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PAGALBĄ LIETUVAI 
' TEIKIANČIŲJŲ 
KONFERENCIJA

Antanas Dundzila

Š.m. lapkričio 7 ir 8 d.d. 
Washingtone įvyks pagalbą 
Lietuvai teikiančiųjų išeivi
jos organizacijų bei vienetų 
vadovų konferencija. Ben
drai kalbant, konferencijos 
tikslas yra efektingesnės pa 
gal bos Lietuvai planavimas 
ir teikimas. Konferencijos 
organizatorių tarpe yra Lie
tuvos Ambasadorius Stasys 
Lozoraitis ir JAV LB-ės 
Socialinių reikalų tarybos 
bei Visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkai - Biru
tė Jasaitienė ir Algimantas 
Gečys.

Apie konferenciją X-22 
d. DIRVOJE jau tilpo A. 
Gcčio straipsnis. Šiuo kar
tu dedame kai kurių ruošia
mo įvykio dalyvių pasisa
kymus.

******

LEONAS KUČINSKAS 
-LIETUVOS 
GENERALINIS 

KONSULAS 
NEW YORKE

Š. m. spalio mėn. 6 d., 
Washingtone Lietuvos 
Ambasadorius Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Sta
sys Lozoraitis, pristatė Val
stybės Departamentui naują 
Lietuvos generalinį konsulą 
New Yorke Leoną Kučins
ką, kuris ta proga įteikė sa
vo paskyrimo raštą.

Leonas Kučinskas buvo 
Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos konsulinio 
departamento direktorius.

Ambasadorius Stasys 
Lozoraitis pastebėjo, kad 
išeivijoje plintant šalpos ir 
paramos telkimo veiklai, 
svarbu patirti, kokia yra da
bartinė šio darbo plotmė, 
kaip būtų galima šias pa
stangas plėsti bei lengvinti.

Lietuvių evangelikų - 
liuteronų Bažnyčios vysk. 
Hansas Dumpys dalyvaus 
konferencijoje, sukalbės in- 
vokaciją ir skaitys praneši
mą apie išeivijos Bažnyčios 
pastangas šalpos srityje.

Birutė Jasaitienė:
Tokia žinių pasidalini

mo konferencija turėjo būti 
ruošiama ir anksčiau. Visi 
gyvename Lietuvos var
gais, visi norime padėti ir 
daug padedame. Tačiau rei 
kia visiems žinoti kiek, kas 
ir ką šioje srityje daro.

Kai žinosime, galėsime 
vieni kitiems talkininkauti. 
Galėsime pvz., efektingiau 
organizuoti aukas: materi- 
jalinės paramos reikia ne iš 
mūsų žmonių, bet svarbu 
surasti ir Lietuvą suvesti su 
kitais, svetimtaučių žinioje 
esančių išteklių šaltiniais.

Algimantas Gečys:
Džiaugiuosi dviem reiš

kiniais. Pirma, glaudžiu 
Lietuvos Ambasados ir 
JAV LB-ės Krašto valdy
bos bendradarbiavimu. 
Štai, pavasarį įvyko verslo 
ir investicijų konferencija, 
vėliau Lietuvos referendu
mo pravedimas JAV-se, o 
dabar jungiame jėgas su- 
kviesdami humanitarinę pa

Vyskupai - J. Preikšas, S. Tomkevičius, kardinolas V. Sladkevičius ir J. Žemaitis Sv. Pranciškaus 
Ksavero bažnyčios atšventinime. Iškilmės buvo Kaune Jėzuitų 350 metų sukaktį švenčiant.

Leono Vasausko nuotr.

ramą Lietuvai telkiančių 
organizacijų vadovus.

Antra, esu nustebintas 
paramą telkiančių instituci
jų vadovybių pritarimu kon 
ferencijos ruošai. Noras pa 
dėti Lietuvai V/ashingtonc 
suburs ne tik daug nusipel
niusią BALF'o vadovę Ma
riją Rudienę ar ekologijos 
srityje daug Lietuvai gelbs- 
tantį Valdą Adamkų, bet ir 
dešimtis jaunų bei vyresnių 
šalpos srities darbuotojų. 
Neabejoju, kad ši konferen
cija dar stipriau suaktyvins 
paramos Lietuvai teikimą.

BALF'o pirmininkė Ma
rija Rudienė pareiškė, kad 
BALFas visados mielai da
lyvauja šalpos organizavi
mo svarstymuose. BALFo 
ilgametė šalpos darbo patir
tis taip pat yra reikšminga 
visiems. Neseniai grįžusi 
iš Lietuvos Rudienė sutiko 
daug žmonių, kurie jai ir 

per ją BALF’ui dėkojo už 
jų ar jų tėvų šelpimą net Si
bire. M. Rudienė teigia, 
kad, organizuojant šalpą, 
svarbu rūpintis ir tos šalpos 
paskirstymu Lietuvoje.

Specialiai iž Washinqtono

SPALIO 25-S1OS RINKIMAI IR 
KONSTITUCIJOS PROJEKTAS

Pirmadienį, spalio 19 d. Lietuvos Ambasada VVashing- 
tone gavo spalio 25 d. rinkimams ir konstitucijos referendu
mui paruoštą Lietuvos Respublikos Konstitucijos tekstą. 
Taip pat buvo atsiųstas konstitucijos projekto pateikimo refe
rendumui spalio 13 d. Aukščiausioje Taryboje priimtas nuta
rimas. Taigi, atrodo, kad ir Vilniuje šiuos dokumentus galuti
nai paruošti buvo neeilinė darbymetė: tarp spalio 13-sios 
nutarimo ir 25-sios rinkimų - referendumo dienos yra tik 12 
dienų.

Atsiųsti dokumentai apima 33 lapus. Konstitucijos pro
jektas, apie kurio vieną versiją DIRVOJE rašėme gegužės 
mėnesi, apima 154 straipsnius. Apie konstituciją, ypač jei ji 
bus priimta, skaitytojus plačiau informuosime ateityje. Nau
jąjį projektą skubiai pervertą čia tik pastebėsime, kad jis vie
tomis skiriasi nuo anksčiau matytojo.

šiuo kartu skaitytojams cituojame Konstitucijos projekto 
įvadą:

Religinds Šalpos reikalų 
vedėja Rūta Virkutytė:

Per mažai žinome vieni 
apie kitus. Vykstame par
sivežti žinių apie kitus šal- 

(Nukclta į 12 psl.)

Klaipėdos miesto burmistras Benediktas Petrauskas, jo žmona Rita, skulptorius Povilas Tamulio- 
nis ir D. Chmeliauskienė Lietuvių Dienų mugėje, Clevelande. V. Bacevičiaus nuotr.
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LIETUVIU TAUTA

- prieš daugelį amžių sukurusi Lietuvos valstybę,
- jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir 

Lietuvos Respublikos Konstitucijomis,
- šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisve ir nepriklau

somybe,
- išsaugojusi savo dvasia, gimtąją kalbą, raštą ir papro

čius.
- įkūnydama prigimtine Žmogaus ir Tautos teise laisvai 
gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje - nepri
klausomoje Lietuvos valstybėje,

- puoselėdama Lietuvos žemėje tautiną santarve,
- siekdama atviros teisingos darnios pilietinės visuome
nės ir teisinės valstybės.

atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir 
skelbia šią KONSTITUCIJĄ

šie žodžiai šildo širdį, skatina protą ir žadina viltis švie
sesniam lietuvių tautos, Lietuvos Respublikos rytojui, šių 
žodžių laukėme puse Šimto metų. Dėl šių žodžių daugelis 
kentėjo ir žuvo, daugelis jų nesulaukė.

Duok, Dieve, kad šie Konstitucijos įvado žodžiai neliktų 
tik žodžiais. (i992-x-i9)

Antanas Dundzila
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiiinas

• RUSIJOS KARININKU KOLEGIJOS VADOVYBĖS 
ATSTOVAI PRANEŠĖ, kad kariuomenės išvedimas iš Lie
tuvos, o tuo pačiu ir iš kitų Baltijos valstybių, sustabdomas. 
Tą pranešimą padarė ne Rusijos prezidentas, bet kariuome
nės atstovai, todėl pirmi Lietuvos pareigūnų pasisakymai ir 
buvo - ar Rusija vėl keičia politiką Lietuvos atžvilgiu, o gal 
tik naujas spaudimas Lietuvos vyriausybei seimo rinkimų iš
vakarėse. Bet jei būtų keičiama politika Lietuvos atžvilgiu, 
apie kariuomenės atitraukimo sustabdymą, būtų pranešąs 
arba pats prezidentas B. Jeltsinas ar užsienių reikalų minis- 
teris. O dabar - tik karių kolegijos vadovybė, kad dar nepa
ruošti butai, o žiema lipanti ant kulnų.

Laukiama ką tuo reikalu darys JAV prezidentas G. Bush, 
kuris, o taip pat ir kongresas, buvo spaudžiami, kad rusų 
kariuomenės išvedimas būtų surištas su JAV ūkine pagalba 
Rusijjai.

• Švedijos karalius carl xvi gustaf ir 
KARALIENĖ SILVIA TRIS DIENAS VIEŠĖJO LIETUVOJE. 
Jiems iškilminga vakarienė buvo surengta Vilniaus rotušėje. 
Lankėsi Antakalnio kapinėse ir pagerbė už laisvą žuvusius. 
Buvo Trakuose, Kaune, lankėsi ir kitose Lietuvos vietose. 
Visur buvo pagarbiai sutiktas. Karališkoji pora lankydama 
Vilniaus universitetą ten įteikė 1 milijono kronų čeki, kuris 
skirtas Skandinavistikos katedrai. Su mūsų Aukščiausios 
Tarybos pirmininku ir ponia, karališkoji pora pasikeitė dova
nomis. Pats karalius rado reikalo priminti ir padrąsinti, kad 
būtų dedamos visos pastangos išsaugoti Baltijos jūros pilną 
jūriną gyvybe, kad Lietuva visad išliktų nepriklausoma, de
mokratinė ir joje būtų visiems gera gyventi.

• IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ, DĖL PRASIVER
ŽUSIU DUJU, buvo uždaryta, bet tik kelias dienas. Tikrinto
jai radę, kad vienas vamzdis buvo pratrūkąs ir jis, palyginti, 
greit užtaisytas. Elektrinės antrasis agregatorius vėl paleis
tas i darbą ir stebima ar nėra kitų pratrūkimų.

Ignalina jau kelis kartus yra turėjusi sugedimo bėdų, bet 
vis dar pasisekė jas laimingai pašalinti. Tokių jėgainių spe
cialistai teigia, kad didesnių bėdų ji išvengia tik dėl nuola
tinės geros prižiūros. Bet ji jau reikalinga ir didesnio remon
tų, kuris brangiai kaštuos.

• LIETUVOS SEIMO RINKIMUS STEBĖS APIE 100 
UŽSIENIO STEBĖTOJU: Taip pat j Lietuvą atvažiuos ir dau
giau laikraščių ir televizijos žurnalistų.

Iš Lietuvos ateinančiuose laiškuose baiminamasi, kad 
kairiosios grupės visaip stengiasi esamas ūkines bėdas su
versti vyriausybei ir parlamento vadovams ir kviečia balsuoti 
tik už jų kandidatus.

• METALINIU PINIGU - CENTU IR LITU KALIMAS 
VYKSTA LIETUVOJE, kada iš Anglijos buvo persiusdintos 
dvi kalimo mašinos. Jos gautos iš tos pačios firmos "IMI 
Birmingham Mint LTD", su kuria dar 1924-1925 buvo pasira
šyta litų kalimo sutartis.

• APIE LIETUVOS - BALTARUSIJOS SIENOS NU
STATYMĄ GAUTA naujesnių žinių. Toji siena bus nustatyta 
tik ateinančiais -1993 metais ir ji yra 725 klm. ilgio. Taigi 
pati ilgiausia.

Derybos dėl sienos nustatymo prasidėjo š. metų sausio 
mėn. Jos vyko su pertraukomis, nes Baltarusijos derybinin
kai neturėjo reikalingų įgaliojimų. Tik dabar ambasadorius 
Agureavas paskirtas nuolatiniu delegacijos vadovu ir prista
tyta visa nuolatinės komisijos sudėtis. Iki Šiol sienos nusta
tymo darbuose yra atsiradę 10 ginčytinų klausimų. Juos 
pirmiausia ir reikės išspręsti.

• DR. K. BOBELIO, BUVUSIO VLIKO PIRMININKO kan
didatavimas į Lietuvos seimą Krikščionių demokratų sąjun
gos ir "Jaunosios Lietuvos" sąraše, protestuojant prelatui K. 
Svarinskui ir J. Bieliauskienei, susilaukė didelio dėmesio. 
Pro protestavimus K. Bobelis praėjo ir sąraše liko. Ar ta 
byla tuo ir pasibaigs - abejojama. Greičiausia, kad protes
tuotojai tą klausimą dar kels rinkimams praėjus, o K. Bobelis 
turi svarių argumentų, kaip politinis emigrantas ir dirbės Lie
tuvos laisvinimo darbe, išlikti teisėtu kandidatu, žinoma, jei 
jis susitvarkys su pilietybės reikalais kaip iš jo reikalaujama. 
O bendrai reikia pasakyti, kad Lietuvos pilietybės įstatymas, 
koks jis dabar yra, beveik visus šiame kare atsiradusius lie
tuvius emigrantus yra įžeidžiantis.

• LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTAS pra
neša, kad iki šio mėn. 5 d. valstybė supirko 270.8 tūkstančių 
tonų grūdų. Tai tik 54% pernai tuo pačiu laiku supirkto kie
kio. Bet atsimenant sausros padarinius, skaičius patenkina
mas. , . . , - j

• IS BUVUSIU AUKSČIAUSIOS TARYBOS ATSTOVU 
(DEPUTATU) l LIETUVOS SEIMĄ DĖL ĮVAIRIU PRIEŽAS
ČIŲ NEKANDIDATUOJA 30 ASMENŲ. Visą jų sąrašą pa
skelbė "Tiesa". Jais yra: "V. Terleckas, V. Katkus, K. Rimkus, 
M. Gerdaitytė, C. Kudaba, S. firožkovas, L. Jankelevičius, 
A. Abišala, B. Lubys, G. Iešmantas', V. Jasukaitytė, E. To- 
maševičius, L. Simutis, S. Peškė', D. Poškus, 'A. Žalys, A. 
Kumža, C, Stankevičius. Taip pat deputatais nebesiryžta 
būti V. Beriozovas, J. Minkevičius, K. Saja, E. Vilkas, K.

dvylikos Saliu 
EUROPOS BENDRIJOS 
vadovai buvo susirinką Bir 
minghamo mieste, D. Britą 
nijoje, tačiau jiems nepavy
ko pasiekti bent kokį nuta
rimų, jų tarpe kaip paruošti 
Europos susivienijimo pla
nus, kurie būtų priimtinesni 
vis skeptiškiau nusistačiu
siai visuomenei. Sprendi
mai atidėti iki ateinančios 
Europos Bendrijos ręgulia- 
rios viršūnių konferencijos, 
kuri įvyks gruodžio 11 ir 
12 d.d. Edinburgho mieste, 
Škotijoje.

Susitikę Birminghame 
vadovai atkreipė dėmesį į 
gilėjančių recesiją Europo
je, išreikšdami susirūpini
mą dėl gamybos mažėjimo 
ir to išdavoje bedarbių pa
didėjimo. Jie taip pat ragi
no laikytis lokio kurso, ku
riuo būtų sumažinta inflia
cija, sukontroliuotas biudže 
to deficitas ir laikomasi dau 
giau atviresnės rinkos poli
tikos. Europos Bendrijos 
šalių vadovai buvo susirin
ką į specialią viršūnių kon
ferenciją po to, kai balsuo
tojai Danijoje atmetė Euro
pos unijos idėją, o Prancū
zijos gyventojai tik labai 
nežymia vieno procento 
persvara pasisako už.

KINIJOS KOMUNIS
TŲ PARTIJOS 14-is kon
gresas baigėsi spalio 18 d., 
atleidus iš pareigų beveik 
pusą partijos centro komi
teto ypač vyresnio amžiaus 
narių ir oficialiai priėmąs 
Vakarų stiliaus rinkos eko
nomiką. Kongrese 55 mili
jonus partijos narių atsto
vavo 1,989 delegatai. Ta
čiau, kaip laisvojo pasaulio 
spauda praneša, partija pa
ruošė slaptus planus numal
šinti galimus darbininkų 
neramumus, kai jie sužinos, 
kad partijos kongreso pri
imta Vakarų stiliaus rinkos 
ekonomikos politika nu
trauks tas paslaugas, kurias 
valstybė jiems teikia. Ta
me dokumente aukštieji 
partijos pareigūnai ragina
mi panaudoti jėgą jau tada, 
kai reformų tempui spartė
jant, pasirodys pirmieji ne
ramumų ženklai.

Pagal dokumentą refor
mų išdavoje bus palaipsniui 
nutrauktos subsidijos nepel 
ningoms valstybinėms įmo
nėms, tokios, kaip priedai 
maistui bei butų nuomai; 
darbininkams, kurie buvo 
pripratę, kad jiems iki gra
bo lentos garantuota globa 
ir darbas, tos garantijos taip 
pat pasibaigs.

Dokumente pripažįsta
ma, kad Kinijos skubėjimas 
į kapitalizmą, kurį patvirti

Prunskienė, N.L. Rasimavičius, J. Karvelis, V. Čepaitis, A. j 
Svarinskas. Nematysime besikaunančių su oponentais ir šių 
dabartinių deputatų - Z. Balcevičiaųs, Razmos, R. Gudai
čio. Taigi viso labo 30 dabartinių deputatų iš 141. Tiesa, 
dar derėtų prisiminti ir 31 -ąjj - V. Sveria, kuriam deputato 
Įgaliojimai buvo anuliuoti.“

O

no pastarasis partijos kon
gresas nustatydamas veik
los gaires ateinantiems 5 
metams, gali šalyje sukelti 
neramumus ir chaosą. To
dėl raginama sustiprinti bu
drumą įmonėse, kasyklose 
ir universitetuose, ypač tuo 
se, kurių studentai buvo įsi
vėlę į 1989 m. vykusias de
monstracijas už demokra
tiją-

RUSIJOS PREZIDEN
TAS BORIS YELTS1NAS 
perdavė JAV ir Pietų Korė
jai dokumentus bei įrašus 
įrodančius, kaip sovietų ka
rinis lėktuvas 1983 m. rug
sėjo 1 d. netoli Sachalino 
salos numušė Pietų Korėjos 
Bceing 747 tipo keleivinį 
lėktuvą, su 269 keleiviais 
skrendantį iš Aliaskos į 
Seoulą. Dokumentų tarpe 
yra įrašas Korėjos lėktuvo 
pilotų pasikalbėjimų su oro 
kontrolieriais bei kitų lėk
tuvų įgulomis, pranešimas 
po nušovimo tuometiniam 
Sovietų Sąjungos vadovui 
Y. Andropovui ir sovietų 
KGB, gynybos bei aviaci
jos ministerijų išvados.

Kaip rodo paskutinis pi
lotų pakalbto įrašas, jie ne
žinoję, kad į keleivinį lėk
tuvą pataikė sovietų raketa. 
Kremliaus dokumentuose 
taip pat nurodoma, kad 
KGB ir armijos žmonės ra
gino tuometinį Sovietų Są
jungos vadovą Andropovą 
laikyti rastus įrašus paslap
tyje, nes sovietai teigė, kad 
lėktuvas virš jų karinių 
įrengimų Tolimuosiuose 
Rytuose atlikinėjo šnipinė
jimo misiją, o rasti įrašai tą 
tvirtinimą būtų paneigę. 
Vadinamoji "juodoji dėžu
tė" su pilotų pokalbių įra
šais buvo surasta septy
nioms savaitėms praėjus, 
kai lėktuvas su 269 kelei
viais nukrito į Japonų jūrą.

RUSIJA LENKIJOS 
PREZIDENTUI LECH 
WALESAI atidavė slaptus 
dokumentus, išduodančius 
paslaptį, kad II Pasaulinio 
karo metu Stalino vadovau
jamas politbiuras įsakė 
sušaudyti daugiau negu 
20,0(X) lenkų, jų tarpe neto
li 5,000 karininkų, kurių 
lavonai buvo sumesti į ma
sinį kapą Katyno miškely
je. Kaip atrodo, tuo baigta 
niūri paslaptis ilgą laiką 
temdžiusi rusų - lenkų san
tykiu^ net ir po to, kai Gor- 
bacbcvas 1990 m. balan

džio mėn. pripažino, kad už 
žudynes Katync kalti sovie
tai. Tačiau Rusijos prezi
dento Yeltsino atstovas kal
tino Gorbachevą, kad jis ži
nojo ir slėpė faktą apie Sta
lino ir kitų komunistų vadų 
įsivėlvimą į žudynes.

Nacių Vokietija 1943 
m. paskelbė sensaciją, kad 
Katyno miške rastas masi
nis kapas su keliais tūkstan 
čiais lenkų karininkų lavo
nų, ir sugestijonavo, kad 
karininkus nužudė sovietai. 
Maskva tuos kaltinimus 
griežtai neigė ir už žudynes 
kaltino nacius. 1987 m. 
Gorbachcvas pažadėjo ko
operuoti sprendžiant Katy
no žudynių reikalą, bet 
1990 m. viešai atsiprašyda
mas jis neatskleidė Krem
liaus komunistų vadų ben
drininkavimo ar jų nusikal
timo dydžio. Walcsa svei
kino Yeltsiną už dokumen
tų atidavimą, kurių ilgai 
siekė Lenkijos vyriausybė.

BRITU LAIKRAŠTIS 
"GUARDIEN" praneša, 
kad karalienė Elzbieta, vie
na turtingiausių moterų pa
saulyje, pagal naujai vyriau 
sybės priimtą planą, galbūt, 
pradės mokėti mokesčius 
valdžiai. Vyriausybės pla
ne taip pat pasisakoma, kad 
būtų nutraukta vyriausybės 
teikiama finansinė parama 
septyniems karališkosios 
šeimos nariams, jų tarpe 
dviem karalienės vaikams 
ir jos seseriai princesei Mar 
garitai. Šį planą paruošė 
minislcris pirmininkas J. 
Major ir jį su karaliene ap
tars (ar jau aptarė) susitikę 
Balmoral pilyje, Škotijoje.

Pastaraisiais mėnesiais 
karališkoji giminė dėl jos 
kai kurių narių elgesio susi
laukia stiprios gyventojų 
kritikos. Paskutiniai gyven 
tojų apklausos duomenys 
rodo, jog 90 procentų britų 
mano, kad karalienė priva
lo mokėti mokesčius, kaip 
juos moka visi D. Britani
jos gyventojai.

EGIPTE, Į PIETVAKA
RIUS NUO SOSTINĖS 
CAIRO spalio 11 d. įvyko 
vienas stipriausių žemės 
drebėjimų moderniais lai
kais, kurio stiprumas buvo 
5.9 balų Richterio skalėje. 
Vyriausybės pranešimu, 
netoli 500 žmonių žuvo ir 

‘ apie 4,000 sužeista. Netoli 
drebėjimo centro esančios 

•' piramidės liko nepaliestos, 
tačiau sugriauti 536 dau- 
įiaušiai prastos statybos 
daugiaaukščiai namai, po 
griovėsiais palaidodami 
šimtus raukų, jų tarpe dau
giau kaip šimtą moksleivių.

Vl.R.
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REIKIA SKIRTI KOLONISTUS 
NUO MAŽUMU

Juozas Žygas

Turbūt nepasakysiu nie
ko naujo, jeigu pažymėsiu, 
kad visi diktatoriai save 
žmonių valios vykdytojais 
laikė. Leninas ir Stalinas 
skelbėsi esą liaudies gynė
jais, taip pat ir Hitleris 
"Volks" vardu kalbėjo. Ka
dangi tai yra dar visai neto
lima praeitis, tad gerai žino
me, kad Hitleriui (dėl žino
mų priežasčių) "liaudies gy
nėjo" vardas nepritapo. Bet 
liberalinė spauda pasisten
gė, tą aureolę Kremliui pri
lipinti.

Reikia atsiminti, kad pra 
ėjusiam karui pasibaigus, 
Washinglone komunistinių 
agentų - daugiau negu 
Maskvoje knibždėjo. Jų dė
ka Kremlius paskubintai ato 
minę bombą įsigijo. Taip 
pat tų agentų dėka, liberali
nė spauda bolševikų vykdo
mo genocido nematė ir net 
apie Katyna nutylėjo.

Nors iš pradžių buvo ban 
doma tai naciams suversti. 
Kadangi buvo per daug įro
dymų, tad negalėdami nacių 
apkaltinti - nutarė visai ty
lėti. Goebclsas yra pasakęs: 
"Meluok, meluok, meluok - 
vistiek kas nors tikės".

Koministai tą pačią tak
tiką naudodami, apie "laisvę 
ir išlaisvinimą" tekalbėjo, o 
vergiją nutylėjo. Kadangi 
prie jų ir Vakarų liberalai 
prisidėjo, tad daugeliui pro
tus visai sumaišė. Beveik 
buvo net blogo skonio pade 
monstravimas, jeigu "pado
rioje" kompanijoje, buvo 
bandoma apie komunistų 
žiaurumus kalbėti. Dėl to ir 
buvo mums sunku į vakarie 
čių spauda prasimušti.

Tad nereikia nė stebėtis, 
kad pradėjus imperijos pa
matams braškėti, didžiausia 
panika Washingtone buvo. 
Kad, tik "imperija nesuby
rėtų". O imperijai subyrė
jus, pradėjo "krokodilo aša
romis" verkti, kad tik rusai 
nebūtų skriaudžiami. Be
veik iki to priėjo, kad Esti
jos elgsenoje Rusijos egzis
tencijai pavojų įžiūrėjo.

Tuo pačiu Rusija pasida

rė tautinių mažumų gynėja. 
"Rusijos užsienio reikalų 
ministras Andrėj Kozyrev 
paprašė Jungtinių Tautų, 
kad jos apsvarstytų įkūrimą 
tarptautinių komisijų prižiū
rėti, kad buvusiose sovieti
nėse neslavų respublikose 
nebūtų diskriminuojama 
prieš mažumas. (...) Šian
dien tautinės mažumos yra 
desperatiškai reikalingos 
pasaulinės bendrijos glo
bos". Ne tik rusai yra mažu 
mų gynėjai, bet kas nuosta
biausia, kad ir vakariečiai 
panašų susirūpinimą rodo.

Kur tie vakariečiai buvo, 
kuomet ešalonai į Sibirą rie
dėjo? Nereikia leisti jiems 
apsimesti, kad nieko neži
nojo. Bet reikia aiškiai pa
sakyti, kad jie žinoti neno
rėjo. Kurie žinojo ir tylėjo, 
tai irgi nusikaltime dalyva
vo. Dabar nors ir "demo
kratiška" vadinama Rusija, 
nori Sovietų sąjungos grobį 
pasilaikyti, bet jos kalčių 
nenori prisiimti. Kuomet 
"didysis brolis" imperijai ir 
nusikaltimams vadovavo, ir 
užimtuose kraštuose rusų ko 
lonistų privežė. Tai tie bū
dami "vyresnieji", vietinių 
kalbų mokytis nenorėjo. O 
dabar iš po šluotos cypia, 
kad jie yra skriaudžiami.

Kol Rusija Lietuvos ir 
kitų Baltijos valstybių pa
siuntinybių rūmus Paryžiu
je, Romoje ir kitur užėmusi 
tebelaiko. Tol ji negali ran
kų nusiplauti, sovietų vyk
dyto genocido ir imperializ
mo išsiginti. Buvo tų nusi
kaltimų pagrindinė dalinin
kė, o dabar į buvusio grobio 
savininkes pretenduoja.

Prancūzijos, Italijos ir ki 
tos vyriausybės taip pat ta
me dalyvavo, kadangi jos 
okupacija legalizavo. Tai 
dabar galėtų bent "skriau
džiamųjų" užtarėjų nevaidin 
ti. Vokietijai dar vis naciz
mo nusikaltimai primenami, 
tad, kodėl stengiamasi Rusi
ją tuč tuojau išbaltinti?

Po praėjusio karo, vokie
čiai iš visų vidurio Europos 
ir rytinių pakraščių buvo iš-

BALTIJOS SVEIKATOS GLOBA - 
SUTINKANT 21-MĄ ŠIMTMETI 

VVisconsin Universiteto Baltijos programa jungia 
JAV Baltijos sveikatos sąrangų 

planuotojus ir projektuotojus 
Raymondas Matulionis

Po 50 melų sovietų val
džios, Baltijos respublikos 
stovi prieš monumentalų 
iššūkį, rekonstruojant savo 
sveikatos globos sistemas.

Šią vasarą - pirmojoje 
fazėje ilgalaikės bendradar
biavimo programos - grupė 
J.A.V. sveikatos globos są
rangų planuotojų ir artimų 
sričių specialistų susitiko 
su virš 200 sveikatos profe
sionalų Estijoje, Latvijoje 
ir Lietuvoje ruošti atsaky
mus tam iššūkiui.

"Prieš atgaunant Balti
jos valstybėms nepriklau
somybę, visą sveikatos glo
bos sistemą valdė sovietų 
valdžia, kuri nekreipė dė
mesio į skirtingų asmenų ir 
bendruomenių sveikatos 
reikmes" - aiškino progra
mos vadovas Raymond Ma 
tulionis, Wisconsin Univer
siteto, Inžinerijos profesi
nio ugdymo profesorius. 
Wisconsin Universitetas 
sukūrė ir koordinuoja šią 
programą.

Pagal Matulionį sveika
tos globos sistemos pakėli
mo užmojis yra milžiniš
kas. Wisconsin Universite
to Baltijos programos pa
grindinė kryptis ir tikslas 
yra patiekti pagalbą per mo 
kymo ir profesinius apsikei 
timus ir tuo pakelti Baltijos 
respublikų sveikatos globos 
sąrangas ir sveikatos glo
bos pateikimą. Tokie apsi
keitimai žada būti naudingi 
abiem pusėm: Baltijos val
stybėms ir J.A.V. profesio
nalams.

Pirmuoju žingsniu laike 
dviejų paskutinių 1992 m. 
rugpjūčio mėn. savaičių 
Amerikos delegacija aplan
kė virš tuzino poliklinikų, 
pirminio gydymo klinikų ir 
ligoninių Estijoje, Latvijoje 
ir Lietuvoje. Delegacija 
pastebėjo nemažai panašu
mo sąlygose ir reikmėse vi
sose trijose respublikose. 
Pagrindiniai radiniai yra 
šie:

- Baltijos sveikatos pro
fesionalai yra aukšto išsi
mokslinimo ir supratimo ir 
žino, kad turi paveldėtas 
sveikatos globos pateikimo 
problemas.

varyti. Nežiūrint to, kad kai 
kurių šaknys XIII-tojo šimt
mečio siekė. O dabartiniai 
rusai kolonistai, tik po karo 
atvežti - jau skaitomi tauti
ne mažuma, kuri turi būti 
globojama ir saugoma. Tik
riausias sprendimas ir raktas 
taikingai ateičiai, tai jų su
grąžinimas į ten - iš kur jie 
atkeliavo!
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- Ligoninių talpa ir lovų 
skaičius yra daugiau negu 
pakankami, bet daugumoje 
pastatai ir įrengimai yra 20 
iki 40 metų atsilikę ir reika 
lingi atnaujinimo.

- Bendro gyvenimo 
standarto pakėlimui Balti
jos kraštams reikia daug lė
šų; jų sveikatos globos są
rangoms gręsia energijos 
trūkumai. Pinigų stoka yra 
didžioji šių trūkumų prie
žastis.- Baltijos valstybių 
ekonomija ir turizmas nu
kenčia, kai sveikatos glo
bos sąrangos yra žemiau 
"vakarų" standarto.

- Prie sovietų valdžios 
profesionalams buvo mažai 
progos įsijungti į strateginį 
planavimą ir problemų 
sprendimą. Baltijos valsty
bių ligoninių administrato
riai yra gydytojai, išmoks
linti medicinoje, bet ne ad
ministracijoje. Sveikatos 
globos sąrangų planavimas 
ir projektavimas kaip pro
fesija sovietams nerūpėjo.

- Pritaikinimai invali
dams, pacientams ir lanky
tojams, yra nepakankami, 
arba jų visiškai nėra.

- Pastatai yra neįzoliuo- 
ti, ventiliacijos sistemos 
blogos, apšvietimo ir šildy
mo sistemos eikvoja daug 
energijos.

Delegacija taip pat ste
bėjo Baltijos valstybėse už
teršimo kontrolę, steriliza
vimą ir biomedicinos 
instrumentų technologiją; 
atrodo viskas yra atsilikę 
20 iki 40 metų.

J.A.V. delegaciją sudarė 
prof. Matulionis ir sveika
tos sąrangų specialistai 
Thomas H. Bast iš Ander- 
son, De Bartolo Pan ir 
Theodore W. Sutherland iš 
Smith Hinchman & Grylls; 
Alfred G. Jakniūnas, vado
vaujantis biomedicinos in
žinierius Howard Universi
tete; George J. Mann, ar
chitektūros profesorius 
Texas A &M Universitete; 
P. Richard Rittelmann, ener 
gijos specialistas ir vadovas 
Burt Hill Kosar Rittelmann 
Associates; George Hansen 
ir James Fagan infekcijos 
kontrolės specialistai su 
AMSCO Intemational; ir 
Sidney J. Jordan, statybos 
vadovavimo specialistas 
Brown & Root statybos 
bendrovėje. Marshall Erd- 
man iš Marshall Erdman & 
Associates prisidėjo prie 
grupės Lietuvoje.

Amerikiečiai rado, kad 
jų Baltijos šeimininkai - 
sveikatos ministeriai ir ad
ministratoriai, gydytojai, 
inžinieriai, architektai ir
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planuotojai tik pradedą at
sižvelgti į specifinių projek 
tų problemas.

Pagal Matulionį, jie en
tuziastingai siekia pagalbos 
ir būdų pagerinti savo svei
katos apsaugos sistemas.

Rugpjūčio mėn. 1992 
m. faktų radimo misija pra
sidėjo Talline, Estijoje, kur 
grupė susitiko su sveikatos 
vice ministeriu Vello Ilmo- 
ja ir aplankė vaikų polikli
niką ir oftalmologijos klini
ką. Grupė taip pat nuvyko 
į Tartu aplankyti Tartu Uni 
versiteto ligoninę. Delega
cijos šeimininkas Estijoje 
buvo Estijos Viešos Svei
katos Ugdymo Centras.

Po to delegacija vyko į 
Latviją ir Rygoje susitiko 
su ministerio pavaduotoju 
Dr. Kavalchuk iš Sociali
nės Globos, Darbo ir Svei
katos Ministerijos. Ten bu
vo aplankyta užkrečiamų 
ligų ligoninė, moterų ligo
ninė ir vaikų ligoninė. 
Taip pat buvo aplankyta re
gioninė ligoninė Kuldigoje. 
Latvijoje delegacijos nariai 
buvo apgyvendinti pas gy
dytojus įsijungusius į svei
katos planavimą ir adminis
traciją.

Paskutinėm keturioms 
dienoms grupė keliavo į 
Lietuvą, į Vilnių ir susitiko 
su Sveikatos ministeriu J. 
Oleku, ministerio pavaduo
toju C. Norkum ir medici
nos įstaigų tarybos pirmi
ninku V. Stuku. Delegatai 
aplankė Vilniaus universi
teto traumos centrą ir Vil
niaus universiteto Santariš- 
kių ligoninę. Pakeliui į Vii 
nių grupė aplankė Joniškio 
rajoninę ligoninę.

Kiekvienoje valstybėje 
J.A.V. delegacija taip pat 
turėjo grupines darbo dis
kusijas su valdžios atsto
vais, projektuotojais ir svei 
katos profesionalais krei
piant dėmesį į reikmių ana
lizę. Ilgam laikui planavi
mą, projektavimą, statybą, 
instrumentų ir infekcijų 
kontrolę ir energijos nau
dojimą.

Matulionis pabrėžia, 
kad Baltijos kraštų aplan
kymas buvo tik pradžia 
Wisconsin Universiteto 
Baltijos kraštų programos. 
Šalia faktų rinkimo ir pasi
keitimo informacija laike 
sveikatos įstaigų lankymo 
ir seminarų buvo:

(Nukelta į 4 psl.)

55 SVARAI - cukrus, sū
ris, dešros, mėsa, šprotai, 
aliejus, kava ir kt., $98.
22 SVARAI mažesnis pa
ketas, $65. 22 SVARAI 
mėsos produktai, aliejus 
$98. Prie visų maisto 
siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų.

TRANSPAK, 
2638 W. 69th ST., 

CHICAGO, IL. 60629.
Tel, 312-436-7772
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANIZACIJOS 
DELEGATAI RENKASI Į SEIMĄ

Edvardas bulaitis

Kas yra Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, turbūt, 
aiškinti nebereikia. Tačiau 
trumpai galima paminėti, 
kad tai yra seniausioji dar 
tebegyva Amerikos lietuvių 
organizacija, įsteigta dar 
praėjusiame šimtmetyje - 
1886 metais, taigi sulauku
si labai garbingo 106 metų 
amžiaus. Apie šią organi
zaciją daug esame girdėję, 
nes ji senesniais laikais yra 
buvusi viena iš pagrindinių 
Amerikoje, daug gero pada 
riusi ir nuveikusi dar prieš 
pirmąjį pasaulinį karą ir po 
jo. Šios organizacijos stei
gėjai, darbuotojai buvo pa
tys pagrindiniai Amerikos 
lietuvių visuomenininkai, 
kurių pavardės aukso raidė
mis įrašytos į šio krašto lie
tuvių istoiiją.

Tik paskutiniais metais 
šios organizacijos veikla 
mažiau yra garsinama, nes 
ir pati veikla jau sumažėjo. 
Tačiau pati organizacija dar 
vis veikia, turi daugiau na
rių negu bet kuri kita Ame
rikos lietuvių organizacija, 
o apie jos veiklą teberašo
ma lik jos organe "Tėvynė
je", kuri šiuo metu rodosi 
kas mėnesį ir neblogai at
spindi šios organizacijos 
darbus. SLA centras dar 
vis tebėra Ncw Yorke, o 
jos namai yra pačiame mies 
to viduryje, dabar tapusia 
labai brangia vieta.

Kas trys metai šios or
ganizacijos delegatai ren
kasi į savo seimus pažvelg
ti kas įvyko per tą laiko
tarpį, o taip pat pašnekėti 
apie ateitį, paplanuoti, pa
mąstyti ką reikėtų daryti.

Dar gerai atsimename 
SLA šimtmetinį seimą Chi
cagoje, kuris buvo sureng
tas 1986 m. birželio 30 - 
liepos 3 dienomis Essex 
viešbutyje. Čia buvo suva
žiavę apie šimtinė delegatų 
iš įvairių JAV ir Kanados 
vietovių. Kadangi teko bū
ti Šio seimo vienu iš sekre
toriato narių, tai gerai at
mintin įsirėžė kai kurie šio 
seimo momentai, apie ku
riuos vėliau ir spaudoje yra 
teką rašyti.

Šį seimą atidarė ilgame
tis organizacijos preziden
tas Povilas Dargis, kuris pa 
žymėjo, kad per Susivieni
jimą yra perėją apie 100 
tūkstančių lietuvių, akcen
tuodamas, kad ši organiza
cija yra seniausia ir "Auš
ros" idealams labiausia pa
sišventusi lietuvių organi
zacija visame pasaulyje. 
Čia plačią apžvalgą apie 
SLA šimtmečio kelią pada
rė žųm. Vytautas, Kasniū- 
nas, tada būvąs irgi vienas 

iš šio seimo sekretorių, o 
vėliau patekąs į Pildomąją 
Tarybą, o dabar, mirus re
daktoriui Jonui Valaičiui, 
perėmęs redaguoti "Tėvy- 
nę .

Jau minėjome du žmo
nes: Povilą Dargį Joną 
Valaitį - didelius SLA dar
buotojus, kurių jau šiandien 
nėra gyvųjų tarpe. Per tą 
šešetą metų netekome ir 
daugiau Susivienijimui nu
sipelniusių žmonių, kurie 
reiškėsi tame seime. Tai to 
seimo rengimo organizaci
nio komiteto pirm. P. Vil
kelis, SLA 6-sios apskrities 
pirm. K. Mačiukas (jis į sci 
mą jau buvo atvežtas veži
mėlyje), seimą sveikinusi 
viena iš seniausiųjų narių, 
buvusi Lietuvos gen. gar
bės konsulė Juzė Daužvar- 
dienė, Pildomosios Tarybos 
narė Kristina Austin.

Sunku čia visus miru
siuosius, prieš 6 metus įvy
kusio seimo dalyvius, prisi
minti ir juos išvardinti. Ta
čiau aišku tik tas, jog gilti
nė nesnaudė ir gerokai apre 
tino SLA darbuotojų eiles.

VĖL ARTĖJA SEIMAS
Štai esame išvakarėse 

naujojo - jau 64-tojo iš ei
lės seimo, kuris įvyksta lap 
kričio 1 - 3 dienomis vėl 
Chicagoje. Daugumoje sci 
mai vis būdavo vasaros me 
tu, tačiau tik šį kartą jis da
romas rudenį, nes dėl įvai
rių priežasčių nesuspėta jį 
anksčiau suorganizuoti. 
Tačiau tas neturėtų atsiliep
ti į jo programos svartsty- 
mą.

Pats seimas įvyks Oak 
Lawn Hilton viešbutyje, ku 
ris yra Cicero Avenue ties 
94 gatve, pietinėje Chica
gos dalyje. Tai gražus Chi
cagos priemiestis, o ir pats 
viešbutis yra vienas iš pra
bangesnių. Čia oficialus 
seimo atidarymas bus lap
kričio 2 d. (pirmadienį) 10 
vai. ryto ir ši seimo dalis 
yra atvira visiems lietu
viams, kurie tik domisi lie
tuviška veikla.

Reikia pažymėti, kad 
šioje sesijoje kalbas pasa
kys neeiliniai asmenys: vie
no iš SLA steigųjų dr. Jono 
Šliūpo sūnus Vytautas Šliū 
pas ir Lietuvos Krašto ap
saugos ministeris Audrius 
Butkevičius.

Seimo išvakarėse, sek
madienį, 7 vai. v ak. tame 
pačiame viešbutyje prasi
dės delegatų susipažinimo 
bobūvis. O antradienį, lap
kričio 2 d.-»7 vai. vak. bus 
pagrindinė seimo pramoga 
- banketas, kuriame meni
nę dalį išpildys, senas SLA 
narys, sol. Algirdas Brazis.

Vieno iš Susivienijimo Lietuvių Amerikoje steigėjų - 
dr. Jono Šliūpo paminklas Lietuvių Tautinėse kapinėse prie 
Chicagoje. Joje kalbės dr. Šliūpo sūnus - Vytautas Šliūpas.

Ed. Sulaičio nuotr.

Visi šie renginiai bus Oak 
Lawn Hilton viešbučio pa
talpose. Taigi nereikės 
daug važinėti, judėti, klai
džioti. Čia daugumas de
legatų apsigyvens, tad vis
kas bus vietoje.

NAUJA VADOVYBĖ
Kaip jau buvau minėjęs, 

mirtis skina senuosius SLA 
darbuotojus, kuriuos yra 
sunku pakeisti. Vieloje Po
vilo Dargio į prezidento 
postą atėjo jo bendrapavar- 
dis dr. Vytautas Dargis, ku
ris stengiasi eiti savo pirm- 
takio pėdomis. įPildomąją 
Tarybą atėjo ir daugiau nau 
jų veidų - tai Vytautas Kas 
niųnas, dr. Jokūbas Stukas 
ir kt. Kai kuriuos iš jų irgi 
slegia nemaža amžiaus naš
ta, kiti įsipareigojimai, tai 
neturi daug laiko pašvęsti 
šiai šimtametei organizaci
jai, kuri ypatingai dabar rei 
kalinga nemažo dėmesio ir 
pasišventimo.

Visi džiaugiamės garbin 
ga SLA organizacijos pra

Marųuette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

Chicago, Illinois 60629 
1-(3121-476-2345

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS 
DONALD A. PETKUS

irpCatinĄĮt

eitimi, jos dideliais atliktais 
darbais, tačiau vien tik to 
nepakanka. Reikia pažvclg 
ti ir į jo ateitį, gerai papla
nuoti, ką būtų galima tikė
tis: našesnio ir naudinges
nio derliaus. Dar šiandien

BALTIJOS SVEIKATOS GLOBA - 
SUTINKANT 21-MĄ ŠIMTMETI 

(Atkelta iš 3 psl.)

1. Sudaryta ryšiai ir dar-4 
bo santykiai tarp Baltijos 
valstybių ir J.A.V. sveik- 
tos globos profesionalų ir

2. Peržiūrėta specialūs 
projektai ir kryptys reika
laujančios tiesioginio dė
mesio.

Delegacija ir jos šeimi
ninkai taip pat svarstė gali
mybes įsteigimui universi
teto lygio moksliniam apsi
keitimui tarp J.A.V. ir Bal
tijos studentų , planuojant 
sveikatos sąrangas.

J.A.V. grupės nariai šiai 
misijai sumokėjo kelionę į

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE 
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

• Cicero, Illinois 60650 
'708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

tokiems darbams galimybių 
yra. Reikia veikti tuoj, nes 
rytoj gali būti per vėlu. 
Yra žinoma, kad nevienas 
gabus SLA veikėjas nusi
suko nuo jos, kadangi nebu 
vo reikiamai suprastas, ne
galėjo panaudoti savo ta
lentus jos labui. Šiandien 
jau pradeda trūkti buvusio 
prezidento Povilo Dargio 
dvasios, jo diplomatišku
mo, reikalo supratimo. Tai 
reikėtų stengtis atgaivinti ir 
sumobilizuoti visas turimas 
jėgas SLA geresnei ateičiai 
užtikrinti.

64-sis seimas gali turėti 
istorinės reikšmės, nes jis 
turėtų pasukti šios seniau
sios lietuvių organizacijos 
vairą į damų kelią, kuriuo 
einant, būtų galima pasiekti 
SLA steigėjų tikslus. 1886 
metais įsisteigęs "Susivie
nijimas visų Lietuvininkų 
Amerikoje" tegul būna gy
vas dar ir kitą šimtmetį ir 
tegul jis iš tikrųjų jungia 
visus mūsų tautiečius, kurie 
save laiko lietuviais (aukš
čiau lietuvininkais vadin
tais).

Tad iki pasimatymo 
SLA seime Chicagoje! 
Rengėjai laukia kuo skait
lingesnio delegatų ir svečių 
dalyvavimo.

Baltijos kraštus ir kitas iš
laidas. Papildoma finansi
nė parama buvo gauta iš 
Marshall Erdman & Asso- 
ciates, AMSCO Intcmatio- 
nal ir Marquette Electro- 
nies. Baltijos valstybėse 
išlaidas apmokėjo valdžios 
sveikatos įstaigos, sveika
tos profesionalai ir privalūs 
asmenys.

Matulionis pareiškia, 
kad paruošiamieji darbai 
yra baigiami dviem tarnau
tojams iš Lietuvos sveika
tos ministerijos atsilankyti į 
J.A.V. 1992 m. lapkričio 
mėnesį pagal Wisconsin 
Universiteto programą pa
kėlimui sveikatos globos 
sąrangų Baltijos valstybėse. 
Panašūs vizitai yra svarsto
mi estų ir latvių sveikatos 
darbuotojams.

"Mes vykome ten mo
kyti ir mokytis ir sužinoti 
ko Baltijos žmonės reikalau 
ja sveikatos apsaugoje ir 
kaip mes galėtume padėti", 
pareiškia Matulionis ir pri
deda: "Mes taip pat mano
me sudaryti nuolatinį apsi
keitimą su sveikatos globos 
planuotojais Baltijos val
stybėse ir gal būt ateityje 
plėstis iš ten į kitas Rytų 
Europos valstybes".
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KŪRYBA IR MOKSLAS
APIE MOSI) 

PALYDOVĄ VIRUSĄ
Dr. A. Čepulis

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Žmogaus kūnas nėra tik 
pasyvus stebėtojas ar ken
tėtojas kovoje su virusu. Jų 
invaziją pirmiausia sutinka 
baltieji kraujo kūneliai, ku
rie įsibrovėlius dažnai labai 
sėkmingai suvirškina. Yra 
ląstelių, kurios naikina ki
tas, pažeistas ir pilnas viru
sų. Dar vienas apsigynimo 
būdas yra Interferonas. Jis 
yra gaminamas ir išskiria
mas pažeistų celių, prilim
pa prie gretimų sveikų, tuo 
jas apsaugodamas nuo už
puolėjų. Interferonas dabar 
gaminamas dideliais kie
kiais įvedant jo geną į mie
les ar bakterijas.

Kita dalis mūs apsigyni
mo sistemos yra T- ir B- 
lymphocitai, vieni iš baltų
jų kraujo kūnelių. Jie, at
pažinę įsibrovusio viruso 
antigeną arba tam virusui 
savą proteiną, jį prie savęs 
prisilipina ir sunaikina. 
Vienas susitikimas T- ar 
B-cclių su viruso antigenu 
pasilieka tų celių atminty ir 
kitą kartą gynyba prieš tą 
virusą būna daug stipresnė, 
kitaip sakant žmogus įgau
na imunitetą, sykį persirgęs 
tymais antrą kartą greičiau
sia nesirgs.

Imunitetas yra labai su
dėtingas, jame dalyvauja 
įvairūs biocheminiai ir bio
loginiai veiksniai. Organiz 
me virusas dažnai padaro 
daug žalos, net jį numarina. 
Iš kitos pusės, žiūrint iš vi
ruso taško, sunaikinti orga
nizmą, kuris sudaro geras 
sąlygas jam daugintis nėra 
tikslo. Daug tokių infekci
jų praeina labai lengvai, 
kaip Polio dažniausia yra 
sloga ar viduriavimas, tik 
retai paralyžiaus priežastis. 
Yra infekcijų, kurios tęsiasi 
visą žmogaus gyvenimą ne- 
sukcldamos daug nusiskun
dimų.

Mes galime nustatyti, 
kad virusas sugadino kepe
nis ar nervų ląsteles, bet 
kaip tas atsitinka dar ne
daug žinoma. Kartais viru
so proteinai yra panašūs į 
pačio kūno proteinus. Tuo 
sukeliama stipri gynyba, 
kuri tęsiasi ir virusui išny
kus. Tai vadinama auto- 
imunitetu. Manoma, kad 
Multiple Sclerosis, Rheuma 
toid Arthritis net ir Diabe
tas gali būti autoimuniteto 
pasėka. Šiuo metu tai dar 
yra tik teorijos, paremtos 
šiek tiek pagristais spėji
mais.

Televizijoj ir laikraščiuo 
se, karts nuo karto pasirodo 
žinios apie viruso sukeltą 
vėžį su didelėm viltim, kad 
jo gydymas jau beveik at
rastas, tik reikia federalinės 
valdžios patvirtinimo. Viru 
so sukeltas vėžys viščiukuo 
se buvo atrastas 1908 me
tais, bet jų gydymas dar ir 
dabar susideda iš visų su
naikinimo ir pakasimo gi
liai po žeme.

Yra įrodyta, kad įvairios 
virusų rūšys sukelia vėžį 
paukščiuose, katėse, bež
džionėse ar galvijuose. 
1980 metais Dr. Robert 
Galio iš National Institutcs 
of Hcallh paskelbė, kad jis 
su savo bendradarbiais at
rado žmogaus vėžio virusą. 
Jis buvo pavadintas HTLV 
arba human T-ccll leuke- 
rr-ia virus. Atradimo eiga 
buvo labai sudėtinga ir tru
ko kelis metus. Atradus 
virusą, buvo nustatyta, kad 
net 20-30% kai kurių Japo
nijos salų gyventojų jau bu
vo užkrėsti. Taip pat dide
lis skaičius užkrėtimų buvo 
atrasta Afrikoje ir Karibų 
salose. Daugiausia užkrėti
mų įvykdavo nuo motinos 
naujagimiui, suaugusieji 
užsikrėsdavo per seiles ar 
kraują.

Suaugusiųjų liga pasiro
dydavo per kelis metus, o 
gimimo metu užsikrėtus 
praeidavo iki 20-30 metų. 
Epidemijologai taip pat nu
statė, kad tik 3-4% visų 
užkrėstų suserga vėžiu. Ši 
liga yra randama šeimose 
per kelias generacijas. Tas 
pats HTLV virusas yra su
kėlėjas smegenų ligos pa
našios į Multiple Sclerosis.

Kodėl pas vienus žmo
nes virusas sukelia vėžį, 
kitur užpuola smegenis, o 
dažniausia visai nesukelia 
ligos, nėra žinoma. Nors 
yra keli virusai, kurie suke
lia vėžį, bet didžioji daugu
mo vėžio ligų turi kitą prie
žastį. Dar niekas neišaiški
no, kaip ląstelė valdo savo 
augimą, tuo pačiu negalime 
suprasti, kaip vėžio celės 
dauginasi be tvarkos.

Labiausia bauginanti jau 
minėto retroviruso sukelta 
liga yra AIDS (Aąuired 
immunodefficiency Syn- 
drome). Pirmą kartą ta liga 
buvo pastebėta 1977-78 
metais tarp San Francisco 
ir New Yorko homosexua- 
lų vyrų, o neužilgo pasiro
dė, kad ir kraujo transfusija 

galėjo užkrėsti vyrus ir mo
teris. Vėliau ir paprastas 
vyrų - moterų santykiavi
mas buvo pripažintas, kaip 
vienas iš užkrėtimo kelių.

Ar tai yra nauja liga, ar 
tik nauja senos ligos 
epidemija - nežinia. 
Daugiausia šia liga serga 
centrinėj Afrikoj. Labai 
panašus virusas buvo atras
tas beždžionėse, bet ar žmo 
nių AIDS virusas yra kilęs 
iš ten, taip pat nežinoma. 
Be abejo XX amžiaus gy
venimo būdas ir tautų ju
dėjimas prisidėjo prie jo pli 
timo. Kai imunitetas pra
nyksta, pradeda vėl plėstis 
kitos ligos kaip tuberkulos 
ar kai kurios vėžio rūšys.

AIDS nėra lengvai už
krečianti infekcija. Kūno 
skysčiai ir kraujas pasiekęs 
kito žmogaus, kad ir mažą 
žaizdelę, gali perkelti viru
są, bet normali oda atrodo, 
kad nėra pereinama. As
muo, kuris rūpinasi AIDS 
pacientais, užsikrečia labai 
retai. 35% AIDS pacientų 
miršta nuo tuberkulosės, 
dažnai kylančios smegeny
se, 20% įvairių bakterinių 
infekcijų ir 15% nuo loxo- 
plasmosės.

Skaičiai dar daug pri
klauso nuo gyvenvietės, kli 
mato ir panašių priežasčių. 
AIDS gydymas susideda iš 
pastangų prieš patį virusą ir 
įvairias antrines infekcijas, 
kurios pasirodo mažėjant 
kūno gynybai. Prieš virusą 
pirmoj vietoj yra Zidovudi- 
nas, kuris veikia prieš enzi
mą Reverse Transcriptase, 
tuo stabdydamas viruso 
dauginimąsi.

Panašūs vaistai ir įvai
rūs skiepai yra bandomi. 
Paskutinis žodis dar nėra 
tartas. Nauji būdai atranda
mi gydyti AIDS antrines 
infekcijas. Jei tyrimai ne
ras gerų gydymo priemo
nių, kurios išnaikins AIDS 
panašiai, kaip išnaikino rau 
pus, tai galima tikėtis, kad 
ši epidemija tęsis, ir po 
kiek laiko pati susilpnės ir 
nusiramins, bet nepranyks, 
kaip padarė daug piktų pra
eities ligų.

Virusai, nors labai maži, 
bet dar nėra mažiausi ar pri 
mityviausi gyvi daiktai, 
yra dar mažesnių ir papras
tesnių gyvūnų, iš kurių, gal 
vojama, kad yra kilę viru
sai. jie vadinasi viroidai ir 
susideda tik iš mažo gaba
lėlio branduolinės rūgšties, 
be jokio apvalkolo. Jie su
kelia tik augalų ligas.

Viena viroido epidemi
ja, sako, sunaikino apie pu
sę milijono palmių. Tyri
nėjant užkrečiamą, mirtiną 
smegenų ligą Kuru pas Nau

MANO ATSIMINIMAI APIE 
RAŠYTOJĄ PETRĄ VAIČIŪNĄ 

(1890-1959)
Vincas Sarįa

Manau, kad kiekvieno 
žogaus būdą-charakterį daž 
nai suformuoja įgimti ga
bumai ir ta aplinka, kurioje 
jis praleido jaunystę. To
dėl aprašysiu jo tėvus ir tė
viškę.

Petro Vaičiūno motina 
Marija Šarkaitė, mano tėvo 
Antano, Prano ir Jurgio Šar 
kų sesuo. Ji buvo ištekėju
si už ūkininko Antano Ra- 
zumo į Piliakalnių kaimą. 
Su pirmu vyru turėjo ketu
ris vaikus: Igną, Jurgį, Sta
nislovą ir Oną Razumus. 
Pirmas vyras Razumas jau
nas minė, liko dar maži vai
kai ir ūkis motinos Marės 
Razumienės globoje. Po 
kurio laiko našlė M. Razu- 
mienė ištekėjo už Vinco 
Vaičiūno iš Kančiškių km., 
kuris apsigyveno Razumų 
ūkyje - atėjo užkurioms.

Vincas ir Marija Vaičiū
nai turėjo tris sūnus: Petrą, 
Juozą ir Viktorą. Taigi šei
moje jau buvo septyni vai
kai. Gyvenimas nebuvo 
lengvas. Su laiku Ona Ra- 
zumaitė ištekėjo už Antano 
Kisiclio į Pasodos km. Ma
rija ir Vincas Vaičiūnai, pa
dėdami giminių, išleido - 
išmokė Stanislovą Razumą, 
kuris baigė kunigų semina
riją ir tapo kunigu. Ignas ir 
Jurgis Razumai jau suaugo 
ir padėjo tvarkyti ūkį. Tė
vams pasidarė kiek leng
viau. Petro tėvas Vincas 
Vaičiūnas ilgai sirgo ir mi
rė palikdamas dar nedide
lius savus vaikus: Petrą, 
Juozą ir Viktorą Vaičiūnus. 
Visų vaikų globėja liko mo 
tina Marė Vaičiūnienė, kuri 
būdama labai geros širdies, 

josios Guinejos gyventojus, 
buvo rastas besidauginantis 
nepaprastai mažas gyvūnas 
ir pavadintas Prion. Jis su
sideda tik iš gabalėlio pro
teinų, gali pakelti labai 
aukštą temperatūrą iki 
280QC (525CF) įvairius che
mikalus ir radijaciją. Carle 
ton Gajdusek yra duota No
belio premija už Prionų at
radimą. Nors Viroidai ir 
Prionai yra įrikiuoti į žmo
nijos priešų eiles, bet apie 
juos dar labai mažai žino
ma.

Tikiuosi, kad ši labai 
trumpa ir nepilna apžvalga 
patenkins kai kuriuos skai
tytojus, o gal kai ką net ir 
paskatins pasižiūrėti biblio
tekos lentynose.

(1992 spalio 7) 

visus laikė po savo spar
nais. Piliakalnių km. buvo 
didelis, gale kaimo buvo 
gražus piliakalnis, neperto- 
liausiai gražūs miškai. Vie 
nas kaimo galas buvo vadi
namas "bajorai", nes kalbė
josi lenkiškai. Netoli kai
mo buvo bažnytkaimis Pa
natariai (vietinių dar vadina 
mas "Koplyčia"), nes tais 
laikais Panatariai ir Piliakal 
nių km. priklausė Veprių 
valsč. ir Veprių parapijai, o 
Panatariai skaitėsi tik para
pijos filija. Artimiausia pra 
dinė mokykla buvo Vep
riuose, valsčiaus valdybos 
namuose. Mokytojai buvo 
rusai ir mokė lik rusų kal
ba.

Pamatarių valsčius atsi
rado tik Lietuvos ncpriklau 
somybės laikais, rodos po 
1920 m.

Petras Vaičiūnas pra
džios mokslą baigė Vep
riuose, lankydamas tą mo
kyklą gyveno pas mano tė
vus Barboriškių km., nes iš 
Piliakalnių km. į Veprius 
buvo toli - apie 7 km., o iš 
Barboriškių km. tik 2 km. 
Kai jis lankė tą mokyklą aš 
buvau dar nedidelis vaikas, 
nes Petras buvo už mane 
vyresnis kokiais 7 metais.

Petras buvo gabus, mo
kėsi labai gerai, labai tvar
kingas ir švelnaus būdo. 
Dažnai ir mane pamokyda
vo prieš man lankant tą pa
čią Veprių mokyklą.

Mano tėvai Antanas ir 
Uršulė Šarkai Petrą labai 
mylėjo už jo gerą būdą, 
švelnumą, tvarkingumą ir 
statė man jį pavyzdžiu. Per 
didelius žiemos šalčius nu
veždavo jį į mokyklą, ir ma 
no tėvams kur išvykus, Pet
ras pabūdavo mano globė
ju.

Baigus Petrui pradinę 
mokyklą buvo nutarta leisti 
jį toliau mokytis į Ukmer
gės miesto mokyklą, kur 
buvo nebrangus mokestis 
užmoksią. Ukmergėje Pet
ras apsigyveno pas Jovai- 
šus Dvinsko gatvėje, mais
to produktus jam atveždavo 
iš namų ir šeimininkei ap
mokėdavo kiek už butą ir 
maisto gaminimą. Tame 
bute gyveno daugiau moki
nių. Tais laikais Ukmergė
je gimnazijos dar nebuvo. 
Miesto mokykloj, ketur
klasėje, Petras mokėsi labai 
gerai, dėl savo gerų būdo 
ypatybių turėjo daug gerų 
draugų.

(Nukelta į 8 psl.)
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JURGIO JANUŠAIČIO 
AŠTUONI DEŠIMTMEČIAI

Aktyvus visuomeninin
kas ir nepailstantis žurna
listas Jurgis Janušailis š.m. 
rugpjūčio mėn. 4 d. atšven
tė savo amžiaus 80-lics me
tų sukaktį.

Jo nepamiršo ir Daytona 
Bcach lietuvių nausėdija, 
kur spalio 4 d. Lietuvių 
Bendruomenės Daytona 
Bcach apylinkė, vadovauja
ma Juozo Paliulio, Caponės 
restorane suruošė sukaktu
vininkui jaukų pagerbimą. 
Organizuojant pagerbimą 
uoliai rūpinosi vicepirmi
ninkė Dr. Sigita Ramanaus
kienė, pirmininkas J. Paliu
lis ir iždininkė Vanda Bag
donienė. (Jurgis Janušaitis 
yra valdyboje sekretoriumi).

Pagerbimo vaišes pradė
jo ir programai vadovavo 
dr. Sigita Ramanauskienė. 
Ji pasveikino gausiai susi
rinkusius svečius ir pristatė 
jubiliato Jurgio Janušaičio 
šeimą-žmoną Veroniką, 
dukrą Danguolę su vyru 
Ron Wced, dukraitę Vancs- 
są Varnaitę, visi iš Kalifor
nijos, dukrą Ramunę su vy
ru Ričardu Badauskus iš 
Atlantos, o taip pat negalė
jusius dalyvauti dukrą Rasą 
su vyru Benediktu ir duk
raite Natalyle Skvirblius iš 
Chicagos.

Maldą sukalbėti pakvie
tė Lietuvoje buvusią pada- 
gogę Kazytę Jankauskaitę, 
kuri jautriai sukaktuvinin
kui prašė Aukščiausiojo pa
laimos visuose jo darbuose.

Žentas Ričardas Badaus 
kas, pasveikinęs mylimą tė
velį su gražiais linkėjimais, 
pakvietė svečius pakelti 
šampano taures už sukąklu- 
vininką ir po to nuaidėjo 
Jam ilgiausių metų linkėji
mai.

Vaišėms įpusėjus, kaip 
įprasta prasidėjo sveikini
mai. Pirmas kalbėjo LB 
apyl. pirmininkas Juozas 
Paliulis, plačiai ir įdomiai 
aptaręs jubiliato ilgo am
žiaus kelionę, darbus, sužy
mėjęs biografinius bruožus. 
Jo kalbą skaitysime Dirvoje 
atskirai.

Žurnalistas ir visuome
nininkas Jonas Daugėla, 
plačiai aptarė savo kolegos 
Jurgio našią veiklą lietuviš
koje spaudoje per beveik 
65-ris metus. Jis paryškino 
žuml. Jurgio Janušaičio te
matiką, rašymo švelnų sti
lių, tačiau nereiškiantį, kad 
jis nematytų ir trūkumų. Jo 
spaudoje darbai našūs, di
delis indėlis į lietuviškosios 
spaudos išsilaikymą. Jur
gis Janušailis rašo lengvu 
stiliumi, nieko neužgauda- 
mas, teigiamus darbus 
įžvelgdamas, blogį palikda
mas. Jis savo plunksna yra 
išsakęs mūsų tautos ir išei

vijos rūpesčius, aptaręs vi
sų veikėjų, organizacijų vi
suomeninę, kultūrinę ir iš 
dalies politine veiklą. Jo 
žurnalistinis ir visuomeni
nis darbas yra įvertintas žur 
nalistikos premijomis ir ap
dovanotas organizacijų žy
menimis.

Drauge Jonas Daugėla 
perdavė nuoširdžius sveiki
nimus Draugo redaktorių ir 
vyr. redaktoriaus kun. Pra
no Garšvos ir Lietuvių Žur
nalistų sąjungos pirminin
kės Rūtos Klevos Vidžiū- 
nienės linkėjimus ir sveiki
nimus.

A.L.T. sąjungos Dayto
na Beach skyriaus pinninin 
kas Vytautas Abrailis savo 
kalboje vertino jubiliato 
meilę šeimai, spaudai, tėvy 
nei Lietuvai, išeivijai. Jo 
kalbą skaitysime atskirai 
taip pat Dirvoje.

Balfo pirmininkas Vac
lovas Dzenkauskas nuošir
džiai vertino sukaktuvinin
ko įnašą į Balfo veiklą glo
bojant vajus, vykdant vajus 
ir talkinant šioje nausėdijo
je, kur jis buvo anksčiau 
įgaliotinis. Savo kalbą paį
vairino gražiai humoru iš 
Chiorčilio gyvenimo, kurio 
atošveistė tiktų ir jubiliatui.

Klubo pirmininkas Ge
diminas Lapenas taip pat su 
gražiu humoru pavaizdavo 
jubiliatą kaip šeimos vyra, 
tėvą, senelį, jo gerąsias bū
do savybes ir įnašą į Day
tona Beach lietuvių gyveni
mą.

Vytautas Grybauskas 
prisiminė mielą bendradar
biavimą su jubiliatu ruo
šiant sporto šventę Austra
lijoje, išvyką į Lietuvą, dė
kingu žodžiu vertino pagal-

Žurnalistas Jurgis JANUŠAITIS prie rašomosios mašinėlės 
švęsdamas savo gražią 80-ties metų amžiaus sukaktį.

Žurnalisto ir visuomenininko Jurgio Janušaičio pagerbime iš kairės sėdi: dr. Sigita Ramanauskienė 
pagerbimo programos vadovė ir organizatorė, Veronika Janušaitienė, jubiliatas Jurgis Janušaitis, 
malda kalbėjusi Kazytė Jankauskaitė.

Stovi: pasakę sveikinimo kalbas žurnalistas Jonas Daugėla, Balfo pirm. Vaclovas Dzenkauskas, 
LB apyl. pirmininkas Juozas Paliulis, akt. rėžis. Dalila Mackialienė, ALT S-gos skyr. pirm. Vytautas 
Abraitis, sporto veikėjas Vytautas Grybauskas ir Lietuvių klubo pirmininkas Gediminas Lapenas.

Jono Daugdlos nuotr. 

minė savo kolegas žurnalis
tus, veiklą Sąjungoje, visuo 
menės veikėjus ir organiza
cijas, su kuriais jubiliatui 
teko drauge nuoširdžiai 
dirbti daugelį metų ir visa 
tai prisidėjo ir prie sukaktu
vininko darbų našumo.

Baigdamas Jurgis Janu
šaitis savo žodyje palinkėjo 
ir Daytona Bcach gražio
sios, didelės šeimos tėvynai 
niams sveikatos ir kad šio 
telkino gražiuose visos šei
mos namuose būtu jauku, 
miela visiems ilgai gyventi.

Nuoširdžiai dėkojo ir 
visiems pagerbime dalyva
vusiems mieliems drau
gams.

Dr. Sigita Ramanauskie
nė programoje suminėjo 
daugelį jubiliatą sveikinu
sių raštu. O sveikinimų bu
vo iš Lietuvos nuo giminių, 
nuo draugų iš Australijos, 
visos Amerikos. Tarpe 
gausių sveikinimų sveikino 
Lietuvos generalinis kon
sulas Chicagoje Vaclovas 
Kleiza, PLB Pirmininkas 
inž. Bronius Nainys, 
A.L.T. Sąjungos pirminin
kas dr. Leonas ir žmona 
Irena Kriaučeliūnai, Vidur
dienio pokalbio klubas - 
Dr. Leonas Kriaučeliūnas ir 
kolegos žurnalistai, Lietu
vių Fondo Marijos Reinie
nės, ir kit. Programai vado 
vavusi dr. Sigita Ramanaus 
kienė tik perskaitė Inž. Vy
tauto ir Jadvygos Didžiulių 
iš Europos ir žurnalisto 
Algirdo ir Bronės Pužauskų 
sveikinimų tekstus, nes dėl 
laiko stokos ir sveikinimų 
gausos buvo neįmanoma 
visus skaityti.

Pagerbimas praėjo iški
lioje, šventiškoje nuotaiko
je, palikęs Jubiliatui ir visai 
Jo šeimai gražiausius prisi
minimus.

bą spaudoje, telkiant sporti
ninkų išvykai lėšas.

Gražius trumpus linkėji
mus išreiškė ir viešnia iš 
Lietuvos, kurios, deja, pa
vardės nespėjau įsiminti. 
Visi kalbėtojai nuoširdžiai 
vertino jubiliato nueitą pra
smingą, kupiną našių darbų 
kelią ir išreiškė linkėjimus 
nepavargti, dar ilgai gyven
ti ir daug rašyti.

Paskutinioji kalbėtoja, 
jubiliato ir Verutės Janušai
čių dukraitė Vanessa Var
naitė. Jos kalba skyrėsi iš 
visų kalbėtojų. Kalba para
šyta jos pačios, su gilia mei 
lc mylimam seneliui už vi
sos šeimos rūpesčius, už 
pagalbą sunkiausiose die
nose ir jos moksle. Kalba 
trumpa, bet labai jautri ir 
kai kurie svečiai nusišluos
tė ašaras, kalbos beklausy
dami.

Programą paįvairino la
bai įdomiu, gyvenimišku 

mūsų žymaus humoristo ra
šytojo Antano Gustaičio 
feljetonu apie jubiliatą iš 
St. Petersburgo atvykusi 
viešnia, aktorė, režisierė 
Dalila Mackclianė. Skaitė 
su giliu įsijautimu, nuotai
ka, kas svečius labai malo
niai nuteikė.

Vaišių metu iš juostos 
skambėjo gražios lietuviš
kos Sietyno choro dainos, 
kurios maloniai nuteikė 
svečius ir už tai ačiū Gedi
minui Lapėnui.

Visą pagerbimo eigą fil
mavo dukros Danguolės vy 
ras, filmų produseris, Ro
naldas ir ši reta Janušaičių 
šeimos šventė liks ilgam 
prisiminimui.

Pagerbimo rengėjai ju
biliatą apdovanojo simboli
nėmis, labai įdomiomis, jo 
gyvenimo tarpsnius liudi
jančiomis dovanomis - 
spcc. pašto ženklu, golfo 
sviedinukais, "Duonos" ply 
ta ir Daytona Bcach įdomiu 
įrašu kavos puoduku. Ta 
proga "Išėjo Draugo spccia 
Ii laida su jubiliato veiklos 
nuotrauka". Pabaigoje pa
dėkos nuoširdų, jautrų žodį 
tarė Jurgis Janušaitis, iš
reikšdamas padėką pagerbi 
mo rengėjams, ypač dr. Si
gitai Ramanauskienei, kal
bėtojams, gausybei sveikin
tojų, dėkojo mylimai žmo
nai Verutei už meilę, globą, 
visokeriopą talką, šeimos 
rūpestį, dėkojo dukroms, jų 
šeimoms, dukraitėms už jų 
rūpestį ir meilę jam. Dėkin 
gai prisiminė laikraščių re
daktorius, kurie per visą lai 
ką spausdino jo gausius 
straipsnius, dėkojo savo 
bendradarbiams, kurie pre
kyboje parodė sąžiningumą 
ir užtikrino prekybos gerą 
vardą, dėkojo ir tūkstan
čiams tėvynainių, kurie nau 
dojosi Chicagoje prekybos 
patarnavimais ir tuo prisidė 
jo prie jų šeimų ateities už
tikrinimo. Pagarbiai prisi-

Dalyvis



DAINAVOS APYGARDOS 
ŠTABO ŽLUGIMAS

Juozas Petraška

(Pabaiga)
Kaip jau minėjau, neti

kėtai pakelti iš miego ne 
visi apsiavėme kojas. Aš 
buvau apsiavęs aulinius 
batus, bet be autų, nes pa
vykus prasiveržti, basam 
bėgli mišku ne visai malo
nu. Mano batai, nors ir pa
prastos odos, bet buvo apy
nauju Kai Martavičius nu
ėjo , atsiradęs kareivis liepė 
nusiauti batus, bet mano 
rankos buvo surištos, todėl 
pats juos nusimovė ir, susi
vyniojęs į palapinę, nuėjo.

Netrukus einantis pro 
šalį jaunesnysis leitenantas 
pasižiūrėjo į mane ir nuste
bęs pašaukė vardu, klaus
damas lietuviškai, kaip čia 
pakliuvau. Aš jo neatpaži
nau, bet kai papasakojo, jog 
mes kartu tarnavome Lie
tuvos kariuomenėje, an
trajame ulonų pulke Alytu
je, jis pirmajame eskadrone 
dirbęs batsiuviu ir pasakė 
Burinsko pavardę, šiek tiek 
prisiminiau.

Pastebėjęs, kad esu ba
sas ir, kai pasakiau, kas nu
tiko, jis pažadėjo batus su
ieškoti ir grąžinti. Nuro
džiau kareivio išvaizdą, jis 
jį susiieškojo ir atsivedė. 
Įsakė išvynioti palapinę, 
patvirtinau, jog batai mano, 
leitenantas kareiviui įsakė 
juos atiduoti. Kareivis nu
metė batus, o Burinskas 
man liepė apsiauti, kai pa
rodžiau, kad mano rankos 
surištos, jis įsakė kareiviui: 
"Jeigu nuavei juos, lai ir 
apauk". Tas priėjęs apavė. 
Kareivis, žinoma, buvo la
bai nepatenkintas, bet, kaip 
sako tarybinė rusų patarlė: 
"Prikaz načalstvo - zakon 
dlia podčinionych". Šis at
vejis galbūt išimtinis, todėl 
liko atmintyje.

Mus paėmė apie trečią ar 
ketvirtą valandą po pietų. 
Kiek laiko praleidome miš
ke, tiksliai pasakyti ne
galiu, bet iš jo išvedė jau 
vakarop. Išėjus iš miško, 
dešinėje kelio pusėje įsikū
rusi girininkija, o kairėje - 
Juozo Kupčiūno sodyba. 
Aikštelėje, prie girininki
jos, stovėjo lauko radijo sto 
tis, matyt, girininkijoje bu
vo įsikūręs čekistų štabas. 
Įvedę į Kupčiūno kiemą, 
pasodino prie tvoros stul
pelio, surišo viela rankas 
per riešus ir kojas per ke
lius, taip pat viela apjuosė 
per liemenį ir pririšo prie 
tvoros stulpelio, turbūt gal
vodami, kad ir supančioti 
viela galime pabėgti. Die
nos metu ant galvų užmovė 
maišus, kad niekas nepa
žintų, nakčiai juos nuėmė.

Kariškiai labai keitėsi, 
vieni išvykdavo, kiti atvyk

davo, buvo pasirodęs net 
raitelių žvalgų būrys. Vė
liau sužinojome, kad mus 
likvidavo iš Vilniaus atvy
kę specialūs daliniai su va
dovybe padedami alytiškių. 
Mus paėmė 1947 metų rug
pjūčio 11 dieną - pirmadie
nį, o į Alytų atgabeno ket
virtadienį vakare. Mus pa
miškyje laikė tol, kol ka
riuomenė, naršydama miš
ką ir aplinkinius kaimus, 
įsitikino, kad partizanų dau 
giau jau neras. Kiek šioje 
akcijoje dalyvavo kariuo
menės, galima lik spėlioti, 
mano nuomone, tūkstan
čiai, tiksliau galėtų pasaky
ti vietiniai gyventojai. Keis 
ta, tiek daug dėl aštuonių 
partizanų (daugiau miške 
nebuvo).

Išvedė mus iš miško, tą 
patį vakarą ėmė tardyti. Pir 
masis ir pagrindinis klausi
mas buvo, kur šiuo melu 
yra likę Balbieriškio miške 
vyrai? Mane net sodino į 
sunkvežimį ir norėjo vežti į 
Balbieriškio mišką parody
ti, kur yra partizanų sto
vyklos, nes Balbieriškio 
miškas šlapias ir bunkerių 
pas mus nėra. Aš priešinau 
si ir sakiau, jog nežinau, kur 
šiuo metu esą partizanai, 
nes žinia apie mūsų bunke
rio likvidavimą jau bus be
vieliu telegrafu pasiekusi 
juos ir ten ieškoti bepras
miška. Be to, manimi ne
patikėję miške nušaus ir 
pasiteisins, kad bėgau, tad 
šaudykite čia vietoje. Taip 
po ilgų įrodinėjimų šio jų 
sumanymo pavyko atsikra
tyti. Vertėju buvo tas pats 
Burinskas.

Rytojaus dieną rusų tau
tybės vyresnysis leitenantas 
išsivedė mane tardymui į 
Kupčiūno svirną (klėtį). 
1941 metais buvau lankęs 
rusų kalbos kursus, todėl ją 
supratau, ir dabar geriau 
gaudžiausi, kaip atsakyti, 
nes, kol vertėjas išversdavo 
klausimą, aš galėdavau ap
galvoti atsakymą.

Po daugelio klausimų ir 
atsakymų, kurie buvo rašo
mi į protokolą, netikėtai vėl 
buvau paklaustas - kur vy
rai? Atsakiau kaip ir vakar: 
jie šiuo metu bus pasitrau
kę į naujas man nežinomas 
stovyklas. Gerai, tarė tar
dytojas, įsivaizduok, kad 
sugrįžai ir tau reikia juos 
surasti, kaip ieškotum, taip 
ir sakyk. Dabar neprisime
nu, kaip atsakiau, tik supra
tau, kad tardytojas mano 
atsakymu nepatikėjo (tur
būt suprato, kad išsisukinė- 
ju atsakyti tiesiai) ir, išėjęs 
iš užstalės,, kelis kartus tvo
jo per veidą, kol prieš ji ne

atsistojo Burinskas ir pa
klausė: "Už ką tu jį muši, į 
klausimus atsako ir rašyk".

Jie plūdosi negražiais 
žodžiais, smarkiai susipyko 
ir nebetardė. Burinskas vėl 
mane nuvedė į seną vielą, 
pririšo prie stulpelio ir dau
giau čia, pamiškėje, netar
dė. Kaip jau minėjau, mus 
čia išlaikė tris paras. Per šį 
laikotarpį nei valgyti, nei 
gerti nedavė, tik Burinskas, 
nakties metu priėjęs pa
klausdavo, ar noriu gerti, ir 
pagirdydavo, be to, vieną 
naktį, parėjęs iš kaimo, pa
dėjo ant surištų rankų gaba
liuką duonos, o kitą keletą 
kriaušių.

Prieš keletą metų buvau 
skaitęs anglų rašytojo Swet 
Mardcn (jei neklystu) kny
gas "Ką darai - daryk ge
rai", joje buvo tokie žo
džiai: "Aš neklausiu Tavęs 
(žmogau), kas Tu buvai, t.y. 
kokias pareigas ėjai, bet aš 
klausiu, kuo Tu buvai, 
vadinasi, ar Tu buvai 
ŽMOGUMI".

Pasirodo, kad žmogumi 
gali būti ir saugumietis, tai 
patyriau savo kailiu. Ir da
bar, praėjus daugeliui metų, 
esu dėkingas Burinskui už 
tą žmoniškumą, kritiniu 
mano gyvenimo momentu 
suteikusiam moralinę pa
ramą.

Šie partizaninio gyveni
mo aprašyti įvykiai - tikri 
mano pergyvenimai, po 
daugelio metų prisiminti ir 
papasakoti.

Galbūt čia trūksta kai 
kurių smulkmenų, kurios 
užpildytų susidariusią tuš
tumą tarp aprašymų, bet tai 
nė kiek nemenkina bendro 
vaizdo, tos sunkios, vargi-

Mielai

ELENAI SPEMPUŽIENEI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
jos sūnui ŠARŪNUI ir seseriai 
ALEKSANDRAI KAZĖNIENEI su 
šeimomis

Genovaitė ir Mečys Aukštuoliai 
Natalija ir Vytas Aukštuoliai 
Magdutė ir Aleksas Liutkai 
Nora ir Vincas Čečiai 
Ona Naumanienė
Genovaitė ir Albinas Karsokai

A.fA.

ELENAI STEMPUŽIENEI

ilgametei L.T.M. Čiurlionio ansamblio 
dainininkei ir šokėjai mirus, sūnų 
ŠARŪNĄ, seserį ALEKSANDRĄ su 
šeimomis ir brolius Lietuvoje nuošir
džiai užjaučia

Dettingeno Čiurlioniečiai
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Rimantui Smetonai - Lietuvos Tautininkų Sąjungos pirmi
ninkui lankantis Clevelande jis labai domėjosi Kultūriniais Dar
želiais. čia iš to laiko dar j redakciją atklydusi viena nuotrauka 
prie Dr. Vinco Kudirkos paminklo.

nančios ir pareikalavusios 
daug aukų žūtbūtinės parti
zaninės kovos, kurią ant sa
vo pečių daug metų nešė 
geriausi Lietuvos sūnūs ir 
dukros, negailėdami savo 
gyvybių. Mūsų tauta, pasi
priešinusi tironijai, visam 
pasauliui įrodė, kad ji gyva 
ir verta būti laisva.

Gal šiuose prisimini
muose trūksta detalių apra
šymų apie čekistų siautėji
mus ir jų metodus, naudo
tus prieš partizaninį judėji
mą ir gyventojus. Mano 
tikslas buvo užfiksuoti man 
žinomus partizaninio gyve
nimo įvykius taip, kaip man 
jie atrodė, taip pat če-kistų 
dalyvavimą juose.

Nors aprašyti įvykiai 
apima labai mažą Lietuvos 
dalį, lik Marijampolės ap
skrities valsčius - Batbieriš 
kio ir Gudelių (Lietuvoje 
buvo, be Vilniaus krašto, 
264 valsčiai), bet jie bendri 
visai Lietuvai.

Rašydamas prisimini
mus, norėjau papasakoti 
ateinančioms kartoms apie 
Lietuvos partizaninį pasi
priešinimą, sudėtas ant Tė
vynės aukuro aukas, čekis
tų žiaurumus prieš partiza
nus ir taikius gyventojus. 
Visa tai paliko slogius pri
siminimus apie čekistus 
svetimtaučius ir jų talkinin
kus stribus. Jie turi susi
laukti vertinimo ateityje ir 
priminti, kad niekas nepa
miršta.

Daug kam iki šiol neaiš
ku, kodėl Lietuvos jauni
mas stojo į pasipriešinimo 
būrius ir kovojo už Lietu
vos laisvę prieš okupantus.

Mano nuomone, svar
biausi šie motyvai:

1. Nežabotas sovietinis 
teroras pirmaisiais okupa
cijos metais ir jo tęsinys, 
okupavus antrąjį kartą.

2. Rezistentai - tai Lie
tuvos savanoriai, stoję ginti 
taikių gyventojų nuo sovie
tinio genocido.

3. Nuoširdžiai tikėta, kad 
Vakarai išvaduos.

4. Ka Vakarai apvylė, 
partizanams liko tik vienas 
kelias: vergauti arba kovoti 
ir žūti, tai patriotų likimas.

59 CENTAI UŽ SVARĄ 
virš šimto svarų, tai TRANSPAK 
firmos nauja kaina. 68 centai - 
žemiau šimto svarų, Minimumas 
$20. Jūsų siuntiniai yra regis
truojami mūsų kompiuteriuose ir 
sekami iki pristatymo jūsų gimi
nėms Lietuvoje.

TRANSPAK.
2638 W. 69th St., 

Chicago, IL 60629, 
Tel.312-436-7772.
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MANO ATSIMINIMAI APIE 
RAŠYTOJĄ PETRĄ VAIČIŪNĄ 

(1890-1959)
Vincas Šarka

(Atkelta iš 5 psl.)

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION 
(TAUTOS FONDAS)

PO BOX 73, VVoodhaven, NY 11421

AUKOS TAUTOS FONDUI GAUTOS 1991 m, GRUODŽIO mėn -1992 m. RUGSĖJO mėn.

Būdamas jau paskutinė
je ketvirtoje klasėje apie 
1907 m. Petras aktyviai da
lyvavo mokinių bruzdėji
muose prieš rusų caro val
džią Lietuvoje. Kartu su 
keliais draugais šapirografu 
spausdino Jovaišų bute 
prieš carą nukreiptus atsi
šaukimus - proklamacijas 
ir jas platino. Kas tai įskun 
dė Petrą ir draugus mokyk
los vadovybei. Vieną dieną 
policija su žandarais apsu
po Jovaišų namus ir Petrui 
sugrįžus iš mokyklos, darė 
kratą. Bet Jovaišienė, ap
sukri moteris, pastebėjus 
policiją suspėjo nereikalin
gus daiktus suslėpti. Poli
cija smulkiai iškrėtus nieko 
nerado. Tačiau vis tiek Pct 
ras ir jo pora draugų už tai 
buvo iš mokyklos pašalinti 
su "vilko" bilietu, be teisės 
toliau mokytis. Jovaišai tu
rėjo didelį daržą, laikė gy
vulius ir mėšlą veždavo į 
daržą. Po pirmos kratos, 
neužilgo, policija su žanda
rais vėl atvyko į Jovaišų so
dybą ir kardais ir rankomis 
iškratė darže visą mėšlą, ieš 
kodami šapirografo ir bom
bų. Žinoma, nieko nerado 
ir buvo nemažai juoko kai
mynų tarpe.

Po ilgų rūpesčių, važinė 
jimų ir prašymų rašymo 
Švietimo ministerijai, paga
liau buvo leista Petrui ir jo 
draugams, pašalintiems iš 
mokyklos, laikyti egzami
nus iš viso mokyklos kur
so. Būdami gerais moki
niais, jie tuos egzaminus 
išlaikė labai gerai - visais 
penketukais.

Turėdamas mokyklos 
baigimo liudijimą Petras nu 
tarė stoti į Matininkų mo
kyklą. Bet Čia vėl nauja 
kliūtis. Reikalinga prista
tyti politinės ištikimybės 
liudijimą. Po didelių pa
stangų ir nemažų išlaidų, 
buvo gautas iš vietinės poli 
cijos Pagelažiuosc ištikimy 
bės liudijimas ir Petras jau 
galėjo mokytis ir baigti tą 
Matininkų mokyklą. Bai
gus mokyklą buvo paskir
tas matininku ir dirbo Uk
rainoje. Nors turėjo gražią 
uniformą ir labai įspūdingai 
atrodė, bet tas darbas jam 
nebuvo prie širdies ir porą 
melų padirbus, atsisakė.

Buvo pašauktas atlikti 
kariną prievolę. Ukmergė
je stojo į naujokų komisiją. 
Nors Petras buvo silpno re
gėjimo ir visą laiką nešiojo 
akinius, bet komisija priė
mė į kariuomenę ir paskyrė 
į dalinį Vinicojc, Ukraino
je.

Jau to dalinio gydytojas

dėl silpno regėjimo patalpi
no Petrą į ligoninę ištyri
mui. Pagaliau buvo iš ka
riuomenės atleistas, kaipo 
netinkamas, su baltu bilie
tu.

Sugrįžęs iš kariuome
nės, Petras nutarė siekti 
aukštojo mokslo. Rodos 
1912 m. jis išvyko į Petra
pilį, ten lankė bendrojo la
vinimosi kursus, vertėsi pa
mokomis, vėliau įstojo į 
Psichoneurologijos institutą 
laisvu klausytoju. Čia be
studijuodamas, išlaikė bran 
dos atestato egzaminus. 
Prisimenu, rodos, kad dar 
besimokant Petrui Ukmer
gės miesto mokykloje jau 
pradėjo rašyti eilėraščius. 
Vienas iš tų eilėraščių rusų 
kalba jau neužilgo buvo at
spausdintas prad. mokyklų 
vadovėlyje, bet pavadinimo 
ir jo turinio jau nebeatsime
nu. Tik mes apie tai daug 
kalbėjome.

Palinkimą į poeziją, me
ną ir muziką Petras galbūt 
paveldėjo dalinai iš savo 
motinos, kuri buvo labai 
jautri ir geros širdies, mėgo 
dainas. Petro brolis kun. 
Stanislovas Razumas taipgi 
buvo linkęs į meną, mėgda
vo muziką, pats griežė 
smuiku ir kitais instrumen
tais, turėjo gražų balsą.

1910 m. baigęs Veprių 
prad. mokyklą įstojau į Uk
mergės gimnazijos pirmą 
klasę. Apsigyvenau pas Jo 
vaišus, ten radau jau besi
mokinančius Petro brolius 
Juozą Vaičiūną Miesto mo
kykloje ir Viktorą Vaičiūną 
gimnazijos antroje klasėje.

Juozas Vaičiūnas baigęs 
Miesto mokyklą ir Vilniaus 
kunigų seminariją tapo ku
nigu. Mes gi su Viktoru 
baigėme gimnaziją karo me 
tu Voroneže. Dar prieš I ka 
rą Petras gan dažnai atva
žiuodavo iš Petrapilio ir il
gesnį laiką vasarą pagyve
no su mumis Ukmergėje. 
Čia surengė keletą lietuviš
kų vakarų - vaidinimų, 
pats režisuodamas ir vaidin 
damas. Be to turėjome su
darę mokinių styginį orkes
trą, kuriame ir Petras grojo 
smuiku.

Vieną žiemą stud. Jonas 
Piščikas surengė Žiemait- 
kiemyje, netoli Ukmergės, 
vakarą. Vaidino "Pilėnų 
kunigaikštį". Tame vakare 
mūsų orkestras po vaidini
mo griežė scenoje ir vėliau 
šokiams. Petras tame vaka
re vadovavo orkestrui ir 
griežė smuiku.

(Bus daugiau)
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RINKIMAI
VMas Vilkis

Aną dieną mano drau
gas Florijonas sako:

- Pasikalbėkime apie 
rinkimus. Čia labai svarbus 
reikalas.

- Florijonai, rinkimai 
man tiek įgriso, kad neži
nau kur nuo jų bėgti. Atsi
verti laikraštį, ten tie patys 
du veidai. Karlais pasimai
šo ir trečias. Čia naujiena. 
Atsisuki televiziją. Tie pą- 
tys veidai, tos pačios kal
bos. Pažadai, pažadai. Jau 
kiek girdėjom...

- Nusiramink. Ne apie 

Tarybos posėdyje 1992-9-27 d. Lietuvių Kultūros Židinyje, Brooklyn, NY. Tarybos 
nariai ir Valdybos atstovai

Pirmoje eilėje iš kairės: Gina Simonaitytė, Vytautas Jokūbaitis, Aldona Kačinskienė, T.F. 
Valdybos pirmininkas Aleksandras Vakselis, Vald. iždininkas Vytautas Kulpa.

Antroje eilėje: Alexis Žemaitis, Jurgis Bobelis, Rūta Šakienė, Juozas Giedraitis.
Trečioje eilėje: dr. Algirdas Budreckis, dr. Povilas Švarcas, T.F. Tarybos pirmininkas Algirdas 

Sperauskas, Jurgis Valaitis.
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DĖKOJAME VISIEMS AUKOTOJAMS U? PARAMĄ LIETUVAL..IK ..

KVIEČIAME ATEITYJE AUKOTI LIETUVOS ATSTATYMUI PER .TAUTOS FONDĄ

tuos rinkimus noriu kalbėti. 
Noriu kalbėli apie mūsų 
brangioje tėvynėje vykstan
čius rinkimus. Prieš tai no
riu tavęs paklausti. Ar lai
kai mane kvaileliu? Niekad 
nelaikiau. Gal šiaip labai 
keistų idėjų pilnu žmoge
liu. Bet kvaišeliu, jokiu 
būdu. Tad nuoširdžiai jam 
sakau:

- Florijonai, mano aki
vaizdoje esi joks kvailelis. 
Atvirkščiai...

- Susilaikyk, - pertrau
kė mane Florijonas, - ne

noriu, kad imtum mane kel 
ti į padanges, nors kai ku
riose srityse esu užsitarna
vęs. Bet nejaugi aš toks, 
kad nesuprantu Lietuvoje 
vykstančių rinkimų. Ką 
reiškia mažaratorinė siste
ma ir ką reiškia daugman- 
datinė. Tu man atsakyk.

- Kam tau gilintis į to
kias smulkmenas. Tu nc- 
kandidaluoji.

- Va čia ir priėjai šiokį 
lokį paaiškinimą. Sakai ne- 
kandidatavau. O nckandi- 
datavau todėl, kad esu 
Amerikos pilietis. O dabar 
matau, kad ir Amerikos pi
lietis ramiausiai kandida
tuoja. Matai kodėl man 
pikta. Kodėl aš nckandida- 
tavau? Mano parapija būtų

• DIRVA - 1992 m. 
vieningai už mane stojusi. 
Vien tik giminių kiek, ku
riems siunčiau šį bei tą. Bū 
čiau laimėjęs su kaupu. Ir 
dabar su manim kalbėtum 
pagarbiai, kaip su Lietuvos 
parlamentaru.

Nenorėjau įžeisti beveik 
parlamentaro, sakau:

- Florijonai, kaip tu kan 
didatuotum jei nežinai kaip 
vyks rinkimai. Sako, kad 
bus du lapeliai. Ant kurio 
lapelio būtų tavo pavardė? 
Žinoma, dabar Lietuvoje 
19 partijų. Tad vis į kurią 
nos įlystum. O gal įsteig
tum savo partiją? Buvusių 
ugniagesių partiją. Bet ką 
tu savo rinkėjam pasaky
tum, kad jie tave rinktų?

- Jau turiu savo platfor
mą. Pirma: visus, kurie pri 
sidėjo prie lietuvių siunti
mo į Sibirą, pasiųsti į tą pa
čią vietą. Jelcinas išnomuo 
tų viela. Antra: gerai išty
rinėti kokiu būdu buvusieji

JFK - ryga

BALTIC $678.00 
TOURS . . . pusss

Keliauti galima pradedant spalio 1 d. iki 
kovo 31d., išskyrus šv. Kalėdų 
laiką - nuo gruodžio 17d., iki 
sausio 10 d.

$678.00

• Bilietus reikia išpirkti ne vėliau kaip 
spal.o 31 d.

• Išpirkus bilietą, pinigai negrąžinami ir 
kelionės datas pakeisti negalima.

Prašom kreiptis į
Albiną Rudžiūnieną

ar
Kristiną Mitkutę

BALTIC TOURS
77 OAK ST., SUITE 4 
NEVVTON, MA 02164

965-8080 Faksas:617-332-7781

DĖMESIO, JAUNIME!!!
■PlMa - Ar Jūs norite atstovauti savo miestą
tucia vejas.... sekančiame Pasaulio Lietuvių Jaunimo

Kongrese?

Ar planuojate dalyvauti ar mokytis 
kursuose Vilniuje ar Kaune?

Ar treniruojatės dalyvauti 
Tarptautinėse Lietuvių Sporto 

Žaidynėse?

spalio 29 d. • 9 psi.
komunistų partijos nariai 
statosi sau naujus namus.

Florijonas dar turėjo 
punktų savo platformoje, 
bet aš jį pertraukiau.

- Florijonai, atrodo, kad 
tau kandidatuoti nepavyks. 
Bet bent balsuok.

- Balsuoti? Kaip balsuo 
ti? Aiškina, kad turiu atsi
klausti Lietuvos ambasado
riaus kurioje apygardoje 
man pridera balsuoti. Kaip 
jis gali žinoti? Visą gyve
nimą gyveno Italijoje. Da
bar Washingtone. O aš gi
miau Telšiuose, mokiausi 
Šiauliuose, gyvenau Rokiš
kyje, paskui Utenoje, o ga
liausiai Kaune. Tai iš kur 
jam žinoti kuriai apygardai 
aš priklausau, jeigu aš pats 
nežinau.

Florijonas taip susirūpi
no, kad neįpylė į stiklines, 
kurios taip troško būti pri
pildytos. Kaip lie parla
mentarai išrenkami.

Ar norėtumėte dirbti 
Lietuvos labui?

Ar planuojate aplankyti / 
gimines Lietuvoje?

Petro Čepo Jaunimo Fondas žino, kad jaunimui (18-35 amžiaus) 
yra sunku sutaupyti pinigų kelionei į Lietuvą ir kitas šalis. Todėl 
mes įsteigėme PČJF, norėdami Jums padėti susipažinti su savo 
Tėvyne tr pasaulio lietuviais. PCJF $1,000 stipendija skiriama 

bent vienam lietuvių kilmės jaunuoliui/ei, kuris/i žada vykti į 
Lietuvą arba dalyvauti lietuviškoje veikloje išeivijoje.

Anketą stipendijai gauti turite užpildyti ir pasiųsti PČJF ne vėliau 
lapkričio 15 d., kad galėtumėte keliauti į Lietuvą ateinančiais 
metais tarp sausio 1 d. ir gruodžio 31d. Anketos ir platesnė 

informacija gaunamą rašant:

Petročepo Jaunimo Fondas 
P. O. Box 497, South Boston, MAp2127
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ŠALFAS S-GOS 40-METIS 
UŽJŪRY IR 

BESIARTINANTIS METINIS 
SUVAŽIAVIMAS

Br. Keturakis

Pradinė organizacinė 
susiorganizavimo kilmė ir 
vadovybės išrinkimo apta
rimas buvo 1951 m. pabai
goje, kai Milvvaukyje susi
rinkę sporto darbuotojai: 
Zenonas Puzinauskas, Val
das Adamkavičius (dabarti
nis Adamkus), Pranas Mic
kevičius ir šio rašinėlio au
torius nusprendė, kad 1952 
m. pavasarį reikia išrinkti 
sporto vadovybę JAV kraš
te sėkmingesniam darbui ir 
naujai besikuriančių sporto 
klubų veiklai stiprinti.

1952 m. balandžio mėn. 
6 d. Chicagoje, visuotinis 
sporto klubo ir sporto dar
buotojų suvažiavimas išrin
ko Šiaurės Amerikos kon
tinentui vyriausią Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Komi
tetą tokios sudėties: Zenoną 
Puzinauską, Edmundą Ven
gi anską, Bronių Keturakį, 
Algirdą Biclskų ir Valdą 
Adamkavičių.

Kanada deleguoja savo 
atstovą prie Vyr. FASK-to 
lygiomis teisėmis, kuris 
renkamas pačių Kanados 
lietuvių sportininkų.

Vyr. FASK-tas išrinktas 
dviejų metų laikotarpiui su 
būstine Chicagoje. Tai to
kia trumputė istorinė kilmė 
dabartinės jau ŠALFASS- 
gos, kuri šiais metais per
žengė 40-mcČio slekslį.

Per šį, jau nemažą metų 
skaičių turėjome nemažai 
galimybių stipriau susice- 
mentuoti administracinia
me ir varžybiniame sąjun
gos darbe, bei pilnam įsipi- 
lictiniame Lietuvių B-nės 
vyr. valdžioje, o sporto klu
bai vietinėse apygardose. 
Deja, tas pasisekė lik maža 
dalimi užbrėžtų planų. 
Kiek kuri pusė turi daugiau 
ar mažiau pliusų ar minusų, 
čia nekalbėsime, bet abie- 
joms trūko pagrindinės sam 
pratos dėl suartėjimo ir jo 
laukiamų išdavų.

KĄ ŠALFAS S-GA 
TURĖJO

IR KĄ PRARADO
Ištisame 40-ty buvo 

skaudūs lūžiai: vienas kai 
metiniame suvažiavime ne
buvo išrinkta sąjungos va
dovybė ir antras, kai paski
ra s-gos narių grupė nutarė 
vykti į okupuotą Lietuvą 
krepšinio varžyboms. Są
junga abudu kirčiu skau
džiai pajuto, bet nepalūžo ir 
veikiai atsistojo ant kiek 
tvirtesnių pagrindų.

Nuo 1951 m. pradėtos 
metinės žaidynės, be per
traukos, pravedamos ir da
bar. Anksčiau dar buvo 
apygardų p-bės paskirose 

kamuolio žaidimuose bei 
tarpklubiniai rungtyniavi
mai. Suvažiavimuose na
grinėjo administracinius ir 
važybinius klausimus.

Finansinės paramos jo
kia išeivijos drg-ja ar insti
tucija nedavė, išskyrus me
tinių pirmenybių vietovės, 
kai organizacinis komitetas 
rado talką Lietuvių B-nės 
daliniuose, organizacijų ir 
kiek daugiau pajėgesnių 
lietuvių tarpe.

Vienkartinės pastangos 
Toronte, 1978 m. Pasaulio 
Lietuvių Dienų renginių 
programoje, sąjungą įjungti 
nariu PLB-nę nepasisekė, 
bet siauros plotmės ryšys 
nenutrūko, o kai kuriuose 
miestuose, pvz. Detroite, 
Clevelande, Toronte, New 
Yorke, jautė tvirtesnę atra
mą iš LB-nės ir kt. asmenų, 
sportinę veiklą remiančių.

Nerimą kėlė, kad sąjun
gos darbai ir paskirtis labai 
paviršutiniškai vertinama 
išeivijos tautinėje ir sociali
nio bendravimo plotmėje, 
bet reikiamų ėjimų sąjunga 
nesiekė.

Spaudoje liko vertingas 
indėlis Sportas - Šiaurės 
Amerikos Lietuvių sporto 
žurnalas, nors trumpame 
laikotarpy. Po didelio ilga
mečio laukimo išėjo keletas 
laidų Žodis, tai ŠALFASS - 
gos leidinys. Berods, nuo 
1987 pabaigos ligi nūdien, 
sąjunga jokio leidinėlio ne
turi.

Asmeniškai paraginta 
sąjunga įsijungia į Mokslo 
ir Kūrybos Simpoziumus 
nuo 1962 m., Sportas ir Fi
zinis lavinimas, kaip atski
ra sekcija. Gaila, bet atlei
dus iniciatyva, paskutiniuo
se to vardo renginiuose tie 
užmojai pranyko.

KOKIA PADĖTIS 
ŠIANDIEN!

1. Nei PLB-nė, nei jos pa
daliniai JAV, nei prie jų 
skirtas sąjungos sporto at
stovas neparuošė ir nesi
stengė ruošti bendravimo 
planą, todėl abipusė veikla 
be jokios pažangos ir nau
dos.
2. Bendravimas su Lietuva 
vykdomas pačios sąjungos 
ir paskirų klubų, bet nei sta 
tuto pakeitimų - papildy
mų, ar paskirų aplinkraščių, 
kaip ir kokių tikslų vedini 
turime vadovautis, kokia 
bendravimo plotmė, sąjun
ga neparuošė! Kaip kas iš
mano, taip veikia.

Svarbiausia vieta yra 
Lietuvoje ruošiama sporto 
istorija "Lietuvos Kūno 
Kultūros ir Sporto Istorijos

Clevelando Žaibo mergaičių E (žemiau 11 m.) 4 x 100 m estafetės komanda laimėjusi I vietą 
baltiečių ir lietuvių 1992 m. lengvosios atletikos pirmenybėse, š.m. rugsėjo 26-27 d.d., Parma, Ohio.

Iš kairės: Laura Rukšėnaitė 10 m., Vaiva Laniauskaitė 6 m., Gena Tamošiūnaitė 6 m. ir Saulutė 
Tamošiūnaitė 9 m.

Bruožai", nuo seniausių lai
kų iki šių dienų, kurios 
apimtyje bus ir išeivijos in
dėlis. Australijos lietuvių 
sp. v-bė ALFAS ir JAV bei 
Kanados - ŠALFASS-gos 
yra išleidusios knygas 
(1979 ir 1984 m.) kur daug 
įvairios medžiagos, bet įsi
terpė ir keletas paskirų ne
tikslumų - klaidų. Jas rei
kia atitaisyti.

ŠALFASS V. 15.1992. 
spaudoje skelbė aplinkraštį 
"Lietuvos Kūno Kultūros ir 
Sporto Istorijos reikalai", 
dabar artinantis sąjungos 
metiniam suvažiavimui 
(X1.7) Clevelande, su visa 
programa tą aplinkraštį irgi 
išsiuntinėjo klubams ir są
jungos pareigūnams, geres
niam susipažinimui (taip 
spėju). Prie šių išvardintų 
žinių privalu pažymėti, kad 
Lietuvos žymus žurnalistas 
ir šiandien sporto spaudoje 
rašantis, Vytautas Kazake
vičius yra parašęs straipsnį 
tai istorijai, būtent: "Išeivi
jos Lietuvių Kūno Kultūra 
ir Sportas", kurį čia gavo, 
berods, tik du sporto dar
buotojai, o ne dauguma, 
kaip ŠALFASS skelbia: 
"To rašinio kopija pasiekė 
ir mus, išeivijos sporto dar
buotojus". I ten esančius 
trūkumus, kas liečia Kana
dos lietuvius, atsakė Toron
te gyvenantieji darbuotojai.

Savo atskirą įnašą nuve
žė ALFAS pirmininkas 
Ant. Laukaitis tiesioginiai į 
Lietuvą šią vasarą. Liko 
JAV lietuvių sporto veiklos 
dalis. Leidėjai apribojo 
apimtį 80-90 puslapių ir nu 
statė 2-3 mėn. laiką. ŠAL
FASS kviestieji redaktoriai 
sutiko tą darbą atlikti, bet 
išdėstė savo sąlygas. Taigi 
nuo balandžio mėn. vidu
rio, kai tas laiškas buvo iš
siųstas, ligi šio meto, iš Lie 
tuvos negavo jokio atsaky
mo.

Kokius pataisymus nu
siuntė Kanados lietuviai 
sporto darbuotojai, kokios 
apimties veiklą nuvežė 
ALFAS, spaudoje neteko 

skaityti. Tenka baimintis, 
ypač "australiečių" aprašy
mais ir žiniomis, kurias te
ko JAV lietuvių spaudoje 
skaityti, kad ten bus ir sufa
brikuotos informacijos.

SPAUDA
Sporto skyreliuose, pa

skiruose straipsniuose apie 
Barcelonos O. Žaidimus, ar
O. Ž-mų istorijos įvykius, 
buvo daug netikslumų, o 
svarbiausia, tai darkyta kal
ba. Suvažiavimas privalo 
šią blogybę skubiai sutvar
kyti.

GANA TŪNOTI 
TOKIOSE SĄLYGOSE!

1986 m. suvažiavime 
nutarta sekančiais 1987 me 
tais suruošti pasitobulinimo 
stovyklą Wasagoje labai 
geromis sąlygomis. Sto
vykla nerado atgarsio net ir 
pačios Kanados lietuvių 
sporto klubuose, o ŠAL
FASS C. V-bos narys, re
dagavęs Žodis laidą N 4, 
prie straipsnelio "Kas gi at-

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBĖS CLEVELANDE

1992 m. Š. Amerikos bal- 
tiečių ir lietuvių lengvosios at
letikos pirmenybės įvyko š.m. 
rugsėjo 26-27 d.d., Cuyahoga 
Communiiy Collcge, Parma, 
OH. Vykdė - Clevelando LSK 
Žaibas Lietuvių pirmeny bės 
buvo išvestos iš pabaltiečių.

Pirmenybėse dalyvavo 
68 varžovai, iš kurių 63 lie
tuviai, 4 latviai ir 1 estas. 
Taigi praktiškai vyko be
veik tik lietuvių pirmeny
bės. Lietuvių kontingentą 
sudarė 46 Clevelando Žai
bo ir 17 Toronto Aušros da 
lyvių. Toronto Vytis ir Ha
miltono Kovas šį kartą su- 
pasavo. Kituose klubuose 
organizuotos lengvosios at
letikos kaip ir nėra. Ne dėl 
rengėjų kaltės įvykęs varžy 
bų atidėjimas 2 savaites ge
rokai sumažino dalyvių 
skaičių. Taipogi nereikia 
užmiršti, kad dalis iškiles
nių varžovų negalėjo daly
vauti dėl susikryžiavimo su 
įvairiomis savo mokyklų 
varšybomis ar kitais įsipa- 

sitiko su ŠALFASS vasa
ros stovykla", pridėjo šį 
prierašą: "Dar kartą pagal
vokime ar tokia stovykla 
naudinga, ar programa bei 
pravedimas gali atatikti jau 
nosios kartos poreikius". 
Tai asmuo, kuris buvo ŠAL 
FASS C. V-bos narys. Ma
nau, kad komentarai nerei
kalingi.

•I lt

Jeigu kasmet ŠALFASS 
C. V-ba ir jos kviestieji pa
reigūnai susirinktų savait
galiui į Dainavos stovyklą 
(prie kitų prg-jų būtų pi
giau, nes dalyvių skaičius 
nedidelis) numatyta kelctos 
temų svarstytoms, o suva
žiavimų metu, bent vieną 
opesnį klausimą būtų pasi
ruošę diskutuoti, lai vado
vavimas, sprendimai, nuta
rimai ir visa veikla bei ry
šiai su L.B-ne būtų pridera
mam stovy. Sėkmės ir veik 
lesnių dienų ateičiai!

rcigojimais. Viso to pasė
koje, dalyvių buvo beveik 
per pusę mažiau, negu pas
kutiniais metais.

Nors pirmenybės buvo 
vykdomos vyrų, moterų ir 
visose prieauglio bei vete
ranų klasėse, tačiau praktiš
kai tai buvo jaunesnių prie- 

(Nukclta į 11 psl.)

KONTEINERIAI
I LIETUVA siunčiami KAS 
SAVAITE per TRANSPAK 
firmą.
59 CENTAI UŽ SVARĄ 
virš šimto svarų, tai TRANSPAK 
firmos nauja kaina. 68 centai - 
žemiau šimto svarų, Minimumas 
$20. Jūsų siuntiniai yra regis
truojami mūsų kompiuteriuose ir 
sekami iki pristatymo jūsų gimi
nėms Lietuvoje.

TRANSPAK,
2638 W. 69th St., 

Chicago, IL 60629, 
Tel.312-436-7772.

CLEVELANDO 
gyventojai vežkite - PAK MAIL 
28262 Chardon Rd.
WiUoughby Hills, Ohio 44092
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CLEVELANDO 
LIETUVIŲ PENSININKŲ 

KLUBO SUĖJIMAS 
Įvyks lapkričio mėn. 5 d., 
ketvirtadienį, 2 vai. popiet, 
Lietuvių Namų viršutinėje 
salėje.

Programa: 1) Gimtadie- 
ninkų pagerbimas, 2) tradi
ciniai Padėkos Dienos 
pietūs, skanūs pyragai ir 
kavutė.

Visi nariai, sumokėję 
1992 m. nario mokesčius, 
gaus pietus veltui, visi kiti 
turės mokėti Gintaro val
gyklos nustatytą kainą - 6 
dol. asmeniui

Klubas kviečia visus na
rius ir svečius atvykti, ska
niai papietauti ir maloniai 
praleisti popietę.

♦ ♦ ♦

CLEVELANDO ŠV. 
JURGIO PARAPUOS 

PASTORALINĖN 
TARYBON 

Tapo išrinkti dviejų melų 
kadencijai šie parapijiečiai: 
Aušra Babickienė, Virgini
ja Juodišiūlė-Rubinskienė, 
Kęstutis Tamošiūnas, Liuci

LENGVOSIOS ATLETIKOS PIRMENYBĖS
(Atkelta iš 10 psl.) 

auglio klasių varžybos, nes 
jaunių A (17-19 m,) ir jaunių 
bei mergaičių B (15-16 m.) 
klasėse dalyvių nebuvo, o 
vyrų, moterų bei veteranų 
vos keletas.

Varžybos vyko gerame 
8 linijų "All-wcather" sta
dione, nors, dėl techniškų 
kliūčių, nebuvo pravestas 
šuolis į aukštį ir ieties meti
mas. Oras pasitaikė gana 
geras, tačiau, dėl stiproko 
priekinio vėjo, liko šiek 
liek "nuskriausti" sprinteriai.

Varžybos buvo praves
tos sklandžiai, dėka pakan
kamo teisėjų bei talkininkų 
skaičiaus, kurių tarpe buvo 
ir tokie "celebrities" kaip 

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Della E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbaru Jakubs Schmidt

Liceozijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland. Ohio 44119
Tel. 1216) 5317770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
' teikianti jaukią atmosferą liūdesio 

J; VSfandoje.- Didele aikštė automobi
ly . iV liams pastatyti.

ja Tamošiūniene ir ui. 
Linas Vaitkus. Jie pradės 
eiti pareigas 1993 m. sausio 
1 d. Taryboje vienerių 
metų kadencijai dar lieka: 
Antanas Bacevičius, Sr., 
Algirdas Matulionis, Ona 
Grigonytė, Marytė Trai- 
nauskaitė ir Jonas Mize.

Ger. J.
* ♦ *

STALO TENISISTŲ 
DĖMESIUI!

Clevelando LSK Žaibo 
stalo teniso sekcija, vado
vaujama Henriko Pikturnos 
planuoja pagyvinti savo 
veiklą, siekdama suburti 
Clevelando ir apylinkių lie
tuvių žaidėjus įvairaus am
žiaus. Norima įsteigti ir 
pradedančių grupę / klasę, 
ypač jaunuolių ir vaikų Tre 
niruotės vyksta antradie
niais ir ketvirtadieniais, 
6:30 vai. vak., Dievo Moli
nos parapijos mažoje saliu- 
kėje. Suinteresuotieji kvie
čiami atvykti. Dėl smulkes 
nių informacijų skambinki
te Henrikui Piktumai 944- 
3526.

Lake Erie TAC distrikto ir V- 
jo TAC regiono lengv. atleti
kos šefas Lawrence Seifert 
ir Lake Erie TAC distrikto vi
ceprezidentas Guy Kitehen. 
Varžybų komitete buvo Eg
lė Laniauskienė, Liusė Ta
mošiūnienė, Rita Kliorienė, 
Marius Laniauskas ir Algir
das Bielskus. Torontietis 
Algis Malinauskas, ŠAL- 
FASS-gos lengv. atletikos 
vadovas, prityrusiai atliko 
starterio pareigas.

Išskyrus vyrus ir mote
ris, žemesnėse prieauglio 
klasėse, pasekmės buvo ga
na neblogos. Pagerinti 12 
baltiečių ir 12 lietuvių pir
menybių rekordų, visi že
mesnėse priauglio klasėse.
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Clevelando Žaibo berniukų E (9-10 m.) klasės 4x100 m estafetės komanda, laimėjusi j vietą, nauju 
baltiečių ir lietuvių pirmenybių rekordu 1:05.7 min., 1992 m. baltiečių ir lietuvių lengv. atletikos pirmeny
bėse, š.m. rugsėjo 26-27 d.d., Parma, Ohio.

Iš kairės: Simas Laniauskas 9 m., Saulius Kliorys 9 m., Paulius Rukšėnas 9 m., ir Tadas Tarno 
šiūnas 10 m.

Mergaičių C (Youth 13-14 
m.) klasėse, latviukė Aimee 
Teteris, pasirodė kaip iški
liausia pirmenybių dalyvė, 
laimėjusi 5 pirmas vietas ir 
pasiekusi naują baltiečių 
pirmenybių rekordą 800 m. 
bėgime - 2:33.3 min. Berniu
kų C Klasėje, Aras Ignata
vičius (Aušra) taip pat susi
krovė 5 pirmas vielas.

(Bus daugiau)

CHESTERLAND 
NURSERY

Šiais metais gavo gerą 
obuolių derlių. Obuoliai 
parduodami papigintomis 
kainomis.

13070 Chillicothe Rd. 
Chesterland - arba skam
binti tcl: - 729-1205. os^2)

PARENGIMAI
• LAPKRIČIO 15 d. Sv. Jurgio 

parapijos rudens festivalis 11:30 iki 
3:30v.

• LAPKRIČIO 21 d. LKVS-gos 
"RAMOVE" Clevelando skyrius ■MM

rengia Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjimą Lietuvių Namuo
se - Clevelande.

• GRUODŽIO 24 d. Bendros 
Kūčios - Sv. Jurgio parapijos salėje 
9:30 v.v.

• GRUODŽIO 31 d. Lietuvių 
Namai ruošia Naujų Metų sutikimą 
6:30 v.v.
1993 M.

• BALANDŽIO 17 d. "Grandinė
lės" 40 metų KONCERTAS

PATS METAS KALĖDINIAMS 
SIUNTINIAMS | LIETUVĄ PER 

0 atlanta IMPORT EXPORT
H INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

| 58 CENTAI UŽ SVARĄ SIUNTINIAMS VIRŠ 1OO SV. 

f j 68 CENTAI UŽ SVARĄ LENGVESNIEMS SIUNTINIAMS 
g MES SIUNČIAME VISKĄ NAUJĄ IR NAUDOTĄ SU PRIS
ĖTATYMU Į NAMUS BE JOKIO MUITO, APDRAUDŽAME, 
|| PAKUOJAME, PAIMAME IŠ NAMŲ.

Kalėdiniu siuntiniu priėmimas iki spalio 31 d.
Oro kargo siuntiniai $2.75 už svarą.

639 E. 185TH STREET
EUCLID, OH 44119
(216) 481-0011

© atlanta impo«t export, leod

NATIONAL TRAVEL
& TOURS

Tel:(216)932-6100 Fax:(216)932-5236

KELIONĖMS l LIETUVĄ IR | 
KITAS PASAULIO ŠALIS

SKAMBINKITE 
RITAI STAŠKUTEI 

932-6100
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Minusių

Lietuvių tautoje lapų 
kritimo melancholija padė
jo susidaryti giliai prasmin
gam papročiui - prisiminti 
mirusius. Mitologijoj mini 
šieji turi artimą rySį su gy
vaisiais, o kadangi gyvieji 
turi daug artumo su šio me
to gamtos procesu, todėl ir 
tamsaus rudens laikotarpio 
nuotaiką išgyvename Vėli
nių dieną. Tą dieną prisi
menam mirusius, tautos 
kankinius ir visus tuos, ku
rie paaukojo savo gyvybę 
už laisvę. Šįmet Vėlinių 
dieną prisiminsime lapkri
čio 2.

Kada mirusiųjų prisimi
nimo diena imta vadinti 
Vėlinėmis, nėra žinių. Ta
čiau manoma, kad šis var
das taikytas krikščioniško 
mirusiųjų paminėjimo die
nai. Pats pavadinimas turi 
bendrą šaknį su vėle ir vė- 
liuoniu.

Pirmą kartą Vėlinių die
nos pavadinimą yra praėju
sio šimtmečio vidury pavar 
lojęs mūsų istorikas S. Dau 
kantas. Šiai dienai lietuvių 
tauta visais laikais teikė 
daug reikšmės. Mūsų prisi
minimuos laisvoj tėvynėj 
Vėlinių dieną bažnyčiose 
vykdavo gedulingos pamal
dos ir vakare eisena į ka
pus. Kiekvienas stengdavo 
si kapuose aplankyti savo 
artimuosius, pagerbti žuvu
sius už Lietuvos laisvę ir 
uždegti ant kapo po žva
kelę.

Kada pokario metais Lie 
tuvoje tautinės šventės ir su 
jom susiję papročiai oku
panto buvo draudžiami, ta
da Vėlinės tapo vienintelė 
iš senųjų švenčių telkusią 
tautą į vieną visumą. Žva
kių šviesa tada buvo ryškus 
simbolis, kuris kėlė tautoj 
vienybės, meilės ir susi
klausymo jausmą. Ir taip 
kasmet Vėlinių vakarą visi 
rinkosi lyg į tylų mitinga, 
nežiūrint skirtingų pažiūrų 
bei skirtingų sielos žaizdų.

Vėlinės padėjo kelti tau
tines ambicijas ir konsoli
duoti laisvės siekiančią tau
tą. Šalia senųjų papročių. 
Vėlinių papročiai įsiliejo į 
naują dvasinio gyvenimo 
reiškinį, l.y. į Gedulo ir Vii 
ties dieną.

Šiandien tautos gedulas 
pasipildė dar naujais skau
džiais įvykiais, kaip sausio 
I3-los aukomis, liepos 31- 
os Medininkų aukomis, ku
rios sudaro Lietuvos kančių 
kelio tąsą.

Šią Vėlinių dieną ir išei

vijos lietuviai jungsis min
timis ir malda su tėvynėje 
gyvaisiais ir mirusiais. Tą 
dieną viena mintis apjungs 
visus bendrais išgyveni
mais ir įprasmins šios šven
tės gilią mintį.

Prisimindami mirusius 
mes kartu pagalvojame ir 
apie žmogaus gyvenimo 
prasmę. Tą gyvenimo pras 
mes sanpratą liaudiška filo
sofija gražiai yra išreiškęs 
vienas žemaičių kryžių 
meistras, kurią ant vieno 
kryžiaus yra užrašęs: "Už
ges saulė, nubirs žemėn 
žvaigždės, vanduo pavirs 
uola, išdils žemė, praslinks 
tiek metų, kiek jūrose van
dens lašų, bet nebesugrįž 
prie šios žemės menkniekių 
tie, kurie čia ilsisi Viešpa
tyje". S.S.

* ♦ ♦

NAMO SUGRĮŽO 
KRĖVĖS PALAIKAI 
Pagal rašytojo Vinco 

Krėvės testamentą jo palai
kai iš JAV, drauge su jo 
žmonos Onos - Marijos pa
laikais, grįžo į tėvynę ir di
delėmis iškilmėmis Vil
niaus Švento Jono ir Mer
kinės bažnyčiose, palaidoti 
Subartonių, jo gimtinės 
kapinaitėse.

Po laidotuvių Mokslo 
akademijos salėje Vilniuje 
įvyko Lietuvos rašytojų su 
sirinkimas ir Vinco Krėvės 
110 m. gimimo minėjimas.

Buvusiam Korp! Neo-Lithuania pirmininkui 
Lietuvoje ir Filisterių Sąjungos pirmininkui 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, Korpo
racijos leidinio redaktoriui, teisininkui, 
publicistui

A.fA.

ANTANUI DIRŽIUI
mirus, jo žmonai GENOVAITEI ir šeimai 
Lietuvoje, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

Mylimai žmonai

ELENAI ČIBIRIENEI
mirus, nuoširdžiausią užuojautą 
reiškiame jos vyrui JARONIMUI 
ČIBIRUI

Stasė ir Jonas Kazlauskai

PAGALBA
LIETUVAI...

(Atkelta iš 1 psl.) 
poje besidarbuojančius vie
netus ir pranešti apie Reli
ginės Šalpos veiklą. Reli
ginė Šalpa tikisi, kad šis ap 
sikeitimas žiniomis bus pa
stoviai vykdomas ateityje. 
Ypač reikšminga, kad kon
ferencijos organizatorių tar 
pc yra Lietuvos Ambasado
rius, nes žinių iš Lietuvos 
apie ten esančius poreikius 
mūsų darbe labai trūksta.

JAV LB-ės vicepirmi
ninkas mokslo reikalams 
Dr. Vitolis Vengris taip pat 
neseniai tris savaites pralei
do Lietuvoje. Reikšminga, 
kad jo kelionės išlaidas pa
dengė JAV Valstybės, de
partamentas. Dr. Vengris 
organizuoja mokslo ir aka
deminės paramos sesiją, ku 
rioje bus nagrinėjama kas 
padaryta, kas daroma ir ko
kie iškyla reikalai.

Koordinatorė Jūratė 
Pečiūrienė su Detroite vei
kiančia Lietuvos Dukterų 
organizacija rūpinasi Lietu
vos žmonėmis su negalia 
(dabar jau nebenaudotinas 
invalido terminas). Tokių 
nelaimingųjų Lietuvoje 
šiuo metu yra net 200,000. 
Jau trys metai veikia Ame- 
rican - Lithuanian Disabili- 
ly and Rchabililation Ex- 
changc, kurios tikslas yra 
medicininė, socialinė ir psi
chologinė pagalba. Svar
biu veiksniu čia yra Univer 
sity of Michigan ligoninės 
rehabilitacijos skyrius ir jo 
vadovas Dr. W. VVaring. 
Lietuvos Dukterų sukelto
mis lėšomis šią vasarą Ame 
rikoje stažavosi net 16 Lie
tuvos medikų.

VOTE FOR A PROVEN FRIEND
RE-ELECT JUDGE ŠAME A. ZINGALE

CUYAHOGA COUNTY COMMON PLEAS COURT

LEGAL EXPERIENCE: Law Director of Bedford; Prosecutor 
for Lakevvood, North Olmsted, Solon, and VVestlake; Judge of the 
Common Pleas Court for 10 years.

ENDORSED BY: American Nationalities Movement, Italian 
Sons and Daughters of America, Polish-American Congress, 
Federation of German-American Societies, CAMEO, AFL-CIO, 
Teamsters, Cleveland Police Patrolmen's Association, Cleveland 
Bar Association, Cuyahoga County Bar Association, Citizens 
League and other ethnic and fraternal organizations.

Said Ralph J. Perk, Mayor Emeritus, "Judge Sam Zingale 
deserves our vote on November 3rd."

Paid for by the Zingale for Judge Committee, Robert Torok, Treas. 
6480 Rockside VVoods, S., Cleveland, Ohio 44131

*» O * *

Taigi aišku, kad konfe
rencijos programa bus reikš 
minga, plati ir įdomi. Šioje 
apybraižoje net visų temų 
negalėjome paliesti. Tad

su malonumu konfcfcncijai 
linkime sėkmės, o norin
tiems dalyvauti vėl skelbia
me LB Washingtono įstai
gos telf: (703) 524-0698.

(1992-X-17)

A. f A.
MARYTEI KUDIRKIENEI

mirus, jos vyrui AUGUSTINUI, jos 
seseriai STEFANIJAI RYDELIENEI, 
EDVARDUI ir IRENAI RYDELIAMS ir 
jų vaikų šeimoms skausmo valandomis 
užuojauta reiškia

J. A. Šiaučiūnai

ir Šeima

A. A.

MARYTEI KUDIRKIENEI
mirus, jos vyrui AUGUSTINUI, jos seseriai 
STEFANIJAI RYDELIENEI, EDŽIUI ir IRENAI
RYDELIAMS giliausią užuojautą reiškiame

Vacys Petkus
Antanina ir Pranas Petraičiai 
Sofija Žiuraitienė
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