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Ligija Tautkuvienė 
llačiau, garsiau apie genocidą, 

holokaustą prabilome atkūrus Ne
priklausomybę. Lietuvos okupacija, 
žmonių trėmimai j Sibirą tik mūsų 
pačių įvardijami „genocidu". Tyli di
džiosios valstybės. Ką tik kapai 
nusinešė paskutinį, ryškiausią ko
munizmo priešą, sugebėjusį ne tik 
kovoti, bet ir j griauti... 

Lietuvių tautos genocido vykdy
tojai dar gyvi. tačiau ..niekaip ne
surandami" arba jų neišduoda ki
tos valstybės, tokios, kaip Rusija, 
Izraelis ir pan. Gal mes patys kalti, 
jog nesugebame nusikaltėlių išsi
reikalauti, kad stotų prieš teismą, 
lietuvių tautą? O gal jie jau nuse
nę, nepakaltinami? Patogu ir pa
prasta. Tik lietuviai, kalti jie ar ne, visa
da kaltinami... 

Neseniai, per vieną iš daugelio 
rusakalbių radijo stočių (prisipa
žinkime, kad laidų rusų kalba klau
somės, ko gero. visi trečiabangiai, 
nes tą kafoą suprantame geriau nei 
angių), vienas lietuvis, paskambi
nęs į studiją, vos nespringdamas iš 
laimes, dėkojo už puikias laidas ir 
teigė, jog jos — pačios geriausios, 
ką jis galįs išgirsti Čikagoje. Negin
čysiu. Laidų išties yra gerų. Tik ar 
pagalvojome — kiek jų, tų rusiškai 
kalbančių, žmonių čia atvyko, kiek 
lako aa gyvena, kokios jų galimy
bės'' Ar paslaptis, jog daugelis jų 
gauna valstybės paramą, kaip nu
kentėję nuo komunizmo, kurį, beje. 
aktyviausia statė Didesnė dalis. Nu-
njau tada tą karčią, bent man, pi
liulę ir — ką padarysi Visokių žmo
nių ya Vieni — remiam savuosius, kiti 
— meilaujame svetimiems. 

Netrukus, pertą pačią radijo stotį 
..Narodnaja volna", kalbėjo biblio
tekininkė Viktorija iš Izraelio, kuri 
teigė, jog ..žydus šaudė 95 procen
tai lietuvių". Važiavau greitkeliu, 
bevielio telefono neturėjau, tad pa
skambinti studijon ir paklausti — iš 
kur tokie skaičiai, kodėl taip neat
sakinga, niekšingai juodriama mano 
tauta, negalėjau. Tikėjausi, kad 
kas nors. kad ir tas pats entuzias
tas vyrukas, paskambins, paklaus. 

kuo remiantis tokie kaltinimai? De
ja. Tūkstančiai dabar žino tik tokią 
tiesą. O ji, mano supratimu, sutepė 
žydus gelbėjusių lietuvių žygdarbi, 
jų tarpe — jau mirusios mano ma
mos Bronislavos ir tėčio .Adomo Ge-
cevičių, kurie išgelbėjo keturis žydų 
vaikus. Atsimenate lietuvišką filmą 
— „Tas prakeiktas nuolanku
mas"? Gal jau mes tokie — nuo
lankūs, kalti ar ne — atsiprašantys, 
už save nekovoįantys? 

Čečėnijoje rusai gyvus sudegino 
vieno kaimelio gyventojus — mo
teris, vaikus. Veik aštuoniasdešimt 
jų žuvo ugnyje, neretai visą šiurpų 
vaizdą priverstinai stebint vienam 
iš šeimos narių... Lietuvos Pirčiupis 
Tik tada lietuvius degino vokiečiai... 
G-8 valstybių pasitarime Vladimir' 

as Putinas vėi kabėjo apie terorizmą, 
kovą su juo. Jam pavyko sukiršinti če
čėnus Ir dabar brolis kovoja pneš brolį. 
Ką tik žuvusio prezidento Kadyrov'o 
sūnus pažadep. jog nepasigailės nė 
vieno kovotojo šeimos nario — žu
dys, šaudys: akis už akį. dantis už 
dantį. Ir vėl kraujo kerštas. 

Prisiminkime — okupuotoje Lie
tuvoje brolis išėjo prieš brolį — vie
ni už sovietus, kiti — už laisvą Lie
tuvą? Argi čečėnų kova už savo 
žemę nėra išsivaduojamoji?! Kas 
prabils apie čečėnų genocidą, be
sitęsiantį dar nuo caro laikų? Kas 
išdrįs V. Putin'ą teisti už tai? 

Šiandieninis pasaulis nėra rami 
oazė — tai ten, tai šen. surusena 
karo židinys, neretai jsiplieksda-
mas į žiaurią kovą. Ar šiandien pa
saulyje niekur nevykdoma oku
pacija, genocidas7! Kosovas — 
gyva žaizda. Dabar ji matoma vi
siems. Jei mes patys neprabilsime 
iš knygų, filmų populiariausiomis 
pasaulio kabomis — kančios, žaiz
dos, liks tik mums patiems. 
Tautos Okupacijos, Genocido Ge

dulo ir Vilties dienos primena, ne
leidžia pamiršti kas buvo. Šian
dien, kai esame NATO lygiateise 
partnerė, turėkime vilties, jog tai 
daugiau niekada nepasikartos. 

ŽEME YRA ŠVENTA 

nusėtas medinių lentelių nuolau
žomis. Nė kryžeiio, nė kauburėlio. 
Veltui sesutės radviliškietės 
stengėsi atspėti, kuri lentelė gali 
būti jų tėvuko. Akys plūdo aša
romis. Matyt, ne taip baisiai įsi
vaizdavo tėvo kapus. Ne leng
viau buvo širdyse ir tiems, kurie 
čia tada buvome ir viską matėme 
savo akimis. Tiesa, kur mirusius 
laidojo — nežinojome, nes juos ga
lėjome lydėti tik iki lagerio vartų... 

Tokių kapų Kazachstane — 
daugybė. Tarp jų — pilna išnie
kintų, kur gyvulių bandos ganosi, 
tik stepių vėjai gairina skurdžią 
žolę. 

Vadovaujami kunigo, visur nuo
širdžiai meldėmės, giedojome 
„Marija, Marija", deginome žva
keles, kaišėme lietuviškomis 
rūtomis, radę aiškesnę kapo vie
telę. Vietiniams žmonėms keistai 
atrodė iš toli pastebima mūsų 
eisena — trispalvės vėliavos, 
žmonės su fotoaparatais, dvi mo
terys su tautiniais rūbais. Atbėgę. 
jie klausinėjo kas, iš, kur. ko ieš
kome tuščioje stepėje. Supratę, 
kad meldžiamės, dauguma ir jų 

Tremtiniai Kazachstano stepėse. 1991 m. Nuotrauka iš dr. Dalios Kairiukštienės asmeninio albumo. 

Marija Rimkienė 

1991 metais į tremties vietas 
mūsų grupėje keliavo ir jaunas 
kunigas iš Kupiškio. Jo dėka pir
miausiai aplankėme katalikų 
bažnyčią Malkaduke. statytą dar 
stagnacijos metais čia kunigavu
sio Albino Dumbliausko rūpes
čiu. Tai šiek tiek paaukštintas 
baltų plytų namas su nedideliu 
kryžiumi. Mat tada miesto val
džia reikalavo, kad bažnyčia bū
tų nežymi, nesiskirtų iš kitų pas
tatų, ypač žiūrint per netoliese 
esančios mokyklos langus. Gal 
dėl to jos vidus nuostabiai iš
puoštas. Parapijiečiai mylėjo sa
vo kunigą, todėl bažnyčiai statyti 
negailėjo aukų. 

1991 m. sausio 10 d. kunigas A. 
Dumbliauskas mirė. Bažnyčios 
šventoriuje aplankėme jo kapą, 
uždegėme žvakes, pasimeldė
me, pagiedojome. Pamatę mūsų 
trispalves vėliavas, susirinko ne

mažai vietinių žmonių. Tarp jų at
sirado ir lietuvių. Susipažinome. 
Bažnyčioje mūsų kunigas atlaikė 
šv. Mišias lietuviškai, sakė pamoks
lą. Vietiniams jį išvertė į rusų kal
bą. Žmonės apsiverkė, išgirdę 
apie mūsų kelionės tikslą, apie 
mūsų tautos siekius, laisvę. 

Dvi seserys radviliškietės pa
dovanojo bažnyčiai du šventus 
paveikslus iš Lietuvos. Jos prašė 
vietinio kunigo, kad pasimelstų 
už jų tėvą, mirusj Spasko lageryje. 

Spaske buvo didžiulis politinių 
kalinių invalidų lageris. Paliegę 
žmonės čia tyliai laukė baisios 
mirties. Niekas nežino, (oek jų aa 
atgulė. Dabar šioje vietoje jsi-
kūręs karinis dalinys. Panašus į 
lagerį, tik barakai baltesni, gal 
erdvesni. Tvora irgi aukšta, tik ne 
spygliuota. Kampuose sargybos 
bokšteliai — visai tokie pat. 

Čia pat. už kalvos, pasukome j 
kapus. Tai pilkas stepės plotas, 

žegnodavosi, šluostėsi ašaras, 
nežinia — e džiaugsmo ar skaus
mo, ar pagarbos svetimšaliams, 
kad paįvairinome jų pilką kasdie
nybę... Daugelis jau žinojo apie 
Lietuvą, Pabaltijo vienybę ir 
linkėjo mums kuo geriausios klo
ties. Iš vyresniųjų žinojo apie bu
vusius lagerius ir sunkią kalinių 
dalią juose. Stebėjosi, kad iš tiek 
įvairių tautybių žmonių, tik lietu
viai prisimena savuosius ir atva
žiuoja tokią tolybę jų lankyti. 

Beveik kiekvienoje vietoje suti
kome lietuvių, ten pasilikusig gyventi 
ne tik iš politkalinių ir tremtinių. 
bet. vėliau, laisvu noru čia atva
žiavusių. Daugelis jų nutautėję, 
sukūrę šeimas su svetimtaučiais. 
Vaikai nebemoka lietuviškai kal
bėti. Nutrūkęs ryšys su Lietuva. 
O gaila, kad jie nebenori grįžti j 
tėvynę. Vienas prisipažino, jog 
yra prasigėręs — toks Lietuvai 
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LIETUVA, TĖVYNE MUŠU. 

„Sovietinė armija nebuvo 
okupacinė, — sako būsimasis 
Lietuvos kariuomenės vadas" 

Vytautas Visockas 
Po NATO skėčiu — Rytų ką apie tai mano pats generolas 

Jonas Kronkaitis. Kc-kryptimi 
Viskas puiku. Esame 

visaverčiai europie
čiai po NATO skėčiu. 
Štai jau trečias mė
nuo, kai belgų, dabar 
danų lakūnai Zok
niuose kirkina Šiau
lių mergas, už tai daž
nai gaudami „į lem
pą" nuo nepėsčių 
Šiaulių kavinių ir barų bernų. 
Kartais pagalvoji: ar ne per 
daug ir ne per dažnai tie padan
gių sakalai keturpėsti graibo 
lietuvišką žemę, užuot žvalgęsi 
po jos padangę? Juk iš tokios 
labai žemos padėties galima daug 
ko svarbaus nepastebėti, ypač 
kai pusnuogės gražuolės tuo 
metu svečiuojasi naikintuvų 
kabinose. Ką apie tai mano 
NATO generolai? 

Juokauju... Lietuvos kariuo
menė, reformuojama pagal va
karietiškus standartus, gerai 
tvarkosi, aktyviai dalyvauja 
tarptautinėse taikos palaikymo 
misijose. Jeigu tikėti „Le Figa
ro" laikraščiu, ta pažanga pa
siekta dėl to, kad Lietuvos gink
luotosiose pajėgose beveik ne
liko Raudonosios armijos ka
riškių, kad pirmenybė čia tei
kiama jauniems, provakarie-
tiškos orientacijos karinin
kams. Pastaruoju teiginiu gali
ma suabejoti, kai matai, kad 
Lietuvoje generolais tampa Af
ganistano didvyriai ir garsio
sios Renatos Smailytės draugai. 
.Apie tai daug kalbama. Kas bus 
Jono Kronkaičio įpėdinis? Jau
nas, provakarietiškos orientaci
jos karininkas? Norėtumėt! Ne
priklausomybės akto signata
ras Algirdas Patackas, priešin
gai nei ,,Le Figaro", esmę su
vokia kitaip. O jis sako. jog ten
dencijos aiškios: „Lietuvai įsto
jus į NATO, procesas Rytų kryp
timi tebesitęsia. Per R. Pakso 
kadenciją buvo keliami buvę so
vietiniai karininkai, o jaunų 
vyrų, mokslus baigusių Vaka
ruose, karjera slopinama. Šis 
procesas tebesitęsia. Jį šiek 
tiek pristabdė generolas Jonas 
Kronkaitis. Tačiau pastarasis 
buvo izoliuotas, pagrindiniai 
sprendimai daromi už jo nuga
ros. Dabartinio kariuomenės 
vado kadencija baigiasi liepos 1 
dieną, o naują prezidentą turė
sime, berods, liepos pradžioje. 
Nieko baisaus neatsitiktų, jei
gu naują kariuomenės vadą pa
skirtų ne laikinasis, o rinktasis 
prezidentas, tačiau kažkodėl 
skubama. O iš kandidatų sąra
šo matyti, kad Rytų kryptis bus 
tęsiama. 

Nėra pr ipažinę klaidos 
Iš spaudos pranešimų, iš vie

šų pasisakymų sunku suprasti. 

dėl jis pateikė tokį il
gą kandidatų į ka
riuomenės vado postą 
sąrašą? Kodėl jame — 
abu generolai? Kodėl 
jis viešai nepasakė: 
manau, kad kariuo
menės vadu turėtų būti 
štai šis karininkas? Kal
bama, kad jis neprita

ria nei generolo Valdo Tutkaus, 
nei generolo Česlovo Jezersko 
kandidatūroms. Neseniai vie
noje televizijos laidoje Jonas 
Kronkaitis į klausimą, ar gali 
Lietuvos kariuomenės vadu būti 
karininkas, prisiekęs okupacinėje 
kariuomenėje, pagalvojęs atsa
kė: ,Aš manau, kad gali. Žmogus, 
kuris suvokė, jog padarė didelę 
klaidą, viešai atsiribojo nuo tos 
priesaikos — gali. Tačiau buvo 
žmonių, ne tik kariškių, bet ir 
aukštų politikų, kurie iki šiol 
nėra pripažinę padarę klaidą". 

Pasiklausius, ką apie tai kal
ba jo pavaldinys, lauko kariuo
menės vadas brigados generolas 
Valdas Tutkus, galima daryti 
išvadą, kad pastarasis yra iš tų, 
kurie nesuvokė „padarę klaidą". 
..Taip. aš esu Afganistano karo 
veteranas. Afganistane tarna
vau gerai, — didžiuodamasis sako 
V Tutkus. — Ne kartą esu ap
dovanotas, ne kartą buvau su
žeistas. Man buvo 17 metų, kai 
pasirinkau kario profesiją, kai 
daugelis kitų pasirinko teisi
ninko, mokytojo, milicininko 
profesiją. Kiekvienas tais lai
kais darė savo darbą". Paklaus
tas, o kaip su priesaika okupa
cinei kariuomenei, pagalvojęs 
atsakė: „Matot... tada. kai aš pri
siekiau tarybinei kariuomenei, ji 
nebuvo laikoma okupacine". 

Būtent taip birželio 5 dieną 
televizijos laidoje kalbėjo gali
mas kariuomenės vado genero
lo Jono Kronkaičio įpėdinis (tu
riu įrašą). 

Sunku patikėti, kad apie so
vietinę kariuomenę šitaip mano 
nepriklausomos Lietuvos gene
rolas, dar sunkiau — kad toks 
generolas būtų rimčiausia kan
didatūra į Lietuvos kariuome
nės vado postą. Jonas Kronkaitis 
sako. kad „visi karininkai atsi
sakė apdovanojimų, gautų iš 
okupantų rankų". Bet, kaip ma
tome, yra ne visai taip 

..Normalioje demokratinėje 
teisinėje valstybėje tokio gene
rolo kariuomenės vadu, mano įsi
tikinimu, jau nebepaskirtų. Ne
svarbu, kodėl išsprūdo šitie žo
džiai, kaip jie išsprūdo" (Rim
vydas Valatka, citata iš kitos, žur
nalisto Tomo Dapkaus radijo 
laidos). 
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BIRŽELIO 25 d. BIČIULYSTE 

BIČIULYSTĖS akciją 
— „Padėkime žmogui!" — tęsiame. 

RINKIMAI RINKIMAI RINKIMAI 
LEMONTE, PLC 

„Bičiulystės" Nr. 15 (gegužės 4d.) 
rašėme apie 28-rių metų Ramintą 
Pusnikienę, patyrusią didelę nelai
mę — avarijoje žuvo jos vyras, ji pati 
neteko dešinės kojos, sužalotas vei
das. Šeštus metus einanti dukrelė 
Paulina — nuo gimimo serga cere
briniu paralyžiumi. 

Kreipėmės j skaitytojus, prašydami 
pagalbos ir j Našlaičių globos organt-
zacįą „SAULUTĖ'. Jūsų auka bus nura
šoma nuo federahnių mokesčių. Siųsdami 
čekį, pažymėkite, kad jis skirtas Ramintai 
Pusnikienei. Aukotojų pavardes skel
biame laikraštyje. 

SAULUTE 
419-WeidnerRd 
Buffalo Grove, IL 
60087 

Ramintos Pusnikienės asmeninė 
sąskaita Lietuvoje: 
LT11 7300 0100 8334 9921, 
AB HANSABANKAS. 

Tiesiai Ramintai auką — 55 do
lerius nusiuntė Rūta ir Vytenis Kun-
cos iš VVoodridge, IL. 

Ačiū visiems. L.T. 

„Nukritęs iš dangaus" 

Nuotraukoje: balsuoti atėjusius žmones registruoja (iš kairės) Ramūnas 
Astrauskas ir Vladas Kubilius. 

Dailininkas Ernestas Žvaigždinis parodoje. Nuotrauka Stefos 
Tamoševičienės. 

Stefa Tamoševičienė 
Praeitą savaitę Balzeko lietu

vių kultūros muziejuje atidaryta 
Ernesto Žvaigždino tapybos dar
bų paroda „Roridietiškas etapas". Iš 
autoriaus kūrinių sklinda pas
laptinga šiluma, jaukumas. Pa
veiksluose - abstrakcijos. Kaž
kodėl jos asociuojasi su gamtos 
motyvais - bangų keteromis, 
smėlio supustytomis kaskado
mis, neregėta augmenija... Tai, 
žinoma, taip atrodo man. Dar 
kitam, neprofesionaliam meno 
vertintojui — tai skaidrūs miražai. 
Pagaliau, neturi reikšmės, kaip 
kiekvienas jvardys savo fantazi
jos vaizdinį — juk specialiai pa
liekama „dirva'" kiekvieno lakiai 
minčiai. — Gražu, — trumpai 
drūtai komentavo parodos lanky
tojai. Pristačiusi autorių, Violeta 
Imšienė prisipažino, kad Ernesto 
darbai — jai lengvas šokas. Ir ne 
vien ji įsivaizdavo — jeigu auto
rius klaipėdietis, būtinai paveiks
luose siūbuos laiveliai, saulė guls 
į melsvus bangų patalus... Ši 
paroda E. Žvaigždinui Amerikoje 
— antroji. Pirmoji eksponuota 
pernai — Lemonte. Jo surengtos 

asmeninės parodos: Lietuvoje, 
Vokietijoje, Danijoje, Rusijoje. 
Gimtojoje Klaipėdoje šis auto
rius, kaip pats sako, surengęs 
begales savo kūrybos parodų. 
Gaubiamas vandenyno, smėlio 
ir dangaus stichijos, po keletą 
mėnesių praleidžiantis saulėtoje 
Floridoje, menininkas sukuria la
bai daug. — Aš — savamokslis, 
— neslepia Ernestas. — Net jei
gu taip, tai iš tiesų jam pati gamta 
labai daug dovanojo... ir pavardę 
parinko išskirtinę. Kai kas nusi
stebi tuo, Ernestas patvirtina: „ Iš 
dangaus nukritau!" Ir dar pridu
ria, kad jo pavardė — tikras įro
dymas. (Amerikiečiai, beje, jį grei
tai „pakrikštijo" Erniu Star'u — 
be abejo — nuo žodžio „Žvaigž
dė"). — Kai grįšiu į Lietuvą, — 
tęsia menininkas, — Ventės Ra
ge, kur turiu sodybą, toliau staty
siu kūrybos namus. Aš, kaip Van 
Gogas — nupirkau namą drau
gams. Ten pat surengsiu savo 
parodą „Paukščiams". — Daug 
klaipėdiečio paveikslų iškeliavo į 
svečias šalis. Jis sakė, jog nieko 
neveikti negalįs — „Jei netapau, 
tai statau ir griaunu..." 

Bronius Siliūnas talkina rinkimų metu tiek kartų kiek, anot jo, buvo surengta 
rinkimų". 24 metų kaunietė Birutė Arbačiauskaitė - Blotnienė Amerikoje bal
suoja antrą kartą. — Turiu vilties, kad Lietuvoje bus geriau, — sako ji. 
Nuotraukos Ligijos Tautkuvienės. 

. JAUNIMO CENTRE 
Šioje apylinkėje rinkimai vyko sklandžiai. Didžioji dauguma rinkėjų atsi

lankė iki pietų. Pirmasis rinkėjas į Jaunimo centrą prisistatė 7:00 v.r. 
Daugelis balsavo paštu. 

Generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius — rinkiminės 
komisijos pirmininko pavaduotojas ir rinkėja Virginija Raižienė. Nuotrauka 
Stefos Tamoševičienės. 

Antanų garbei Į „Pažinčių klubo" organizuotą 
Antaninių šventę Jaunimo cen
tro kavinėje, gausiai susirinko 
svečių. — Pagrindinis kaltinin
kas, — kaip įvardijo muzikas 
Algimantas Rainiškis, grojęs ir 
dainavęs su savo ansamblio 
muzikantais, — „Antano kam
pas" ir jo šeimininkas Antanas 
Laurinaitis. — Jis, beje, šventė 
ne tik vardadienį, bet ir dviejų 
metų „Antano kampo" (parduo
tuvės Čikagoje, Marąuette Park'e) 
gimtadienį. Ta proga kieme, 
ant iešmų spirgėjo šašlykai, ka
vinėje garavo cepelinai, kugelis. 
Antanas pažadėjo savo bendra
vardžius vaišinti nemokamai. 

Antanui Laurinaičiui „Pažin
čių klubo" prezidentė Roma 
Goodwin įteikė puokštę gėlių, o 
visa kavinė užtraukė „Ilgiausių 
metų" net ir tiems Antanams, 
kurie patingėjo ateiti į savo 
šventę. Užgrojus „Antano val
są", pradėjo linksmai suktis po
ros. Kaip ir priklauso, didžiausią 
pasisekimą, turėjo Antanas, 
kurį ir matome nuotraukoje. 

Tekstas ir nuotrauka 
Stefos Tamoševičienės 
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KINIJA 

Vis daugiau k daugiau inves
tuojama iš užsienio j Kinijos auto
mobilių pramonę, Šanchajaus 
mieste taksistai daugiausiai va
žinėja su VVofksvagen'ais. Viena 
stambiausių JAV automobilių ga
mybos firmų — GM> šiais metais 
(ir ateityje) nutarė du kartus padi
dinti investicijas automobilių ga
mybai Kinijoje. Ten bus surenka
mi geri automobiliai — BUfCK'at, 
kuriuos mėgsta kiniečių biznie
riai. Per metus pagaminama 1,3 
milijono automobilių. 

Nors Kinijoje, dėl vyriausybės 
taikomų mokesčių sankcijų, pas
taruoju metu ir sumažėjo auto
mobilių prekyba, tačiau investuo
t o j a i tikisi, jog tai tėra tik laikina. 

VOKIETIJA 

Vokietijos teismas nuteisė 5 
metams kalėjimo Ukrainos depu
tatą, pasisavinusį per 2 milijonus 
eurų, kurtuos Vokietija siuntė ho-
lokausto aukoms. 

LAIŠKAI 

BAIME? 
Gerbiamieji, bevartydamas se

nus laikraščius ir žurnalus, atra
dau atidėtą 2002 metų lapkričio 
mėn. „Pasaulio lietuvio" numerį 
su išspausdintu V.Balučio laišku 
„Baimės sindromas". Laiško te
ma aktuali, ypač, kai dabar su
rasti nauji nusikaltėliai, krepšinin
kai Norkai... Simon VViesenthal'io 
centras nesiliauja kaltinęs lietu
vių žydų šaudymu, nors dažnai 
neturi jokių įrodymų. Ieškoma tik 
sensacijų. Tikiuosi, kad PL re
dakcija nesupyks, jei pacituosiu 
kai kurias ištraukas iš šio laiško. 

,,(...) Pasaulinė žiniasklaida, 
ieškodama sensacijų, mielai 
spausdina tokius melus ir ban
do įtikinti skaitytojus, kad lie
tuviai tikrai žudė žydus, kad jie 
šaudė kartu su vokiečių at
siųstomis egzekucinėmis gTu-
pėmis. Šiems kaltinimams at
remti ir paneigti neturime drą
sos, tik susigūžę kenčiame, 
laukdami iki jie nutils. Mūsų 
spauda vengia ir bijo spausdin
ti aštresnius pasisakymus prieš 
žydų keliamus kaltinimus. Iš 
mažiausios žinutės, paskalos ar 
gando Wiesenthal'io centras iš

pūsdavo didžiausią naujieną, 
kad štai atrastas nacių kolabo
rantas, žydų žudikas, nacis ir 
1.1. Mūsų spaudoje pasisakymai 
prieš žydų puolimus nėra lau
kiami ir dažnai, dėl nepagrįstos 
baimes, nespausdinami. Kaip 
žydai kelia savo holokaustą, taip 
ir mes privalome kelti mūsų 
Tautos kančias, žudynes, kanki
nimus, tardymus ir 1.1. Kai pa
siskaitai politinių kalinių ir 
tremtinių atsiminimus ar par
tizanų kovų aprašymus, daug 
kur nuskamba žydiškos pavar
dės. Žydai pagal religiją priva
lo atsiteisti dantis už dantį iki 
paskutinio iškentėto skausmo 
siūlelio. 

Savo knygoje „The Chosen 
People" dr. D. Ralys iškelia be 
jokios baimės visus žydų nusi
kaltimus. Knyga išleista anglų 
kalba ir žydai net nedrįso jos 
paneigti ar bandyti jos išleidi
mą sustabdyti. Mes bijome sa
vo spaudoje iškelti žydų meta
mus kaltinimus mums. 0 jei ir 
atsiranda drąsesnių, tai redak
cija, baimės sindromo veikia
ma, jų nespausdina arba, kur 
minimi žydai, praleidžia — iš
braukia. Kodėl? Ką gali mums 
žydai padaryti, jei mes iške
liame jų juodus darbus ir niek
šybes? Jei jie nesutinka su 

spaudoje pateiktais faktais, 
gali bandyti juos paneigti, kaip 
buvo bandoma atsakyti Kana
dos lietuvių savaitraštyje „Tė
viškės žiburiai", berods, 1979 
— 1980 metais. Po visais dis
kusiniais straipsniais pasirašė 
jų autoriai, nebandydami slėp
tis ar bijodami kokios nors re
presijos. Šiandien irgi reikia į 
kiekvieną žydų kaltinimą atsa
kyti: reikalauti įrodymų, o taip 
pat kelti žydų padarytas skriau
das lietuviams. Tada jie nurims 
ir gal susipras, kad jų holo-
kaustas nėra kokia ta „šventa 
karvė", kurios negalima palies
ti, bet lygiai toks pat kančių ir 
žudynių arsenalas, kaip ir Lie
tuvos piliečių per abi didžiųjų 
kaimynų okupacijas. Kalti yra 
sukėlę karą ir bandę pavergti 
taikingas šalis, kurios norėjo 
taikos ir dėjo visas pastangas 
taikoje gyventi, bet, deja, ne dėl 
jų pačių kaltės, didieji kaimy
nai turėjo kitokius planus". 

Jonas Stankūnas, Fl 

ŽEME YRA ŠVENTA 
Atkelta iš 1 psl. 

nereikalingas. Veltui įrodinėjome, 
kad Lietuvai visi lietuviai reikalingi. 

Sutikome ir karštų patriotų lie
tuvių, kurie labai atidžiai sekė po
litinį gyvenirną Lietuvoje. Kai kurie 
tvarkosi dokumentus. Daugelis 
tuoj parvažiuotų, jei gautų butą. 

Visi tenykščiai lietuviai labai 
nuoširdūs. Štai Dolinkoje gyve
nantis Zigmas Šniaukšta aprodė 
savo namus. Graži sodyba, net 
beržyną užsiveisęs. kaip Lietu
voje. Darželyje žydi gėlės. Išei
nant visus apdalino pomidorais. 
Sustojus Aktailaike, prisistatė lie
tuvė Janina Rudokienė. Kunigas 
pašventino jos namus. Kažkur 
tolimame Kazachijos užkampyje 
jautėsi tikra šventė. Mes buvo
me pirmieji lietuviai, atvykę per 
paskutinius 30 gyvenimo metų. 
Atsisveikinant užtraukėme „Leis
kit į tėvynę...". Ši daina abu 
Rudokus sugraudino, nes į Lie
tuvą sugrįžti jie nežadėjo. 

Atvykome ir į Šiaurės Kazachi
ją, kur tik politkaliniai statė šach
tas ir miestą su visais jo fabri
kais. Čia vyko pirmieji sukilimai, 
nes gyvenimo sąlygos buvo ne
žmoniškai sunkios. Iš mūsų gru
pės čia nėra buvęs nė vienas 
žmogus, todėl nežinojome kur 
rasti senų lagerių. Kreipėmės į 
miesto vykdomąjį komitetą, kurio 
tarnautojai nustebo tokiu mūsų 
atsilankymu. Atsiprašydami, kad 
niekuo negali padėti, pasiūlė 
kreiptis į laikraščio redakciją. Du 
darbuotojai, kurie irgi beveik nie
ko nežinojo, sėdo į mūsų auto
mobilį ir nuvežė tolokai už 
miesto, šalia didžiulės akmens 
anglių šachtos atliekų kalno iš 
vienos pusės ir bala pažliugusio 
ežero — iš kitos, kur parodė dar 
likusių kapų lopinėlį. Turbūt kiek
vienam iš mūsų širdis sustojo iš 
siaubo. Dar kai kur stovėjo api
puvęs kryželis su lentele, bet 
daugiausiai išraustos duobės su 
besimėtančiais žmonių kaulais. 
Čia ramiai ganėsi ožkos ir kar
vės... Balsu pravirko uteniškė 
Rožė N., ieškanti savo tėvo 
kapo, — suklupusi glostė pajuo-
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dusius žmogaus griaučius. Su
klupome ir mes... Ašaras šluostyda
mi suklupo ir redakcijos darbuo
tojai. Vėliau jie atsiprašė, nes 
niekad nemanė, kad šį kapinyną 
kas nors atsiminus, kad istorijai 
jis dar bus reikalingas. Abu tvirtai 
pažadėjo pasirūpinti, pastatyti 
nors mažą paminklėlį. 

Petropavlovske ant kojų sukilo 
ne tik žurnalistai, bet ir muzie
jininkai, ir... saugumiečiai. Jie mus 
vežiojo po miestą, jo apylinkes, 
aplankėme keletą senų kapinių. 
Deja, nors žinojome, kad polit
kalinių lagerių čia daug buvę, 
nieko panašaus į mūsų minimas, 
neradome. Tad grįždami trauki
niu, po šalia senos geležinkelio 
stoties augančiu medžiu pabė-
rėme Lietuviškos žemelės, nes 
pro jį kadaise buvo praėję mūsų 
lietuviai, politkaliniai... Žemė, ap
laistyta mūsų brolių ir seserų 
nekartu krauju, yra šventa. 

Dėkojame dr. Daliai Kai-
riūkštienei. atsiuntusiai šiuos, 
savo mamos atsiminimus. 

Nuotraukoje: 
Marija Rim-
kienė(1951m 
|Vasarą) — po
litinė kalinė, 
1952-56 me
tais kalėjusi Ka
zachstano poli
tinių kalinių la
geriuose Nuot
rauka iš asme
ninio D. Kai-
r i ū kš t i enės 
albumo. 

SVEIKINAME 

Loretą ir Juozo 

Karsokus — 

šeimyninės šventės 
proga! 

Meno mokyklėlės dėstytojai 
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REDAKCIJA 

LIGIJATAUTKUVIENĖ 
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korespondentė 
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773-585-9500 
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„Bičiulystę" Čikagos apylin
kėse galėsite įsigyti visose, 
lietuviškomis prekėmis pre
kiaujančiose, parduotuvėse. 

Prenumeratą priima 
..Draugo" administracija. 
JAV ribose: 
pusmečiui <26nr.) — $20 
metams (52 nr.) — $40 
\ Kanadą: 
pusmečiui — $34 
metams — $68 
\ Lietuvą I Europą: 
pusmečiui — $42 
metams — $80. 
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LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ. 
„Sovietinė.. ." 

Atkelta iš 1 psl. 

„Mes neturime jokių 
priekaištų" 

Nereikia apsimetinėti: abejo
tina sovietinė praeitis siekiant 
karjeros Lietuvoje šiandien grei
čiau privalumas, negu kliūtis. 
Nei Seimo gynybos ir naciona
linio saugumo komiteto pirmi
ninkas Alvydas Sadeckas, nei 
laikinasis prezidentas Artūras 
Paulauskas „nežino", ar, pavyz
džiui, Prancūzijoje kariuomenės 
vadu galėtų tapti karininkas, 
tarnavęs Vokietijos okupacinėje 
kariuomenėje, užtat žino, kad 
Lietuvoje įmanomi visokie vari
antai. „Mes netur ime jokių 
priekaištų dėl V. Tutkaus ištiki
mybės Lietuvai, kodėl tad turė
tumėm riboti jo tolimesnį au
gimą?", — sako A. Sadeckas. O 
argi galėtų kitaip kalbėti buvęs 
Lietuvos Lenino komunistinės 
jaunimo sąjungos centro komi
teto darbuotojas, nekalbėda
mas prieš save. Arba Artūras 
Paulauskas: „Aš negaliu pasa
kyti, kokia yra Prancūzijos pa
t i r t is , tiesiog per mažai turiu in
formacijos, tačiau manau, kad 
Lietuvoje įmanoma, jog buvęs 
okupacinės kariuomenės aukš
tas karininkas galėtų vadovau
ti Lietuvos kariuomenei. Mūsų 
kariuomenėje jie dirba jau 14 
metų, įrodė savo darbais, ką su
geba, kai kurie iš jų baigė Va
karuose mokslus". 

Tai kodėl prancūzai rašo, kad 
Lietuvos kariuomenėje beveik 
neliko sovietinių karininkų? Iš 
turtingos KGB istorijos žinome, 
kad Vakarų spaudoje Sovietų 
Sąjungai naudingi straipsniai 

kartais pasirodydavo būtent 
pagal šios visagalės žinybos už
sakymą. Ačiū Dievui, kad nei 
tokios valstybės, nei tokios orga
nizacijos jau nebėra, kitaip ga
lėtumėm negerai pagalvoti. Tie 
prancūzai gal nežino, kad, pa
vyzdžiui, nepriklausomos Lietu
vos karininkus rengiančiai Ka
ro akademijai vadovauja pulki
ninkas Algimantas Vyšniaus
kas, sovietų kariuomenėje tar
navęs iki 1992 metų rugpjūčio, 
t.y. daugiau nei dvejis metus jis 
svarstė, ar verta pereiti į tėvy
nės pusę. Kas įvyko 1992-ųjų 
rugpjūčio 23-ąją — gerai prisi
mename. 

„Taip, šitą faktą aš žinau, ir jį 
priskirčiau prie tų pačių keistų 
dalykų: ir dėl rusiškų pavardžių, ir 
dėl pavardžių keitimo, dėl jų kie
kio. Kai kariuomenės vadas pa
sirenkamas ne iš lietuvišką karo 
mokyklą baigusių karininkų, o iš 
Frunzės akademiją baigusių, iš 
Afganistano karo veteranų, ku
rie didžiuojasi kruvinais ordi
nais, kai aš pridedu faktus, kad 
generalinio štabo viršininkas 
yra Vaišnoras, o dar visai nese
niai jo pavardė buvo rusiška, kai 
Antrojo departamento direkto
riaus Bagdono, kurį bandė kišti 
į Valstybės saugumo departa
mento vadovus, pavardė, pasi
rodo, yra Orlov, kai neseniai bu
vo paskelbtas sąrašas karininkų, 
nuo majoro iki pulkininko imti
nai, su rusiškomis ir su pakeis
tomis pavardėmis, kai sudedu vi
sus tuos dalykus — aš pradedu 
galvoti..." (Rimvydas Valatka). 

Kažkada buvau "Sovetskij 
sport" korespondento Broniaus 
Čekanausko knygelės (berods, 
„Ant kilimo ir tatamio") apie 

Česlovą Jezerską, leidėjas. Ko
dėl ta knygelė po skambučio iš 
LKP CK rūmų buvo sulaikyta jau 
po pasirašymo spaudai, o pas
kui vis dėlto tyliai išplat inta? 
Kaip ir dabar, tada buvo kalba
ma apie galimus Č. Jezersko ry
šius su Kauno nus ika l s tama 
grupuote. Dabar dar minimi ry
šiai su kauniečiu Luru (Vladu 
Laurinavičiumi). 

D a r t e k s p a l a u k t i 
Ne, KAM generaliniam ins

pektoriui generolui Č. Jezerskui, 
vienam iš Renatos bičiulių, ne
teks vadovauti Lietuvos kariuo
menei Jau vien dėl to, kad gene
rolu jį skubiai „iškepė" R. Paksas. 
O šiaip, dėl minėtų ir kitų nuo
dėmėlių — galėtų. Nejaugi taip 
mano ir kariuomenės vadas Jo
nas Kronkaitis, kuris dalyvavo 
generolo gimimo ceremonijoje? 
Kodėl jis šiuo atveju toks atsar
gus ir aiškiai nepareiškia savo 
nuomonės? 

O Valdui Tutkui, žinoma, nepa
kenks nei ryšiai su Didžiosios 
Britanijos milijonieriumi Got-
frid'u Gil'u, kai jie vietoj nugriau
to sporto komplekso Šiaul ių 
miestui „statė" kazino, nei mi
nėtoje T. Dapkaus radijo laidoje 
laikinajam prezidentui pateikti 
retoriniai klausimai: a r sutep
tos V. Tutkaus rankos afganis
taniečių krauju, ar V Tutkus yra 
turėjęs nesankcionuotų susiti
kimų su Rusijos gal net slaptais at
stovais jau nepriklausomos Lie
tuvos laikais, kokios garantijos, 
kad V Tutkus ir vėl nepradės gir
tuokliauti, kokia dvasia — lie
tuviška ar rusiška— a u k l ė j a m i 
JDvaikai, kokia nauda iš V. Tutkaus 
darbo Briuselyje, ar Briuselis juo 
pasitikėjo? Klausimai retoriniai, 

ir laikinasis prezidentas, ir Seimo na-
cionalinio gynybos ir saugumo 
komiteto vadovas Sadeckas ži
no, ką jais norima pasakyti. 

Valdantieji socialdemokratai 
ir socialliberalai, nepaisydami jo
kių šio taip pat paskubom iškep
to generolo praeities „nuopelnų", 
leis j am vadovauti NATO vals
tybės kariuomenei. Šiam postui 
jis rengiamas jau ne vakar ir ne 
šiandien; pastarosios kadenci
jos Seimas, atrodo, irgi mano, 
kad „grupės draugų" generolas 
kažkada tarnavo ne okupacinė
je SSRS kariuomenėje, o armi
joje išvaduotoje. (Kalbama, kad 
V. Tutkaus tėvas yra parašęs 
knygą „Armija išvaduotoja", 
apie Raudonąją armiją). 

Tad kam tos kalbos, kad Lie
tuva jau „ne sovietinė"? Kai vi
sos didžiosios valstybės „galvos" 
velka ilgiausius praeities šlei
fus, kurie jiems, deja, netrukdo 
šeimininkauti nei Prezidentū
roje, nei Seime, nei vyriausybėje, 
nei, o tai bene svarbiausia, eko
nomikoje, kitaip ir būti negali. 
Reikia palaukti , kol tėvus pa
keis jų atžalos, grįžusioms iš to
limų ir ar t imų užsienių, - tada 
ir kariuomenės vadas bus tik
ras generolas, o ne koks Mas
kvos ar Renatos statytinis. Aukš
tas , lieknas, pasitempęs (kaip 
Jonas Kronkaitis), be jokių kru
vinų ordinų, blogio imperijos 
j am įteiktų, be jokių alkoholio 
dėmių an t munduro, ne apsi
metęs, o t ikras Lietuvos patrio
tas, pavyzdys esamiems ir bū
simiems kare iv iams ir ka
rininkams. 

Dar teks palaukti . 
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SĄMONINGOS RELIGIJOS 
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JAV LIETUVIAI 
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Kaip marti atrado Lietuvą(2) 
Tęsinys iš Nr.22 

Kartą, benaršant po interne-
tą, aptikau informciją apie 
knygą, kurią netrukus turėjo 
spausdinti Lietuvoje. Vienas 
žmogus, tėvui mirus, atsitikti
nai surado jo rašytus prisimin
imus. Tėvo pavardė — Juozas 
Baikauskas. Man pavyko 
sužinoti leidėjo e-pašto adresą. 
Parašiau jam, ir iš jo gavau tų 
prisiminimų autoriaus anūkės 
e-pašto adresą. Kai parašiau 
jai, ji man atsakė iš karto, nes 
pati po kelių dienų turėjo 
išskristi į JAV. Skrido tiesiai į 
New York'ą, o aš tuoj pat padė
jau jai susisiekti su ten gyve
nančia šeima, kurią irgi buvau 
susiradusi interneto pagalba. 
Toje šeimoje Baikausko pavar
dė jau buvo pakeista į Baiker. 
Susitariau su NY gyvenančia 
Betsy Baiker, kad ji sutiktų 
Juozo Baikausko anūkę Kristi
ną ir jos vyrą oro uoste. 

Automobilis atvežė Kristiną 
su vyru į Betsy butą. Ji atsive
žė Juozo Baikausko atsimini
mų rankraščio atšviestą kopiją. 
Betsy po kelių dienų turėjo 
skristi į New Mexico valstiją ir 
persėsti į kitą lėktuvą Dalias / 
Fort Worth oro uoste, Texas 
valstijoje, kuris yra labai netoli 
nuo mūsų namų. Nuvykom su 
ja susitikti ir aš gavau tos kny
gos rankraščio kopiją. Laimė, 
kad tai įvyko keli mėnesiai 
prieš 2001-jų rugsėjo 11-osios 
nelaimę, nes po to negalėtume 
taip laisvai patekti į oro uostus 
ir susitikti su lėktuvus 
keičiančiais keleiviais. 

Šio mūsų pokalbio sumany
toja Zita Masley išvertė nema
žą dalį tų prisiminimų. Jie pa
dėjo įrodyti mano pirmajam 
kontaktuojamajam Algirdui 
Baikauskui, kad prisiminimų 
autorius buvo jo tėvo brolio sū
nus. Tai reiškė, kad Juozo Bai
kausko sūnus Petras, gyvenan
tis Šilutėje, yra Algirdo pusbro
lis, apie kurio egzistavimą jis 
net nenutuokė. Dar daugiau, 
didžiuliam Algirdo nustebimui. 

bėgikė Laimutė Baikauskaitė, 
Seulo olimpinėse žaidynėse 
laimėjusi sidabro medalį, o ja 
Algirdas labai žavėjosi, pasi
rodė esanti jo pusseserė... Juo
zas Baikauskas, parašęs tą prisi
minimų knygą, buvo Laimutės 
Baikauskaitės tėvas. 

Nuostabu dar ir tai, kad tų 
prisiminimų faktai sujungė 
Baikauskų šeimą iš Australijos 
su autoriaus — iš Šilutės, ir tuo 
pačiu su Algirdu — iš Šiaulių. 
Tos šeimos nežinojo, kad kur 
nors kitur pasaulyje dar esama 
giminių. Ir štai dabar, per 
mano ieškojimus, jie surado 
vieni kitus. 

Pilnai gali būti, kad anksčiau 
minėta šeima iš Argentinos irgi 
gali būti susieta giminystės ry
šiais su visomis kitomis, čia pa
minėtomis, Baikauskų šeimo
mis. Savo ruožtu, ta šeima iš 
Argentinos gali būti susijusi gi
minystės ryšiais su kita mano 
surasta Baikauskų šeima Bra
zilijoje. Su pastarąja bendrau
ti sekasi sunkokai. Dėl kalbos 
barjero aš pati negaliu jiems ra
šyti tiesiogiai. — turiu kreiptis 
į kitus pažįstamus, irgi gyve
nančius Brazilijoje. Tai atima 
laiko. Tiesa, ta šeima yra 
minėjusi, kad kai patys pirmieji 
išvyko į Braziliją, tuo pačiu 
metu vienas brolis išvyko į Ar
gentiną. Labai įdomus dar fak
tas, kad Australijos Baikauskų 
tėvo jauniausias brolis irgi 
1927 metais išvyko į Argentiną. 
Bet šiuo metu aš dar negaliu 
įrodyti, kad tai bus tas pats 
asmuo. 

Visuose tyrimuose pastebiu 
vieną labai pastovų dalyką: šei
mose dominuojantis vardas An
tanas. Netgi Baikauskų šeimo
je, kurią neseniai atradau Ka
nadoje, tėvo vardas taip pat bu
vo Antanas. Kaip ir visose kito
se šeimose, kanadiečiai galvo
jo, kad jie bus paskutinieji Bai-
kauskai giminėje. Kiti labai po-
piliarūs vardai giminėje, ei
nantys iš kartos į kartą: vyrų — 
Stanislovas, Juozas, Jonas, Ig
nas ir Algirdas, o moterų — 

"mary (gal Marija, gal Marijona 
—Z.M.), Helen (Elena) , 
Danutė ir Laimutė. 

Atrodo, kad JAV atrastosios 
šeimos žino mažiaus ia i apie 
savo tėvų, senelių šeimų šaknis 
Lietuvoje. Dar ir dabar vargs
tu su informacija — kokie buvo 
mano vyro senelio Jurg io Bai
kausko tėvų, brolių ir seserų 
vardai. Man atrodo, kad jo tėvo 
vardas galėjo būti Juozas , o 
motinos — Mary (kol kas ne
aišku, ar lietuviškai būtų Ma
rytė, ar Marija). Žinau t iktai , 
kad mano vyro senelis turėjo 
seserį Mary, kuri t a i p pa t 
gyveno JAV. Pavyko sužinoti ir 
tai, kad Chicago Heights, Illi
nois valstijoje, gyveno dvi jo se
serys. Apie vieną jų sužinojau, 
bet nieko — apie jos likimą. 
Tos gimimo vietos, kurios įra
šytos mano vyro senelio Jurgio 
Baikausko ir močiutės Petronė
lės Tverkutės amerikietiškuose 
dokumentuose, Lietuvos žemė
lapyje neegzistuoja arba j a u ne
beegzistuoja. Dar reikės daug 
pastangų, ieškojimų, ir disku
sijų su žinovais, kol viską suži
nosiu. Kol kas tie dalykai man 
— didelė mįslė, nors ją įminti 
dar tebesistengiu. 

JAV atrastas Baikauskų šei
mas — savo sistema, suskirsčiau 
pagal valstijas: Wisconsin, Ma-
ryland, New York ir Illinois. 
Tikrai žinau, kad JAV egzistuo
ja daugiau šeimų tokia pat pa
varde. JAV Nacionaliniuose ar
chyvuose tai šen, tai ten a t ran
du nuorodų į Baikausko pavar
des. Benaršydama po internetą 
aptinku vis naujų nuorodų, bet 
neturiu daugiau žinių, k u r 
kreiptis, kad išsiaiškinčiau dėl 
tos ar kitos šeimos. Kai kuriose 
šeimose buvo tik duk te rys , 
kurios vėliau ištekėjo ir pakeitė 
pavardes. Kiekvieną kar tą vis 
kokia nuoroda veda prie kažko 
įdomaus. Pavyzdžiui, žinau, 
kad 1920 metais Detroit'o mies
te buvo Baikauskų šeima. Ži
nau taip pat, kad viename ka
talikų našlaityne, pietinėje Illi
nois valstijos dalyje, buvo naš

laitis berniukas — Baikauskas. 
Žinau, kad Pennsylvania 'os 
valstijoje apie 1940 metus gy
veno dvi seserys, pavarde Bai
kauskas (jos jau mirusios). Yra 
vienas dar Baikauskas, gimęs 
JAV 1960m., vardu Bryce, kuris 
niekaip nesusijęs su jokia mano 
surasta šeima. Nerandu būdų. 
su juo susisiekti. Tai man vis 
labiau ir labiau įrodo, kad spe
cialūs geneologijos puslapiai 
neduoda tiek naudos, kiek 
norėtųsi. Dažnai surandu dau
giau, ieškodama po bendruosius 
interneto puslapius. Tokius ty
rimus darau kartą per mėnesį 
Paskutiniu metu a t randu vis 
daugiau nuorodų į savo pavar
dę, kai žmonės užklausia. Ypač 
kai dalyvauju internetinių 
pokalbių grupėse. Kartas nuo 
karto surandu ir naujų, iki tol 
negirdėtų, pėdsakų savo tyri
mams. 

Gaila, bet mano vyro tėvas 
numirė , da r m a n nesuradus 
visų atsakymų apie jo lietuviš
kas šaknis. Jaučiu, kad jis, šiuo 
metu būdamas danguje, stebi 
mano pastangas ir stengiasi — 
padėti. 

Ieškodama, suradau, kaip 
manau, šaltinį, iš kurio galėjo 
kilti toji pavardė. Tai Lenkijo
je, Bialystok'o mieste, Suvalkų 
vaivadijoje, esant is miestelis 
Bajka. Galėjo būti gentis, 
šeima, vėliau atsikėlusi į Vil
niaus apylinkes. Mano drau
gas iš Rusijos, St. Peterburgo, 
Rusijos Nacionaliniuose archy
vuose rado informacijos apie 
Baikauską, kilusį iš Vilniaus 
apylinkių, buvus kilmingu ba
joru. Mane labai liūdina, kad 
kol kas negaliu rasti tokių, ro
dos, labai papras tų dalykų, 
kaip savo vyro senelių kilmės 
vietų ir jų tėvų vardų. 

Nors regis, kad atsimušiau į 
sieną, bet jei ir toliau kantriai 
dirbsiu — savo pasieksiu. Kol 
kas — man tai buvo kaip nuos
tabi kelionė istorijos takais". 

Gloria Baikauskas kalbino ir 
jos pasakojimą j lietuvių kal
bą išvertė 
Zita Lenkaitė - Masley 
Pradžia Nr. 22 

Dr. Kęstutis A. Trimakas 
Skyrėme 20 straipsnių Lietu

vos akademinio jaunimo pasa
kojimams apie jų santykius su tė
vais. Išvadose atskleidėme, kaip 
teigiami santykiai su tėvais pa
dėjo jaunuoliams bręsti, o nei
giami — kliudė, bet kaip, kartais, 
nepaisant neigiamų santykių, 
remdamiesi sąmoningu ryšiu su 
Dievu, jie sugebėjo bręsti. Šio 
straipsnio tema — religijos įtaka 
jaunimui. 
Psichologai ir religija 

Šiais laikais psichologai vis 
ryškiau atranda teigiamą religi
jos įtaką žmonėms. Tai prieš šim
tą metų pripažino moderniosios 
psichologijos tėvas prof. Vvilliam 
James (Džeimis), studijoje Varie-
ties of Religious Ezperience (Re
liginio išgyvenimo įvairovės, 
1902). Buvo ir prieštaraujančių, 
pvz., Segmund Freud (Froid), ku
ris rėmėsi neurotikų pacientų pa
vyzdžiais. Asmenybės specialis
tas Gordon Allport (Olport) įnešė 
daug šviesos, atskirdamas vidinę 
(sąmoningą, nuoširdžią, gyveni
mą paveikiančią) religiją nuo iš
viršinės (be įsitikinimo, nenuo
širdžios, gyvenimą nepaveikian
čios). Sąmoninga religija yra tik
ra, o išviršinė tėra tik jos „iš
kamša". Carl Gustav Jung patvir
tino vien sąmoningos religijos ge
rus vaisius: tyręs gyvenimo pu
siaukelėje krizę išgyvenusius as
menis, teigė, kad jie stokojo tai, 
ką duoda sąmoninga religija . Tik 
tie, kurie papildė savo gyvenimą 
sąmoningu dvasingumu, sugebė
jo krizę pergalėti. 
Jaunimas ir religija 

Lietuvos akademinio jaunimo 
patirtus sąmoningos religijos tei
giamus vaisius pastebime ir mes: 
1) išgyventose pavienėse situacijo

se, 2) įgyjant gyvenimo kryptį ir 
3) psichologiškai bręstant. 
Pavienėse situacijose 

Jaunimas pateikė daug pavyz
džių, kaip pavienėse situacijose 
ryšys su Dievu juos atitinkamai 
įkvėpdavo ar sustiprindavo. Pa
vyzdžiui, Kaributas tvirtino, kad 
Dievas jam davė drąsos ir išmin
ties telefonu pasakyti vaikystėje 
jį nuolat žeminusiam ir šeimą pa
likusiam tėvui, kad ant jo nepyk
sta ir linki jam gero gyvenimo. 
Paauglė Ežerė dėkojo Dievui, kad 
Jo pagalba rado glaudesnį ryšį su 
mama. Guoda ėmė branginti tė
vų rūpestingumą ir dėkoti jiems 
bei Dievui. Rima, sužinojusi apie 
kritišką mamos ligą, atsiremia į 
Dievą ir vyksta jos stiprinti. Gai-
lenė, paprašiusi Empatios Šalti
nio pajusti motinos skausmą, ne
išaiškinamu būdu skausmą pa
tyrė, o tuo pačiu metu mamai tas 
skausmas dingo. Mažytę Benitą 
maldoje aplankė įkvėpimas, šei
mos ramybę ardančiam neblai
viam tėvui parašyti laišką, kurį 
perskaitęs nustojo gerti. O Ga
brielė per pasikartojantį religinį 
įkvėpimą rado būdą triukšmau
jantį ir girtaujantį tėvą jaukinti, 
raminti ir įkvėpti geriau elgtis 
namuose. Kalėdinio išgyvenimo 
bažnyčioje paveikta, Gitana su 
seserimi į namus parnešė šeimy
ninio sugyvenimo dvasią. Nuo
latinio girto tėvo triukšmavimo 
nepakėlusi ir iš namų pasitrau
kusi Dainė, sustiprinta užsimez-
gusio asmeninio ryšio su Dievu, 
įstengė tėvui atleisti, išsivadavo 
iš baimės, pykčio, neapykantos ir 
kreipė gyvenimą ne vien savo 
naudai, bet ir kitų gerovei. Tik 
ketvirtoji — Ieva, nors tėvo smurtą 
patyrė tik vaikystėje, pasakojo 

tebeturinti ilgalaikę psichinę 
traumą: nepasitikinti žmonėmis, 
„santykiuose su vyrais reiškiasi 
nesąmoningas kerštas tėvui 
kuris „veržiasi per pasąmonę". 
Būdinga, kad tik ji turėjo tokią 
didesnio pobūdžio traumą, t.y. ta, 
kuri vienintelė neužsiminė apie 
religiją: išjos tylos matyti, kad ji 
neturėjo sąmoningos, ją brandin
ti galėjusios religijos. 
Išvada 
Mūsų išnagrinėta Lietuvos 
akademinio jaunimo patirtis 
patvirtina tai. ką šiais laikais 
teigia objektyviai tyrę, iškilūs 
psichologai, kaip Vvilliam James, 
Gordon Allport, Carl G. Jung, 
Viktor Frankl ir kt., — apie 
sąmoningos religijos teigiamą 
įtaką. Džiugu, kad Lietuvoje yra 
psichologiškai sveiko jaunimo, 
kuris tą sveikatingumą pasiekia 
su galia, kuri glūdi sąmoningoje 
religijoje, nes, kaip prof. Gordon 
Allport teigia: „Žmogaus religija 
yra drąsi pastanga vienytis su 
kūrinija ir Kūrėju. Tai jo galuti
nis siekis išplėsti ir išbaigti savo 
paties asmenybę randant aukš
čiausią kontekstą, kuriam jis tei 
sėtai priklauso" (The Indrvidua. 
and His Religion. p. 142). 

,,Pas mus jau beveik vasara. Rašau ,,beveik", nes dar pakankamai vėsu. Per pati medžiu žydėjimą buvo šalnos 
ir viskas nušalo. Prognozuotojai dėl to žada mažq vaisiu derliu. Nufotografavau, kai važiavau iš Vilniaus. Pas 
mus buvo taip gražu!", — rašo Eimuntas Jankauskas dėdei Aloyzui Vaičiui iš MN. Senas „Bičiulystes" bičiulis 
Aloyzas Vaičius ėmė ir persiuntė šią nuotrauką mums. Graži mūsŲ Lietuva! 

Geltonuojantis rapsas, primenantis avikailį... Gaila, kad negalime perteikti viso spalvų grožio..Ačiū Aloyzui 

AR ZINAI, 
RUSIJA 

Pamaskveje, automobilių lau
žo sąvartynuose sunkvežimio 
kėbule rastos radioakyvių me
džiagų kasetės, kurių radioak
tyvumas viršija keliasdešimtis 

: : " • : 

kartų leistinas normas. 

TURKIJA 
Turkijos pasieniečiai konfiska

vo Ukrainos laivą, gabenusi 
raketą ir raketini užtaisą j Egiptą. 

Laivo kapitonas du kartus apga
vo Turkijos pasieniečius,— kon
statavo Turkijos vyriausybė. 

JAV 
Nuo 1916 m. birželio 14d. šven
čiama Vėliavos diena. 

P.O. Box 2 7 7 
Palos Park , IL 6 0 4 6 4 

INTERNATIONAL "—= <™> £ £ £ 
TRAVELANDCRUISECONSULTANTS ^ * ' 3 6 1 _ 5 4 1 0 

Pranešame savo klientams ir draugams kad mūsų agentūra m * ' ' 
persikėle j naujas, savas patalpas. Prašome atkre.pt. demesj g t ich icago@yahoo.com 
j naujus telefono numerius. 

G.T kolektyvas ir toliau pasiruošęs Jus profesonaliai ir maloniai aptarnauti visuose kelionių reikaluose. 
Lėktuvų bilietai j Lietuvą, iš Lietuvos ir visur pasaulyje 
Turistinės kelionės po Lietuvą 
Lietuvoje butų nuoma, viešbučiai, transporto nuoma 
Atostogos Amerikos žemyne 
Mūsų specialybė - Karibų salos, kruizinės keliones ir Meksika 
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SVEIKATA SVEIKATA SVEIKATA SVEIKATA SVEIKATA SVEIKATA SVEIKATA SVEIKATA 

Maisto produktų derinimas 
I lentelė 

BALTYMAI 

Mėsa, žuvis, kiaušiniai, 
sultiniai, baklažanai. 
grybai, pupos, pupelės, 
riešutai, saulėgrąžos 

RIEBALAI IR "GYVIEJI" PRODUKTAI 

Lydyti taukai, sviestas, aliejus ir kt. Žalumynai, 
džiovinti vaisiai, daržovės (išskyrus bulves), 
sultys, uogos, arbūzai, sausasis vynas 

galima derinti 

ANGLIAVANDENIAI 

Duonos ir pyrago gaminiai, 
kruopos, bulvės, cukrus, 
medus 

galima derinti 

derinti pavojinga sveikatai 

Jei kaire ranka uždengsite dalį lentelės, tai gausite sąrašą maisto produktų, kuriuos galima derinti vienus su 
kitais bet kuriuo santykiu, siekiant gauti angliavandenių. 0 jei uždengsite lentelės dešinę pusę, tai gausite 
baltymingo maisto produktų sąrašą. Pertrauka tarp vienų ir kitų produktų valgymo turi būti ne mažesnė kaip dvi 
valandos. 

Iš pradžių atrodo nelengva suvokti šitokį skirstymą. Daugelis žmonių nenori atsisakyti duonos ir pyrago 
gaminių, bulvių ar kruopų, kada norisi mėsos. Bet juk, kaip sakoma, sveikata brangesnė. 

II lentelė 
Produktas Mėsa (visų rūšių) 

Krakmolas (duona, 
bulvės) 

Šviežios daržovės 

Riešuta i (daugu
mos rūšių) 

Kiaušiniai 

Pienas 

Gyvūniniai riebalai 

Melionai (visų rūšių) 

Grūdinės kultūros 
(kviečiai, rugiai, avi
žos) 

Ankštinės kultūros 

Nerūgštūs ir po-
rūgščiai vaisiai 

Rūgštūs vaisiai 

Gerinusia derinti su: 
šviežiomis daržovėmis 

šviežiomis daržovėmis, gyvūni
niais ir augaliniais riebalais 

visais baltymais, visais krak-
molingais produktais 

šviežiomis daržovėmis, rūgš
čiais vaisiais 

šviežiomis daržovėmis 

atskirai valgomais rūgščiais vai
siais 

visomis grūdinėmis kultūromis 

_ 

šviežiomis daržovėmis 

šviežiomis daržovėmis 

rūgusiu pienu 

riešutais, rūgusiu pienu ir ki
tokiais rūgščiais vaisiais 

Visai netinka derinti su: 
pienu, krakmolu, saldumynais, kitokiais baltymais, 
rūgščiais vaisiais, aliejumi, sviestu, grietine 

jokiais baltymais, jokiais vaisiais, saldumynais, gira 

pienu 

pienu, krakmolu, saldumynais, jokiais baltymais, 
sviesiu, aliejumi 

pienu, krakmolu, saldumynais, jokiais baltymais, 
rūgščiais produktais, aliejumi 

jokiais baltymais, šviežiomis daržovėmis, krakmo-
lingais produktais 

jokiais baltymais 

jokiais produktais 

rūgščiais vaisiais, jokiais baltymais, jokiais saldu
mynais, pienu 

jokiais baltymais, jokiais saldumynais, jokiais vai
siais, sviestu, grietinėle 

rūgščiais vaisiais, krakmolu, baltymais, pienu 

jokiais saldumynais, krakmolu (duonos ir pyrago 
gaminiiĮ, grūdų), baltymais (išskyrus riešutų) 

Kalendorius 
Vardad ien ia i b iržel io 
15d. — birželio 22d. 

A n t r a d i e n i s , birželio 15 d. 
Bargailė, Jolanta, Krescencija, 
Tarvilas, Vidas, Vitas. 

Trečiadienis , birželio 16 d. 
Aurimas, Benas, Julija, Jūra , 
Tolmmas 

Ketvirtadienis, birželio 17 d. 
Adolfas, Daugantas, Laura, Vil
mantė. 

Penktadien i s , birželio 18 d. 
Amulfas, Elžbieta, Jūratė, Marina, 
Morkus, Vaiva. 

Š e š t a d i e n i s , birželio 19 d. 
Deodotas, Dovilas, Florentina, 
Ramune, Romualdas. 

Sekmadienis , birželio 20 d. 
Eitvydė, Nantas, Sflverijus, Žad-
vaink, Žutaute. 

Pirmadienis , birželio 21 d. 
Alicija, Aloyzas, Dagailė, Gal-
minas, Radvilas, Vasarė. 

Antradienis , birželio 22 d. 
Inocentas, Kaributas, Laima, 
Paulinas, Tomas. 

Kalendorius 

LIAUDIES IŠMINTIS 
B i r ž e l i o m ė n e s i u i 

Birželio 21 dieną — 
vasaros Solsticija 

Senoliai sakydavo — jei šiomis 
(Senomis matysite blyškų Mėnulį — 
nusistovės ilgalaikė dargana. 

Pastebėta, kad žvaigždes vasaros 
naktimis krenta pneš vėją. 

Jei vaivorykštėįe matosi daugiau
siai raudonos spalvos — sulauksite 
vėjo. Jei vaivorykštė pasirodo esant 
geram orui — orai pabjurs. O jei 
esant blogam orui — netrukus pakils 
vėjas. 

Jei. baigiantis antra birželio deka
dai Mėnulį juosia žiedas, kils vėjas. 
Jei Mėnulis raudoname rate — tai 
taip pat pneš vėją Ja Mėnulis blyš
kiame rate — netrukus lis. 

SVEIKATA. PATARIMAI 

Pigmentinės dėmės 
Sumaišykite tns dalis nepaste

rizuoto pieno ir vieną dalį degti
nės. Šiuo mišiniu patanama mo
terims trinti pigmentines dėmes, 
kurios atsirado po gimdymo. 

Strazdanos 
Sumaišykite vieną dalį gliceri

no, 10 dalių braškių sulčių ir 6 
dalis vandens. Šiuo mišiniu pa
tariama balinti strazdanas. 

Medus 
Medus ne mažiau kaloringas 

nei cukrus. Gerdami arbatą su 
medumi, gaunate daugiau kalo
rijų, nei ją saldintume cukrumi. 

RENGINIAI 

KAS? 

KUR? 

KADA? 

RAVINIA. 
06.19., 8:00v.v. WA.Mozart ope
ra „Figaro vedybos*. 
Bilietų kaina: $2Q-$40 paviljone, 
lauke — $10. 
06. 25., 8:00 v.v. Jeffrey 
Kabane — dirigentas, pianistas. 
Lvan Beethoven koncertai forte
pijonui su simfoniniu orkestru. 
Bilietų kasos dirba: 
l -V 9:00v.r. - 6.-00 v.v.; 
V!M2v.p.p. - 6:00v.v. 
te*.: 847-266-5100 

06.19. JONINĖS 

Nuo 11:00 v.r. iki 8:00v.v. 

5900W 147th Street, 

Oak Forest IL 

0 6 . 2 0 (sekmadienį} Cicero lietu

vių telkinyje — tragiškojo birželio 

įvykių paminėjimas. 

9v.r. šv.Mišios šv.Antano parapi

joje. Po jų — akademinė progra

ma. Kalbės LR Generalinis kon

sulas Čikagoje Arvydas Dauno-

raviSus. 

0 6 . 2 6 . (šeštadienis) 8:00v.v. Glen-
bard S. High School (33 Butterfieki 
Rd) VVheaton simfoninis orkestras, k 
choras pradės 46-ąji vasaros se
zoną. Koncertas skinamas kompozi
toriaus John PMp SOCMI 150-scms 

PRANEŠKITE APIE NESĄŽI
NINGUS DARBDAVIUS VALS
T IJOS DARBO D E P A R T A 
MENTUI ! 
State of Illinois Building, 160 
North La Salle — Suite 1300, 
Cbicago, I L 60631-3150. 
Tel.: 312-793-2800 arba 

312-793-1817. 
Nesąžiningas agentas ne tik 

apgauna jus, bet ir JAV įstaty
mus. Darbo departamentas vie
nodai gina visus — legalius ir 
nelegalius dirbančiuosius. 

Gardžiausias alus iš Lietuvos. 
Visur ieškokite tik Kalnapilio! 

VIRS 
VISŲ 
KALNŲ 
KALNĄ 

'įfį$v *'•'• 

m , INC. 
lmporters& Distiibutorstffirc Imported Beers 

(773) 278-4848 

r e a l e s t a t e 
4851 W. Oakton. 
Skoloe. 16007 

Vytautas Sruoga 
* S A L E S A S S O C I A T E ^ 

NeMnojamo turto purtomas, pardavimas 
Nemokama konsultacija 
Pagaiba finansuojant ttofe. 773 983 4544 

Ofisas 847 673 9500 

_ Čia galėjo būti 

kktroniniu pašto: 

PRIIMAME REKLAMĄ. 

Galime sukurti reklaminį 

skelbimą, logo. Asmeni

niai skelbimai priimami 

nemokamai. 

J - ^>ag usų 
rek lama 

skelbimas 

įčių KLUM6 
Z O D I A K A S 

773-535 

ii as ^fM 
35:0 W ^ F 

BurrRidęe. 
Clarendon Hite 
•rien. Hmsdaie. 
La Gonge. OakBrook 
Mstmont, 
Western Springs. 
Woodridge. 
Wi!lowt>rook 

J ū r a t ė Z u b i n a s 
konsultantė, realtor j 

...Aš surasiu 
Jūsų svajonių 

namą!" 
Drtavakariniuose | 

cmemiesauose I 
8 E. Hinsdale Ave. Į 

Hmsdaie. ;L 60521 I 

COLDVVELL 
SANKER 

Norėdami padėti vienišiems, 
atnaujiname pažinčių klubą. Tai 
darome nesavanaudiškai, be mo
kesčio. Mūsų laikraštis skaito
mas visur, kur tik gyvena lietuviai. 
Tad naudokitės proga, skelbkitės, 
gal kur. kokiame kitame pasaulio 
krašte, o gal čia pat. laukia žmo
gus, ieškantis panašaus į Jus. 

44. Singte lithuanan - amencan 
man, 38. 5 foot 9 inches toli, 180 
puonds. brovvn hair, green eyes. 
attractive, muscular. Iaw enforcement 
officer, seeks a singie lithuanian wo-

man. who is a good looker, good co-
oker, for fnendship first. maybe — 
marriage. 

Send a Letter with eurrent photo 
in english to: 

David Martin 
486 N. School St 
Diamond, II, 60416 

Redakci jos prierašas: ne
saugojame ir neperduodame pasi
skelbusiųjų telefonų ar adresų Skel
biame tokj tekstą, kokį atsiunčiate. 

(630)915-2900 
www ColdweliBankeroni:nę com/jurąteZutoinasi 

ZODZIŲ SPĖLIOJIMAS 

Tęsiame kun.E. Gerulio iš Floridos žodžių spėliojimo konkur
sėlį. 
1. Parašykite 50 žodžių, kurie baigiasi galūne — das ir 60 žodžių su 
galūne — žas. Tarptautinių žodžių nerašyti! 

Galvosūkis 
Namo fasadas sudėtas iš 11 

degtukų. Perkėlus 2 degtukus, 
galima gauti 11 kvadratų, o per
kėlus 4 degtukus — tą patį namą 
galima paversti figūra, turinčia 15 
kvadratų. Padarykite! 

Atsakymas 
Kiekvieno degtuko ilgis — 4,5 cm. Kaip iš 20 degtukų 
sudedamas metras? 

PAŽINČIŲ KLUBAS ZODIAKAS 

ANKETA 

I š k i r p k i r i š s iųsk 
Norėdami padėti vienišiems, atnaujiname pažinčių klubą. Tai 

darome nesavanaudiškai, be užmokesčio. Užpildykite anketą ir 
siųskite mums nurodytais adresais. Galite ir elektroniniu paštu. 

ūgis kitos savvbės 1. Amžius 
2. Socialinis statusas: išsiskyręs (-usi) 

Nevedęs netekėjusi našlys (-ė) 
Vaikai 

3. Socialinė padėtis: apsirūpinęs (-usi) 
neapsirūpinęs <-usi) gyvenamuoju plotu 

4 Išsilavinimas 
5. Darbas (kūrybinis, fizinis, aptarnavimo sfera) 
6. Pomėgiai 
7. Tikslai - rimtai draugystei, laisvalaikiui praleisti, bendra

vimui 
8. Jūsų adresas ir tel Nr. 

9. Skelbimo tekstas 

Jūsų vardas, telefono Nr., adresas, kurj norite paskelbti 




