama skriaudų 
atitaisymo. Reikalaujama visų 
tremtinių grąžinimo ir kad būtų 
atlyginta už atimtas nuosa
vybes. Tik čia kalbėtojas 
suabejojo, ar būtų įmanoma tai 
atlikti. Reikalaujama, kad stali
nizmo aukoms būtų suteiktos 
veteranų privilegijos. Taip pat 
reikalaujama, kad būtų nubaus
ti nusikaltėliai prieš tautą, 
kurių pavardės yra žinomos. 
Yra žinomi Rainių žudynių 
dalyviai, tačiau jie dar vaikšto 
laisvi ir gauna personalines 
pensijas. 

Pagaliau atvyko ir ministeris 
St. Lozoraitis su žmona, lydimi 
B. Jasaitienės. Dalia Kučė
nienė, LB Kultūros tarybos 
pirmininkė, apdovanojo ponią 
gėlių puokšte. Atvykusius pa
sveikino dr. A. Razma, LB 
valdybos pirm. Savo žodyje 
ministeris pirmiausiai kalbėjo 
apie dabartinę padėtį Lietuvoje. 
Jo žodžiais, visi žinome, kad 
dabar Lietuvoje vyksta nepa
prasti įvykiai. Niekas neįvyks
ta lengvai ir be kovos. Dar ne 
viskas yra padaryta. Nors jau ir 
pripažįstama lietuvių kalba, bet 
dar lieka dvikalbiškumas. Tad 
atvykę rusai gali su lietuvių 
kalba visai nesiskaityti. Dar rei
kės daug dirbti ir daug kovoti. 
Reikia pasitikėti lietuvių tauta 
ir jos sveika nuovoka. Reikia 
santykiauti su tauta, bet ne su 
jos okupantais ar jų bendradar
biais. Dabar daug ką darome en
tuziazmo vedami. Mezgant įvai
rius ryšius reikia žiūrėti, kad jie 

būtų naudingi mūsų tautai, o ne 
okupantui. Taip pat savaime 
suprantama, kad, beorganizuo-
jant įvairią talką, atsiras ir 
tokių, kurie norės iš to turėti 
sau asmeniškos naudos. Sovie
tų Sąjunga yra blogoje padėtyje, 
tad Gorbačiovas ieško išeities. 
Bet reikia neužmiršti, kad 
diktatūros net ir blogoje 
padėtyje veikia. Čia jis davė pa
vyzdį, kad generolui Franco 
(kuris negali būti nei su Stali
nu, nei su Hitleriu lyginamas), 
jam nebegalint net paeiti, jo 
diktatūros aparatas dar veikė. 
Ministeriui baigus kalbėti, jam 
padėkojo dr. A. Razma ir 
pakvietė visus įsijungti į 
trumpą klausimų sesiją. 

Buvo klausimas svečiui iš Lie
tuvos. Ar gali,kas nors pana
šaus į stalinizmą sugrįžti? 

K. Saja į tai atsakė, kad yra 
tokia prielaida ir jos bijoma. 
Kova vyksta su vaiduokliais, 
saugumas dar budi. Eismontas 
(KGB generolas) yra išsireiškęs, 
kad jis yra prieš nacionalistinę 
atributiką (tautinius simbolius). 
Tad saugumas laukia ir žiūri. 

Kitas klausėjas norėjo žinoti, 
kaip yra suprantamas suve
renumas ir kaip į tai žiūri 
tautinės mažumos. 

K. Saja atsakė, kad šiuo metu 
yra siekiama kultūrinio ir eko
nominio suverenumo. Su tau
tinėmis mažumomis norima 
sugyventi. Su totoriais ir ka
raimais istoriniai visuomet 
buvo geri santykiai. Kiek kitaip 
yra su lenkais. Lenkai yra lie
tuviams priešingi ir reiškiasi 
savo demagogija. Lenkiškumas 
su Maskvos palaima yra val
džios oficialiai palaikomas. 

Min. St. Lozoraitis sakė, kad 
dabartinėse sąlygose suve
renumo negali būti, tai tėra tik 
iškraipymas suverenumo 
sąvokos. 

K. Saja-savaime aišku, kad 
tikro suverenumo negali būti. 
Ar tai nėra tik „švieselė nakty
je", kai kalbama apie kalinius, 
tačiau nekalbama apie respubli
kas, kurios yra kalinės. 

Kadangi tą patį vakarą dar 
vyko Jaunimo centre Peda
goginio Lituanistikos instituto 
diplomų įteikimo iškilmės, tai 
dalis dalyvių pradėjo tylutėliai 
skirstytis. Buvo įdomus ir pras
mingas susitikimas. 

J . Ž. 

VYČIŲ LIETUVOS ! 
ATSIMINIMAS 

Lietuvos vyčiai savo didįjį ren
ginį „Lietuvos atsiminimas" 
turėjo vasario 5 d. Martiniąue 
restorane. Vyčiai turi daug ger
bėjų, tai į jų šventę, nežiūrint la
bai blogo oro, suvažiavo daug 
svečių — arti 400. Pagal tradi
cijas banketas pradėtas 
iškilmingu maršu, atlydint gar
binguosius svečius ir vyčių 
veikėjus. 

Iškilmes pradėjo E. Oželienė, 
pažymėdama, kad visų mūsų 
tikslas — nepriklausoma Lie
tuva. Dėkojo visiems, kurie atsi
lankė. Vadovaujant sol. M. 
Juzėnui, pianinu palydint muz. 
R. Mockui, buvo sugiedoti Lie
tuvos ir Amerikos himnai. 
Maldą angliškai ir lietuviškai 
sukalbėjo kun. A. Zakarauskas. 
Linksmu žodžiu svečius 
pasveikino kun. J. Kuzinskas. 
Vidurvakarių apskr. vyčių 
pirm. sol. Al. Brazis pasveikino 
svečius, linkėdamas smagiai 
praleisti vakarą. Banketą 
surengė E. Oželienė — komisijos 
pirmininkė, talkinama atstovų 
iš kuopų. Rengėjų komitetas 
buvo arti 20 žmonių. Daugiau
sia pasidarbavo sol. Al. Brazis, 
sukviesdamas net 120 svečių. 
Tai jau buvo 29-tas vyčių or
ganizuojamas Lietuvos atsi
minimo banketas. Šiuose 
banketuose specialiai pagerbia
mas koks nors pasižymėjęs 
veikėjas. Pradedant nuo prof. J. 
Stuko. Pirmą tokį banketą pra
dėjo E.Rogers. Ji ir dabar yra 
energinga veikėja vyčių choro 
pirmininkė, jau 18 m. šiose 
pareigose. 

Vakarienė buvo gerai paruoš
ta. Visą laiką skambėjo Ą. Stel
moko orkestro melodijos. 

Programos vedėjas kun'. J. 
Kuzinskas įnešė nemažai 
humoro. Jis supažindino su sve
čiais prie garbės stalo: prel. D. 
Mozeris, A. Brazienė, sol. Al. 
Brazis, kun. Ant. Zakarauskas, 
gen. kons. V. Kleiza su žmona, 
dr. K. Eringis, Vyt. Skuodis su 
žmona, E. Oželienė. 

Gen. kons. V. Kleiza išreiškė 
padėką, kad šiame bankete pa
gerbė Lietuvos Laisvės lygą, 
kurios pastangos atnešė daug 
laimėjimų Lietuvai. Pasidžiau
gė, kad šiandien vėl pašventin
ta Vilniaus katedra ir ji tarnaus 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— V a s a r i o 25 d. Lietuvių 
namuose T o r o n t e bus Kana
dos Lietuvių Jaunimo sąjungos 
suvažiavimas. Jame dalyvaus 
Pasaulio Lietuvių jaunimo 
sąjungos pirm. Alvydas Saplys, 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės nariai Gabija Petraus
kienė, Algis Juzukonis. Žur
nalistas Antanas Šileika apibū
dins jaunimą apie pasiruošimą 
kelionei į Lietuvą, ko reikia 
tikėtis, ką vežti ir t.t. Registra
cijos kaina 10 dol. (Kanados 
valiuta). Dėl platesnių informa
cijų prašau skambinti Loretai 
Stanulytei tel. 321-4937. 

— Kun. K. Kaknevičius pe
reitų metų gruodžio 10-11 d. at
vyko į Sudbury iš Mississaugos 
ir atlaikė susitelkimo dienas 
prieš Kalėdas. 

Lituanistiniu mokyklų mokytom p;n."*r;>ime susitikę švietimo vadovai. Iš 
kairės: Pedagoginio Lituanistikos instituto direktorė S. Petersonienė, da
bartinė Švietimo tarybos pirmininke H Kučienė ir buvęs Švietimo tarybos 
pirmininkas J. Kavaliūnas. „ . . . . 

Nuotr. I. Kriaučeliunienes 

tikintiesiems. Lietuvos padėtis 
pagerėjo, bet ne pilnai. Tai lyg 
mirties sprendimo pakeitimas 
kalėjimu visam gyvenimui. 

Meninę programą atliko sol. 
A. Gaižiūnienė, akompanuojant 
muz. R. Mockui. Nukeldama 
svečių mintis į Lietuvą, j i 
dainavo apie tėvynės ugnelę, 
Mylių aš tave vieną. Jos daina
vimas buvo patrauklus. Padai
navo ir ariją iš Leharo „Links
mosios našlės". 

Prisijungė ir sol. Al. Brazis 
Strauso melodijomis. Svečių 
malonumui įjungė dar vieną 
operinį duetą, stebindami taip 
pajėgiu skambėjimu. 

S. Binkienė ir Al. Brazis įtei
kė žymenis V. Skuodžiui ir K. 
Eringiui, supažindinant taipgi 
su vyčių siekimais ir Lietuvos 
Laisvės lygos ryžtinga veikla. 
Džiaugėsi autonomijos apraiš
komis Lietuvoje, pažymėdama, 
kad dar toli iki pilnos laisvės. 
Vyčiai jaučiasi taip artimi Lie
tuvos Laisvės lygai, išdėstė jos 
laisvės siekimus. 

Dr. K. Eringis padėkojo už 
Laisvės Lygos pagerbimą. Pri
minė, kad Laisvės lygos pogrin
džio veikėjai siekia bekompro-
misinio Lietuvos išlaisvinimo. 
Dr. V. Skuodis savo kalboje 
priminė, kad Vytis yra kovos 
simbolis už Lietuvą. Vyčiai 
daug padarė, kad Lietuva būtų 
nepriklausoma ir dabar daug 
dirba dėl Lietuvos laisvės, dėl 
išlaisvinimo kalinių. Vyčiai la
bai gerbiami Kanadoje, Eu
ropoje, Australijoje. „Mums gar
bė dalyvauti vakare, skirtame 
priminti Lietuvą". Pažadėjo, 
kad žymenio nuotraukos ir pats 
žymuo bus nusiųsti Lietuvon. 

Kun. J . Kuzinskas prisiminė 
savo pernai atsilankymą Lietu
voj, kur teko matyti patriotines 
minias. Pasidžiaugė, kad S. Bin
kis, yra ne lietuvė, o mokosi 
lietuviškai ir uoliai dirba su vy
čiais. Buvo iššaukti trys iš 
Lietuvos atvykę svečiai. Pa
gerbė renginio komiteto narius. 

Pažymėtina, kad visi vakaro 
dalyviai buvo papuošti prisegta 
lietuviška vėliavėle. 

Pagerbiant E. Rogers gimta
dienį, buvo sudainuota „Lai
mingo gimtadienio". 

Užbaigus maldą sukalbėjo 
prel. D. Mozeris. Norintieji dar 
galėjo pasišokti. 

Viskas praėjo patr iot iška 
malonia lietuviška dvasia. 

Lietuvos Laisvės lygai įteikta
me žymeny buvo įrašas: „Lie
tuvos vyčiai pagerbia Lietuvos 
Laisvės lygą už jų pastovią kovą 
Lietuvos nepriklausomybei vėl 
tapti tikrove. Vidurio Amerikos 
apskr. 1989 m. vas. 5 d. 

J u o z . Pr . 

Advoka ta s J o n a s Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

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