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Demonstracijos Lietuvoje

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

Reikalauja nubausti deportacijų vykdytojus

Švenčių atgarsiai
(Tęsinys)
Arkivysk. J. Matulaitis
gyveno ir dirbo dviem realybėm
— Bažnyčiai ir tautai, sakė kun.
S. Yla. Jis siekė, kad visos jėgos
būtų paaukotos Bažnyčios labui
ir jos klestėjimui. Tėvynės ir
tautos meilė privaloma kiekvie
nam krikščioniui, tai prigimtinė
teisė, kurią savo pavyzdžiu
patvirtino p a t s
Kristus.
Arkivysk. Jurgis Matulaitis
vadovavosi obalsiu „Rikiuotis ir
pasišvęsti, aukotis". To paties
linkėjo ir visiems savo tautie
čiams: gyventi nepajudinamu ti
kėjimu, vienybėje su Dievu,
atsižadėjus savęs, pasišventus
dievo garbei ir artimo meilės pa
slaugoms, veržliai ir drąsiai gin
ti Dievo ir Bažnyčios reikalus ir
nuolat tobulinti savo vidinį
pasaulį.
Štai tos būdingos šventumui
savybės ir gairės, atvedusios
arkivysk. J. Matulaitį į altorių
garbę. Tai didingas ir garbingas
kelias, priartinęs arkivyskupą
prie Viešpaties sosto. Tai
sunkus, kartais atrodantis

beviltišku, bet daug žadantis
šventojo kelias.
1987 m. liepos 12 d. Mari
jampolės bažnyčioje vyko
arkivyskupo J. Matulaičio pa
skelbimo palaimintuoju iškil
mės. Beveik tris dienas prieš
iškil mes bažnyčioje buvo
vedamos rekolekcijos. Reko
lekcijas pravedė Šakių dekanas
kun. J. Žemaitis. Šeštadienio
vakare vyskupas J. Preikšas
pašventino naujai įrengtą pa
laimintojo Jurgio Matulaičio
koplyčią ir ta proga pasakė
atitinkamą pamokslą. Sekma
dienį sumą koncelebravo visi
Lietuvos vyskupai ir apie 80
kunigų. Pamokslą p a s a k ė
vyskupas A. Vaičius. Vyskupas
perteikė tikintiesiems savo
įspūdžius iš Lietuvos krikšto
minėjimo ir pal. Jurgio Matu
laičio beatifikacijos iškilmių
Romoje, perdavė šv. Tėvo
raginimą atkreipti ypatingą dė
mesį į vaikų ir jaunimo religinį
auklėjimą.
(Bus daugiau)

Sovietų grumtynės
partijos konferencijai
Maskva. - Daug Vakarų
žurnalistų bando suprasti šių
dienų Gorbačiovo priešingumus.
Kaip ir Sovietų Sąjungos inte
lektualai, taip ir vakariečiai
žiūri iš bendro politinio
konteksto. Spaudoje ir popu
liariose diskusijose grumtynės
nustelbia prezidento Reagano
vizitą, kuris prasideda šį
savaitgalį, taip pat ir pasitrau
kimas iš Afganistano nėra tiek
aprašomas, kaip
įvairūs
perestroikos bei glasnost prieš
taravimai.
Gorbačiovo strategija padeda
aiškinti tokius klausimus, kodėl
vienas disidentas yra priima
mas iš užmaršties maloniai, o
kitas pasiunčiamas į kalėjimą,
kodėl George Orwell yra spaus
dinamas dabar, bet ne Solženicinas, kodėl „Pravda" gali
rašyti apie Komunistų partijos
galių susiaurinimą, bet plūsta
politinius opozicjos veikėjus ir
žiauriai jais piktinasi spaudoje.
Dėmesys partijos
konferencijai
Dėmesys išimtinai skiriamas
Komunistų partijos konferenci
jai, kuri prasidės birželio gale,
kai prez. Reaganas sugrįš namo,
ir Sovietų Sąjungos tolimes
niems tikslams, kurių ji turėtų
siekti. Jei partijos konferencija
vyks t a i p kaip planuota,
Gorbačiovas pradės naujus
puolimus prieš sustabarėjusią
politinę mašiną, kuri dar laikosi
nuo Stalino laikų.
Gorbačiovo oponentais yra tie,
kurie jaučiasi jo apgauti, o ypač,
kad jis nori partijos aparatą per
organizuoti ir dėl to tokiems yra
asmeniškas pavojus netekti
geros tarnybinės pozicijos, ir
ideologiniai konservatoriai,
kurie bijo, kad komunizmas
nebūtų išduotas.
Pasiruošimas užkulisiuose
Šis kontestas vyksta dabar
užkulisiuose, kur partijos vadai
bando manipuliuoti delegatų
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Dalis armėnų demonstrantų praėjusį sekmadieni prie armėnų kapinių Maskvoje. Armėnai
reikalavo, kad sovietų spauda nutrauktų tylą apie įvykusias demonstracijas Azerbaidžane
praėjusią savaitę. Plakato užrašas: „Karabachas buvo ir bus armėnų".

Nurodymai ir pamokymai Lietuvos
vyskupams
Vilnius. — Okupuotos Lie
tuvos Aukščiausios tarybos pa
talpose įvyko komunistų va
dovų susitikimas su Katalikų
Bažnyčios hierarchais.
Lietuvos vyskupai neseniai
sugrįžo iš Vatikano, kuriame
buvo ad limina — ataskaitiniam
vizitui. Arkivysk. L. Povilonis,
jo paties prašymu, dėl nesvei
katos Šv. Sosto atleistas iš
Lietuvos Katalikų Bažnyčios
vyskupų Konferencijos pirmi
ninko pareigų. Tarybos prezi
diumo pirmininkas V. Astraus
kas palinkėjo jam sveikatos ir
pažymėjo, kad arkivyskupas yra
daug padaręs, kad gerėtų val
džios ir bažnyčios santykiai,
rašo „Tiesa" gegužės 15 d.

p a r i n k i m ą į šią partijos
konferenciją, kad užgarantuotų
savo išlikimą pozicijose. Bet yra
svarbus dalykas, kai Gorba
čiovas bando sukurti nuotaiką,
kad jo programos yra naudingos
kraštui. Sovietų vado politinis
ginklas y r a glasnost, kai dabar
leidžia pirmiau uždraustus
dalykus aprašyti spaudoje.
„Remsim pozityvius
Glasnost patinka intelektua
žingsnius"
lams, ir todėl vyksta debatai.
Glasnost, galima tikrai prileisti,
V. Astrauskas pasveikino Lie
baugina jo oponentus ir renka tuvos Katlikų Bažnyčios vys
pritarėjus abiejose pusėse, bet kupų konferencijos pirmininku
sudaro įspūdį, kad glasnost yra paskirtą Kaišiadorių vyskupijos
nesustabdomas dalykas.
apaštalinį administratorių
vyskupą V. Sladkevičių, Kauno
Senosios generacijos ilgesys
arkivyskupijos ir Vilkaviškio
Pirmasis glasnost darbas yra vyskupijos apaštalinį adminis
diskredituoti Staliną. Dar tratorių, Lietuvos Katalikų
tebėra p o p u l i a r u s Stalino Bažnyčios vyskupų konferenci
ilgėjimasis senojoje generacijoje, jos pirmininko pavaduotoją
rašo New York Times korespon vyskupą J. Preikšą, Telšių
dentas iš Maskvos. Atspausdini vyskupijos apaštalinį adminis
mas Orwellio ,,1984" - tratorių, Lietuvos Katalikų
alegorinį pasakojimą apie Bažnyčios vyskupų konferen
tironiją, Stalino žiaurumų pri cijos pirmininko pavaduotoją
minimas — y r a nuostabus vyskupą J. Vaičių. ,,Ir toliau
įvykis sovietuose, tačiau jis sieksime vaisingai bendradar
pristatomas kaip natūralus biauti, remsime pozityvius
evoliucijos reiškinys, reikalin bažnyčios žingsnius", — pasakė
gas dabartiniam gyvenimui, V. A s t r a u s k a s . ,,Likdami
kad to daugiau neįvyktų.
ištikimi savo pasaulėžiūrai,
turime ieškoti visiems naudingo
1939 metų paktas —
sąlyčio taškų". Bet jis pabrėžė,
nusikaltimas
kad visada bus griežtai pasisa
Istoriniai straipsniai dis koma prieš mėginimą „maldos
kredituoja Staliną. Istorikas namus panaudoti politikai,
Medvedevas parašė seriją
straipsnių apie partijos istoriją,
patvirtindamas, kad Stalinas nemeluotų istorijos faktų, kiek
„sukūrė idealią totalitarinę tik jie gali, prieš partijos konfe
valstybę". Praėjusią savaitę renciją". Sovietų redaktoriai
sovietų rašytojas ir diplomatas gaudo Medvedevą, norėdami
parašė „Moskovskaya Pravda" kuo daugiau paskelbti ištraukų
laikraštyje, jog Stalino 1939 iš jo ruošiamos Stalino laikme
metų neagresinis paktas su na čio istorijos, kuri iki šiol buvo
cių Vokietija, ginąs oficialią uždrausta. Bet Medvedevas
pažiūrą, kad buvo reikalingas sako: „Stalino jėgos dar stiprios.
dominuoja
pasiruošti karui, yra žiaurus Konservatoriai
didenį
dalį
partijos
nusikaltimas.
vadovybėje. Bet kaip rusiškas
Rašo naują istoriją
pasakymas sako jog ' Žodis nėra
Gorbačiovo jėgos, sako isto žvirblis. Kartą išskridęs, nebus
rikas Roy Medvedev, „skuba sugautas".
paskleisti
kuo
daugiau
(Pabaiga rytoj)

PAVERGTOJE
LIETUVOJE

Vilnius. — Šimtai milici
ninkų ir draugovininkų nu
traukė šį sekmadienį neoficialų
deportacijų paminėjimą Vil
niaus Gedimino aikštėje. Dau
giau negu tūkstantis demon
strantų, ne 300, kaip skelbė
Maskvoje „Tassas", susirinko
Gedimino aikštėje, giedodami
Lietuvos himną, Lietuva bran
gi ir skanduodami „Laisvės,
kaisvės, laisvės!".
Antanas Terleckas, Vytautas
Bogušis ir Nijolė Sadūnaitė tą
dieną buvo namų arešte. De
monstracijoje dalyvavusieji pa
sakojo Antanui Terleckui, kad
demonstrantai apėjo milicinin
kų kordonus prieš Šv. Onos
bažnyčios ir atėjo į Gedimino
aikštę iš kitos pusės, kur jie
klausėsi kalbų, reikalaujančių
viešai oficialiai paskelbti Sta
lino deportacijų skaičius.
Milicija buvo ant autobusų
atsivežusi garsiakalbius ir gar
siai grojo muziką, kad demons
trantai negalėtų girdėti kalbų.
Kai Algimantas Vaišnora pra
dėjo kalbėti, jį nutraukė ir
išvaikė aikštėje susirinkusius
demonstrantus. Turimomis ži
niomis, buvo susirėmimų, kaip
pavyzdžiui Romui Ragaišiui per
veidą du kartus kirto vienas

aukštas KGB pareigūnas. Buvo
suareštuoti 3 žmonės.
Lietuvių reikalavimai
Prieš išsklaidant demons
trantus, Andrius Tučkus spėjo
paskaityti rezoliuciją, kurioje
reikalaujama paskelbti tisklius
duomenis apie visus išvežimus
ir išvežtųjų skaičius, protes
tuojama, kad klastojami birželio
trėmimų duomenys. Reikalau
jama nubausti visus nusikal
tėlius, įvykdžiusius deportacijas
ir paskelbti birželio ketu
rioliktąją Tremtinio diena.
Reikalaujama Gedimino aikš
tėje pastatyti
Tremtinio
paminklą, atlyginti išvežtie
siems materialinius bei mora
linius nuostolius.
Rezoliucijoje konstatuojama,
kad Stalino laikotarpy išvežta
400,000 nekaltų žmonių.
Gyventojai piktinasi valdžios
elgesiu

— Lietuvos Aukščiausios
Kitų šaltinių žiniomis, kurių
tarybos prezidiumas aptarė tos
dėl
savaime žinomų priežasčių
tarybos „Nacionalinių santykių
negalime skelbti, sekmadienį
ir internacionalinio auklėjimo
prieš Šv. Mikalojaus bažnyčios
reikalų komisijos pateiktą
vakare dar buvo pilna milicijos
medžiagą,,. Tačiau, rašo
draugovininkų ir saugumiečių.
„Tiesa", neišnaudotos visos ga
Bažnyčioje buvo giedamas
limybės ryšiams su broliškomis
Lietuvos
himnas.
respublikomis plėsti interna
Telefonu iš Vilniaus Lietuvių
cionaliniam darbo žmonių
Tribunolo
teisėjas
Informacijos
centrui pranešta,
auklėjimui. Vilniuje įsakoma
kad gyventojai piktinasi ir
„griežčiau laikytis lygiatei
smerkia Izraelio
reiškia nusivylimą stipriomis
siškumo principų, vartojant
teismą
valdžios represijomis prieš
lietuvių, rusų ir lenkų kalbas".
demonstrantus. Ypač to fakto
Niveliuoti nacionalinį žmonių
Londonas. — Buvęs Britani šviesoje, kad dieną prieš tai,
nusiteikimą, juos padarant
jos vyriausio tribunolo teisėjas vyriausybė savo paminėjimu ofi
internacionalais.
— Liaudies teatro vardas lordas Denning laiške „The Dai cialiai pasmerkė stalinistines
suteiktas Skuodo, Utenos ir ly Telegraph" laikraščiui represijas. (Apie tai bus vėliau
Šiaulių miesto kultūros namų pasmerkia Izraelio tris teisėjus, parašyta).
Taip pat pasitvirtino žinia, jog
dramos vienetams ir Šiaulių kurie nuteisė ukrainietį DemBuvo padaryta klaidų
janjuką
mirties
bausme.
Jis
neoficialus
deportacijų paminė
miesto kultūros namų jaunimo
Komunistų Centro komiteto dramos studijai „Helijas". Ta sako, kad Izraelis neturėjo jimas įvyko ir Šiauliuose, kur
sekretorius
L.
Šepetys proga skuodiškiai parodė „Ne teisės jo teisti, nes jis niekuo 500 žmonių nužygiavo iš bažny
pažymėjo, kad dešimtmečiais piniguose
l a i m e " , pagal nenusikalto Izraelio įstaty čios į Sukilėlių kalnelį. Vietinė
valstybės ir bažnyčios santykių prancūzų dramaturgo Berkjė— mams. Kada Demjanjukas pa valdžia jiems netrukdė.
sferoje ne viskas sklandžiai Merinjė ir Liabišo komedijas. darė tuos tariamus nusikalti
klostėsi. Buvo ir dramatiškų Režisierius
R. Norvilas. mus, Izraelio valstybė dar
įvykių, abipusių klaidų, kalbėjo Uteniškiai, režisuojami A. neegzistavo. Jis tik galėjo
Pašalinti senieji
L. Šepetys. Dabar jos esą taiso Eigirdienės, paruošė Sluckio nusikalsti prieš tarptautinį
mos, „kalbame a t v i r i a u ir romano „Svetimos aistros" įstatymą, liečiantį nusikaltimus
partiečiai
objektyviau. Valstybė imasi inscenizaciją, o šiauliečiai pa prieš žmoniją. Izraelis neturėjo
a t k u r t i požiūrio į religiją, statė amerikiečių dramaturgo teisės teisti už nusikaltimus,
Maskva. — ..Tasso" agentūra
bažnyčią, tikinčiuosius lenini T. VVilliams pjesę „Vasara ir padarytus tolimoje šalyje prieš praneša, jog Armėnijos ir
nius principus. Rengiami nauji dūmai". Amerikoje šiai pjesei 40 metų, žmogaus, nesančio Azerbaidžano respublikų komu
sąžinės laisvės į s t a t y m a i , yra sukurta opera. Režisieriai tame krašte. Dėl to lordas Den nistų partijos vadai, po vėl
kuriuose labiau atsispindės buvo N. Narmontaitė ir A. ning mano. kad Izraelis ir JAV pasikartojusių tautinių neramu
religinių organizacijų intere Sabonaitis.
nesilaikė tarptautinės teisės, mų ir demonstracijų, buvo
s a i " . Kaip žinome, labai
— Kauno paveikslų galerijoje susitarusios dėl to žmogaus pašalinti iš pareigų. Armėnų
panašiai kalbėjo Gorbačiovas buvo paroda „Moters paveikslas deportacijos. Jeigu jau reikėjo jį komunistų partijos vadas Karen
ortodoksų vadams, kai juos medaliuose". Eksponuota apie teisti, tai tą galėjo padaryti tik Demirchyan pakeistas Suren
pasikvietė į Kremlių.
200 darbų. Medalių iš viso tarptautinis teismas, koks buvo Arutyunyan, kuriam dar tik 49
(Tęsinys rytoj)
metai. Azerbaidžano Kvamran
a t s i r a d i m a s yra glaudžiai Nuernberge.
Lordas
Denning
mano,
kad
Bagirov pakeistas Abdul-Rahsusijęs su monetų kalyba.
tas
teismas
buvo
persunktas
man Vezirovu, diplomatu, kuris
— Lietuvos Komunistų par Lietuvos medalių
menui
tijos centro komitetas ragina atstovauja dailininkai A. rasiniu ir politiniu kerštu. Yra paskutiniu metu buvo Sovietu
savo įvairius komitetus gerinti Galdikas, J. Burba, J. Zakaras, daug abejonės ir dėl liudijimų Sąjungos ambasadoriumi Pakis
naujų partijos narių idėjinį ir P. Rimša. Ekspozicijoje buvo ir patikimumo: visas kaltinimas tane.
politinį supratimą. Nauji nariai P. Repšio archeologės M. rėmėsi liudininkų kaltintojo
„Tassas" praneša, kad Politnepakankamai paruošiami būti G i m b u t i e n ė s
portretinis atpažinimu. Bet ar galima biuro narys Aleksandr Yakovpatijos
nariais.
T r ū k s t a medalis bei P. Garškos, D. Zun- atpažinti žmogų po 40 metų? lev pravedė pasitarimus ir
apgalvoto individualaus darbo delovičiaus ir J. Raupelytės Demjanjukas gi visą laiką minėtus pakeitimus. Abu nau
teigė, kad jis nekaltas. Kai jieji partijos vadai
su naujais partijos nariais. Ne darbai.
yra
teisėjas
paskelbė
mirties
pakankamas auklėjimas jaunų
Gorbačiovo
politikos
rėmėjai.
— Kauniečiai daktarai Jurgis
publika
„plojo
jų komunistų esąs svarbiausias Brėdikis ir Feliksas Bukauskas bausmę,
rankomis,
šaukė
valio
ir
šoko".
reikalas.
buvo pakviesti į Rytų Berlyną
— Vilniuje įvyko draugystės operuoti tris vokiečius, sergan „Kai aš nuteisdavau ką nors
KALENDORIUS
suvažiavimas buvo pravestos čius įgimtais širdies ritmo sutri mirties bausme, būdavo tyli
Gegužės 24 d.: Maletas, TuGorkio srities literatūros ir kimais. Chirurgai ligonius ramybė ir didinga tyla", baigė
tena. Gina, Algirdas, Vincentas.
meno dienos. Dalyvavo sim operavo, naudodami originalią savo laišką lordas Denning.
Joana.
Voverė. Vilimantas.
foniniai o r k e s t r a i , Gorkio krio (šalčio) ir lazerinę techniką,
Gegužės 25 d.: Grigalius
c h o r a i , solistai,
l i a u d i e s be dirbtinės kraujo apytakos
— Lietuvos spauda užversta
VIII
pop.. Beda Garbingasis. Al
ansambliai, pavyzdinis orkes Kaune sukurtais metodais. Chi straipsniais, kai
vyksta
mantas,
Jovilė. Marija Magda
t r a s , lėlių t e a t r a s , Gorkio rurgai jau yra pakviesti į Prahą, neramumai Armėnijoje, apie
b a l e t a s , a t i d a r y t a Grokio Krokuvą ir kitus miestus. Jie reikalą ugdyti internacio lena, Alvydas. Žydrė.
dailininkų paroda, vyko lite sako. kad Vakarų chirurgai dir nalizmo idėjas ir sugyvenimą
ORAS
ratūros dienos įvyko ir susi ba „atviroje" širdyje. Jų sukur tarp tautų bei pasiruošimą
tikimas su jaunaisiais kariais iš t a s operacijų be kraujo, birželio gale įvykstančiai
Saulė teka 5:24. leidžiasi 8:11
Gorkio, kurie atlieka karinę tar „uždaroje" širdyje metodas Komunistų partijos konferen
Temperatūra dieną 68 1..
nybą Lietuvoje.
cijai Maskvoje.
mažiau esąs rizikingas.
naktį 53 1.

p r i e š kai kurių
kunigų
ekstremistinius išpuolius".
Komunistų prezidiumo pirm.
V. Astrauskas papasakojo apie
ekonominę ir socialinę Lietuvos
padėtį, p a ž y m ė d a m a s , kad
p e r s i t v a r k y m ą r e m i a visi
gyventojai — tikintys ir ateistai.
Esą daug gražios iniciatyvos.
Kilnų darbą atlieka Taikos,
K u l t ū r o s i r vaikų fondai.
„Mums labai rūpi šeima, jos
stiprinimas, gerovė. Visuo
menės pageidavimu grąžinta
Motinos diena. Jis sakė, kad ne
viskas lengvai sekasi. Žmonių
m ą s t y m a s esą p e r s i t v a r k o
lėčiau, negu norėtųsi.

DRAUGAS, antradienis, 1988 m. gegužės mėn. 24 d.

Pusė svaro džiovintų, išmirkytų
ir išvirtų baltų pupelių.
Pusė svaro džiovintų, mirkytų
ir išvirtų neperskeltų žalių
žirnių.
Šeši švieži, virti burokėliai.
Du pjaustyti pomidorai.
Du pjaustyti rauginti agurkai.
Keturios virtos bulvės, kvadra
tėliais supjaustytos.
Dvi morkos virtos, kvadratėliais
supjaustytos.
Vienas supjaustytas svogūnas,
pakepintas Mazola aliejuje.
Vienas šauktas gatavų val
gymui garstyčių.
Viską sumaišyti. Truputį
Mazola aliejaus įpilti. Šaldytuve
išsilaiko visą savaitę.

KELIAS I SVEIKATĄ
NESIRGTI IR SVEIKTI.

PAJĖGUMO UGDYMAS

KELIAS I SVEIKATĄ, 8515 So. CalifornU Ave.. Chicago, IU.
JONAS ADOMAVIČIUS,

M.D.
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ŠIRDIES APSAUGOS
PAMATAI (28
Kol žmogus nenusiteikia, dies ir smegenų arterijas neprisunkųjį priversti elgtis taip, skresti per ilgiausią laiką.
kaip jis privalo, idant savo
Širdies nelaimė atslenka
širdį išgelbėtų nuo per anks
nejuntamai
tyvos mirties.
K a s d i e n i n i o gyveninio
Blogiausia, kad t a s arterijų
psichologinė t i e s a priskretimas eina pamažu ir
todėl žmonės, valgą ir persiLiaukimės visi, įskaitant ir valgą gyvuliniais riebalais ir
tūlus gydytojus, mėgint statyti cholesteroliu, ilgą laiką nieko
žmogaus š i r d i e s s v e i k a t o s blogo nejaučia, o savo gomurį
n a m u s n u o stogo, p a m a t ų tenkindami širdies nuodais,
dėjimą visai pamiršus. Nieko būna labai patenkinti. Tokie
gero neišeis — širdies sveikata namuose, parengimuose, val
neišsilaikys iš tokios statybos gyklose, svečiuose bei gedulo
taip, kaip a n t smėlio statomi pietuose, besigardžiuodami
namai neišsilaiko.
dešra, kiauliena ir taukais, savo
Dabar visi esame liudininkai, širdies giltinei dalgį galanda.
kaip vienas po kito krenta Dar daugiau: patys atsisaky
mums
visiems
b r a n g ū s , dami širdį nuo artėjančios ne
pačiame pajėgume esantieji laimės saugančio pasninkiško
mūsiškiai vyrai (o taip pat ir maisto, jie niekina pasninkaumoterys, tik kiek rečiau) nuo tojus kaip gyvenančius be jokio
širdies atakos. Ir tai nežiūrint iš valgio turimo malonumo.
to, k a d j i e savo k r ū t i n e s Tokie valgo pagal širdžiai ne
apsilipinę
n i t r o g l i c e r i n o sveiko maisto gamintojų skam
lopinukais ir kūnus prisotinę bius skelbimus. Pastarieji pri
daugiau negu pustuziniu įvairių mena, kad valgymas yra vienas
vaistų pavidalo chemikalais. O iš didžiausių gyvenme malo
apie gero pamato padėjimą numų, o nepersivalgant naudo
kovai su tokią
n e l a i m ę jimas taukų, mėsų, trynių yra
priartinančia priežastimi jie nė sveikas elgesys; negi valgysime
vien šparagus, tokie tvirtina.
nepagalvoja.
Dabartinis vaikas jau žino,
kad be pamato nepastatysi tvir
Štai k u r š u o
tai stovinčio namo, kad ir ge
pakastas!
riausiu stogu jį uždengęs. Gaila,
Čia ir prieiname pakastą šunį:
kad to nežino tūli pacientai ir
prekybininkai,
piršdami lengva
dalis jų sveikatos prižiūrėtojų.
tikiams
(jų
žaliukai
nedvokia!)
Dėl to ir turime dabartinę
katastrofišką padėtį lietuviškos valgyti nepersivalgant trynius,
širdies apsaugos srityje. Šir taukus ir mėsas, skriaudžia jais
dininkai ryja vaistus saujomis pasitikinčių žmonių širdis, nes
— dengia savo širdies stogą kuo sklerozę greitinąs kraujo suriepuikiausiai — bet nesulaukia bėjimas nesuliesėja tik nepersi
širdies gerovės pakėlimo, nes valgant tryniais, taukais, mė
nededa pamato širdžiai ap somis. Jie liesėja tik tada, kai
saugoti n u o a t a k o s — nė visai atsisakoma dešrų, kiaulie
neužsimena apie tinkamą mi nos, trynių ir taukų, juos
tybą, svarbiausią priemonę pakeičiant lygiai skaniu mais
tu: kiaušinio baltymu, aliejumi,
kovoje su širdies ataka.
Mes visi krečiame juokus iš žuviena ir javais su vaisiais ir
rimtų dalykų: dar vis nesižeg- daržovėmis įvairiausiuose,
nojame, kol netrenkia per skaniausiai pagamintuose pavi
kūnas. Mes laukiame širdies daluose.
suirutės, tik tada sukruntame
Lietuviška revoliucija
kiek rimčiau širdžiai talkinti.
mityboje
— Aš negaliu prisilaikyti pasninkiško maisto — sako viena,
Lietuviškai širdžiai tikras
savo kraujuje turinti cholestero gyvenimas prasidės tik po
lio perviršį (260 mg %). Taip ir lietuviškos revoliucijos mitybos
išeina: jei negali mokytis, negali srityje — pakeitus bekonišką
tapti mokytu. Taip ir čia: jei ne valgį į vydūniškąjį. Šis skyrius
dėsi reikiamų pagrindų širdies skelbia tokį revoliucinį šūkį
arterijų a p s a u g a i nuo per mūsiškių mityboje: nevalgyankstyvos sklerozės, nesulauksi kime savos širdies — nuo širdį
nepriskretusių, gerai širdies marinančio maisto visi šliekiraumenis krauju aprūpinančių mės prie ją gaivinančiojo!
arterijų. O tokių arterijų netu
Gana, oi gana mums vergau
rint, neišvengiama ankstyva ti nesveiko širdžiai maisto ga
širdies ataka.
mintojams! Gana be laiko
Tinkamas,
p a s n i n k i š k a s marinti savas širdis! Gana
maistas kaip tik ir įgalina šir skaniu, bet širdžiai mirtinu

Kol d a r l a i k a s — n e b ū k i m p a i k i : p r a s i d e d a n t į c h o l e s t e r o l i u arterijos
p r i s k r e t i m a s u l a i k y k i m e p a s n i n k i š k u m a i s t u ir a t i t i n k a m u vaistu. Č i a
mikroskopine tokios arterijos skerspjūvio n u o t r a u k a .

Čia n e piešinys, o mikroskopinė n u o t r a u k a baigiančios užakti c h o l e s t e r o l i u
a r t e r i j o s skerspjūvio tokio žmogaus, k u r i s t i k v a i s t a i s kovojo su s k l e r o z e , o
g y v e n o persivalgymui.

maistu toliau gomuriui patai
kauti! Pats laikas per labai
skanų, gana sotų ir nebrangų
maistą griebtis apsaugos nuo
širdžiai mirtinos ligos! Gana šir
džiai teikti tik dalinę pagalbą,
vien vaistus naudojant. Dabar
imkime pilnai talkinti širdžiai.
Šalia vaistų, būtinai imkime
tinkamu maistu gerinti širdies
stovį.
Tūli gydytojai nustokime tvir
tinę netiesą, neva maistas ne
veikia, kada Mayo klinikos pri
mygtinai ragina pagrindinai
bėgti širdies atakai už akių
pasninkišku maistu: nuo
keturkojiškojo maisto eiti prie
skraidančiojo (paukštienos), o
. nuo pastarojo — prie plaukian
čiojo (žuvies).
Čia Alvudo dieta visiems mū
siškiams ta prasme kuo geriau
siai pasitarnauja. Tik reikia jos
visu 100% prisilaikyti. Juk, ir iš
Dekalogo nėra jokios naudos, jei
tik a n t sienos iškabintas laiko
mas: reikia jį savo gyvenimo
dalimi paversti, tik tada žmogus
susilauks iš jo naudos.
Tas pats ir su širdį nuo atakos
saugančia Alvudo dieta. J i yra
Lietuvio sodybos ambulatorijoje
daugeliu atvejų išbandyta: jos
prisilaikantieji kuo sėkmingiau
siai savo kraujo cholesterolį
numušė nuo 290 iki 135! Išmin
tingam to pakaks.
I š v a d a . Turinčiam per riebų
j kraują ir nemedicinišką patai rimą gaunančiam mūsiškiui yra
didelis vargas jį suliesinti. Vien
vaistais, kaip dabar dažniausiai
elgiamasi, nė nemėginkime
kovoti su širdies angina, su
skleroze, su ateinančia širdies
ataka! Nitroglicerinas įvai
riuose pavidaluose tik laikinai
skausmą pašalina (ar beskaus
mės širdies arterijų sklerozės
atveju arterijas išplečia), o skle
rozė nesulaikomai toliau žengia,
artindama širdžiai per anksty
vą galą.
Dabar pradėkime visi lie
tuviai pagrindinai širdžiai
talkinti.
Maitindamiesi
tinkamu, pasninkišku maistu,
sulaikykime širdies arterijų pri
skretima (ar jį sumažinkime).
Naudokime visus gydytojo pa
tartus vaistus ir pildykime
visus jo nurodymus.
Tik taip pagrindinai — dvejo
pai — kuo stropiausiai elgda
miesi, pajėgsime ne tik krūtinės
anginos skausmus mažinti (taip
pat, tyliosios sklerozės atveju,
širdies arterijas plėsti), bet ir
širdies arterijų priskretima silp
ninti ir tuo pačiu tolinti širdies
ataką.
Kaip rūkoriui, nemetančiam
rūkalų, kaip alkoholikui, nesi
liaujančiam girtavus, taip
Alvudo dietos neprisilaikančia
jam nėra vilties pagerinti savo
sveikatą. Tam tikslui pasninkiš
kas maistas yra nepakeičiamas.
Tik turime pakeisti savo nusi
teikimus tokio maisto pasisavi
nimui.
Žinoma, užvirė visi širdžiai
nesveiko maisto gamintojai. Jie
apmoka tyrinėtojams, o pasta
rieji ima skelbti, kad jautiena
nedidina cholesterolio kraujuje,
kad sviestas yra sveikas šir
džiai, kad tryniai irgi nėra

žalingi. Toliau pagyvensime ir
dar daugiau tokių apmokamų
rašinių sulauksime. Užtat
būkime atsargūs ir nepasi
tikėkime įvairiausių pelnagaudžių sirenomis.
Pasiskaityti. Newsweek, October 19, 1987.

SKANUS, SVEIKAS IR
SOTUS KIAUŠINIO
BALTYMAS SU
SVOGŪNAIS I R AVIŽŲ
DRIBSNIAIS

Paruošė Anelė Kirvaitytė.
Tuzinui kiaušinių baltymų,
aliejuje pakepinti keturis svo
gūnus ir naudoti pusę puoduko
avižinių dribsnių jų dienos davi
nys, mažinant cholesterolį krau
juje . Mažiausiai po tris minutes
kepinti baltymų kiekvieną pusę
SKANI, SOTI IR SVEIKA
apsisaugant nuo galimų kiauši
DEVYNIŲ ŠVIEŽIŲ
nio taškymosi. Valgyti be
DARŽOVIŲ MIŠRAINĖ
duonos ar su rugine, kiek sens
telėjusia duona. Šito kiekio
Paruošė gail. sesuo Elena pakanka keturiems kartams ar
Peržinskienė.
asmenims.

PERGREIT KEIČIAMĖS
J . VAICELIŪNAS
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t»R. LINAS A. SIURYS
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA
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K e t v i r u d nuo 10 v.r iki 6 v.v.
Susitarimui skambint 436-5566

3 men.
$20.00
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$20.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. J u o s grąžina tik iš
a n k s t o susitarus. Redakcija už
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

OR. Ž I B U T Ė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
1 6 6 East Supenor. Suite 4 0 2
Valandos pagal susitarimą
T e l . — 337-1285

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C.

K a b . t o l . 4 7 1 - 3 3 0 0 ; roz. 442-8297

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2434 W. 7 1 Street. Chicago
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr., ketv.. penkt. nuo 12 iki 6 v.v.

V I D A S J . NEMICKAS, M . D .

nus, o tokio paprasto dalyko,
kaip paštas, nenorite sutvar
O f * . 735-4477;
kyti". Į tai „GK" trumpai at
Rez.
246-0067;
arba 246-6581
sakoma: „Aukso kalnų nežadėOR.
E.
DECKYS
jom niekam, knygų gavimas
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
priklauso nuo to, kokios jos. Bet
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
iš esmės Jūs esate teisus. TvarEMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING
komės".
6449 S o . Pulaski Road
Pavergtoje Lietuvoje ir valdiš
Valandos pagal susitarimą
kose tarnybose yra normalių lie
DR. A. B. GLEVECKAS
tuvių, bet viską nulemia parti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ja, kuri pataikauja Maskvai.
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
Tiesa, yra kai kurių viešesnių
2655 W 69 St.
Tel. 776-9691
minėjimų, demonstracijų. Išo
pirm 12-2 v. p.p.; treč. 12-2 v p.p.
riniai atrodo kitaip, bet tik po
penkt.: 1-3 v. p.p
grindžio spauda perduoda
3 9 0 0 W. 95 St.
T o l . 422-0101
pavardes asmenų, kurie nuken
Valandos
pagal susitarimą
tėjo už dalyvavimą tose demonstracijose. O kiek lietuvių
Kabineto tel. — 582-0221
politinių kalinių tebėra kalėji
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
muose, Sibire?
VAIKŲ
LIGOS
Tiesa, dabar duoda palankes
6441 S. Pulaski Rd.
nes sąlygas išvykti į Vakarus
Valandos pagal susitarimą
pasisvečiuoti. Bet ir per 45
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
metus neleidžia išskirtoms šei
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
moms susijungti. Tie apsilanky
Nechirurginis išsiplėtusių venų
mai Vakaruose duoda naudos .
ir hemoroidų gydymas
ne tik apsilankantiems, bet ir
5540 S. Pulaski Road. T e l . 5 8 5 - 2 8 0 2
okupantams, nes daug vienokio
Valandos pagal susitarimą
Penkt. antr.. ketv. ir penkt.
ar kitokio turto patenka į
Reikalui esant atvažiuoju ir | namus
pavergtą Lietuvą. Tą turtą at
vykusiems iš Lietuvos padeda
DR. JOVITA K E R E U S
Dantų Gydytoja
įsigyti gyvenantieji Vakaruose
2659
W.
59th St.. Chicago. IL
giminaičiai. Atvykstantieji iš
Tol. 476-2112
pavergtos Lietuvos dolerių
9525 S 79th Ave . Hickory Hills IL
neatsiveža, o rubliai čia neturi
Tel. 598-8101
Vai. pagal susitarimą
jokios vertės ir jie bankuose ne
keičiami. Vienas daktaras
DR. VILIJA R. KERELYTĖ
pasakė, kad jis savo svečiams iš
CHIROPRAKTIKA
pavergtos Lietuvos išleido per
— Amber Chlropractlc —
5 5 2 2 S. Wolt R d .
Kiek tiesos dabar paduoda ir 20,000 dolerių. Daktarų ir pa
VVestern
Springs, IL
komunistinė spauda. Joje jamos yra daktariškos, o kokias j
246-4000
rašoma: „Pernai vasarą gavau pajamas t u r i eilinis pen
Valandos pagal susitarimą
laišką iš Literatūros muziejaus sininkas, jei 40-50% savo pensi
Kaune. Steigia išeivių skyrių, jos jis turi atiduoti už pastogę. Tol. kabineto Ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9
DR. P. KISIELIUS
prašo eksponatų. Pasiunčiau
Kai kurie Vakarų lietuviškų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
paštu muziejaus adresu du siun- laikraščių redaktoriai nebenori
1443 S o . SOtti A v e . . Cicero
tinius lietuviškų
knygų. spausdinti straipsnių, kuriuose
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet
Negavo. Prieš Kalėdas gavau komentuojamas pavergtos Lie
antrą laišką, prašo knygas tuvos gyvenimas. J u k t a s
DR. IRENA KURAS
siųsti per „Tėviškės draugiją", numuša visų skaitytojų nuotai
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
sako gaus per 4-5 mėnesius. kas kovoti dėl savo krašto ge
MEDICAL
BUILDING
Kyla du klausimai: kodėl resnės ateities, ypač numuša
3200 W 81 st Street
muziejus, kaip ir Lietuvos žmo jaunimo nuotaikas. Matome,
Kabineto tel. R E 7-1168;
nės negauna jiems paštu siun kad kai kurie lietuviai studen
Rozid. 385-4811
čiamų lietuviškų knygų ir kodėl tai iš Vakarų vyksta \ pavergtą
Dr. Tumasonio kabinetą p e r e m e
jos trunka gauti 4-5 mėn. per Lietuvą pagerinti lietuvių
DR. S. LAL
„Tėviškės draugiją",kai siun kalbą, mokėdami po 2000
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
tinys pasiekia Lietuvą per du dolerių tik už kelionę. O kur
2454 W. 71st Street
434-2123
mėnesius? Kodėl atvykę iš kitos išlaidos? Vakaruose
Pirm 2-7 Antr ir
Lietuvos žmonės siunčia sau steigiamos prie universitetų
ketv 9-12 Penkt 2-7
lietuviškas knygas per draugi lietuviškos katedros, institutai,
Kab. tel. LU 5-0348; Roz. PR 9-5533
jas, kazakevičius, o savo adre kuriuose labai mažai studentų,
DR. FRANCIS M A Ž E I K A
su jų negauna. Pernai vasarą o Vilniuje jų studijuoja apie 30.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pokalbyje su išeiviais, kurį pa Sakoma, kad Vilniuje jie gauna
4 2 5 5 W. 6 3 r d St.
skelbėte „Gimtajame krašte", stipendijas. Kokio dydžio tos
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 1 2 - f
6-9. antr 12-6; penkt 10-12. 1-6
pažadėjote išeiviams aukso kal- stipendijos — nežinia.

Naujam Sovietų Sąjungos
valdovui M. Gorbačiovui paskel
bus krašte persitvarkymą, tuo
persitvarkymu susižavėjo ir Va
karuose gyvenantieji kai kurie
lietuviai. Vieno lietuvių laik
raščio redaktorius tik trumpai
pažymėjo, kad iš pavergtos Lie
tuvos į Ameriką atvyko trys
literatai. Jie Tabor ūkyje darė
įvairius pranešimus, skaitė savo
kūrybą. Jie čia kalbėjo apie
dabartinę Lietuvos literatūrą,
knygas, bet nė žodžio neužsi
minė apie laisvojo pasaulio
lietuvių literatūrą. Amerikos
lietuviai per mažai gauna spau
dos iš Lietuvos. Bet jie nieko
nepaminėjo, kad į pavergtą Lie
tuvą iš laisvojo pasaulio negali
ma siųsti jokios spaudos, išsky
rus komunistinę, arba tą neko
munistinę, kuria naudojasi bol
ševikinis saugumas. O apie tuos
iš pavergtos Lietuvos atvyku
sius literatus Vakaruose lietu
viškoji spauda plačiau nerašė.
Tik viename laikraštyje buvo
parašyta, kad vienas iš tų
atvykusių stebėjosi, kad Ameri
koje yra labai daug įvairių
kurortų, kurie užima plotus ir
geros, derlingos žemės. Bet
Amerika prisiaugina pakan
kamai maisto produktų, kurių
daug išveža ir į užsienį. Supran
tama, kad jiems trūksta maisto
produktų ir kultūrinės bei reli
ginės laisvės.

Vį metų
$35.00
$35.00
$35.00
$20.00

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. Kodzlo A v e . ,
Chicago, III. 60652
Pirm., antr.. ketv. ir penkt.
pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marquette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago. IL 60629
Tel. 4 3 6 - 7 7 0 0

R I M G A U D A S NEMICKAS, M.D
S. PRASAD T U M M A L A , M.D.
S U R E N D E R KUMAR, M . D .
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
N a m ų 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6 1 3 2 S. Kedzie Chicago, III.
Tel. 925-2670
1 1 8 5 Dundee A v e . , Elgin, III. 6 0 1 2 0
T o l . 742-0255
Valandos pagal susitarimą

D R . L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
8 1 0 4 S . Roborts Road
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
T o l . 563-0700
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
..Contact lenses"
2 6 1 8 W . 71 st St. — Tol. 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč
Dr. Tumasonio kabinetą perėmė

T. RAMA, M.D.
Specialybė — Chirurgija
2 4 5 4 Wost 71 st Street
T o l . 4 3 4 - 1 8 1 8 — Roz. 852-0889
Vai.: pirm., antr. ketv ir penkt.
3 iki 7 v.v Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos
2 6 3 6 W 7 1 st. St., Chicago, III.
T o l . : 436-0100
1 1 8 0 0 S o u t t m e s t Hlghvray
Palos Hoights, III. 60463
(312) 361-0220
(312) 361-0222

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2 6 5 6 W . 63rd Street
Vai. antr 1-4 v. p p ir ketv 2-5 v p.p.
Šešt pagal susitarimą
K a b i n e t o t e l . 7 7 6 - 2 8 8 0 , rez. 4 4 8 - 5 5 4 5

N A N C Y STREITMATTER, M.D.
KARDIOLOGE
2 4 5 4 W. 7 1 Street
Tol. 4 3 4 - 6 7 7 7

Valandos pagal susitarimą
E D M U N D S VIZINAS, M.D., S.C.
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias
Kalbame lietuviškai
6 1 6 5 S. Archer Avo. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
T o l . 585-7755

JOHN P. VVAITKUS. M.D., FACS
SPECIALISTAS CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ligoninei
2 7 0 0 W 4 3 St., T o l . 927-3231
Kalbame lietuviškai
Vai pagal susitarimą pirm . antr
Ketv ir penkt nuo 3-7 v.v.

>

Didysis rūpestis —

LAIMĖJIMAI VOKIETIJOJE

PARIBIO LIETUVIAI

K. BARONAS
Mūsų korespondentas Europoje

Nedidelės lietuvių tautos na
riai be galo išsklaidyti. Toli
gražu ne visi jie gyvena da
bartinės Lietuvos teritorijoje,
kur yra tautos lopšys ir gy
ventojų daugumas. 1987.1.1 ap
skaičiuotais
duomenimis
Lietuvoje buvo 3,641,000 gy
ventojų. Iš jų lietuvių buvo apie
80%, taigi nepilni 3 milijonai.
Nelietuvių buvo apie 20%, taigi
kiek daugiau kaip 700,000.
Tačiau daug tūkstančių, gal
trečdalis tautos, šiuo metu
gyvena įvairiuose kraštuose.
Viena jų dalis — išeiviai, kartais
mūsų vadinami išeivijos tauta.
Jų nemaža yra JAV-bėse, Kana
doje, Australijoje, P. Amerikoje,
Vokietijoje, D. Britanijoje ir
kitur. Kiek jų yra — sunku
suskaityti, nesgi dažnais atve
jais neaiški ir paties „lietuvio"
sąvoka: ar jis priklauso savo
tautai ar ne.
Nemaža lietuvių gyvena kai
myniniuose kraštuose, Lietuvos
pasienyje, pakraščiuose. Tai
Lietuvos pakraščių arba paribio
lietuviai. Jie nėra išeiviai, o autotochtonai, t.y. senbuviai,
senieji šalies gyventojai, kurie
nub Lietuvos valstybės buvo
atskirti neteisingomis valsty
binėmis sienomis. 1920. VII. 15
Lietuvos sutartimi su Sovietų
Rusija pakankamai plačios ry
tinės ir pietinės sritys buvo pri
skirtos Lietuvai. Šią sutartį pa
tvirtino pats Leninas. Tačiau
daug stipresnės Lenkijos karinė
intervencija neleido Lietuvai
Maskvos sutarties realizuoti.
Tiesa, ten lietuvių daugumas
buvo jau sugudėję ar sulenkėję,
bet, jeigu jie būtų likę Lietuvos
valstybėje, didžioji dalis jų bū
tų greitai atlietuvėjusi. 1939 m.
primestine sutartimi Lietuvai
buvo grąžintas tik mažas
rytinių žemių ruožas su sostine
Vilniumi. Sovietinės Gudijos
pusėje Stalinas paliko šimtus
tūkstančių lietuviškai kal
bančių ar sugudėjusių lietuvių.
Panašiu būdu dešimtys tūks
tančių lietuvių liko Lenkijai priskirranv adinamame „Suvj;
kų trikampyje". Iš viso Lenkijo'e šiuo metu gyvena
30-4<>.000 lietuvių, kurių gal
pusė minėtame trikampyje, kur
jie yra išplėtę kultūrinę veiklą.
Karaliaučiaus (Kaliningrado)
srityje, dabar sovietinėje Rusijoje, gyvena apie 25-30,000
lietuvių, o ir kaimyninėje Lat
vijoje mūsiškių yra gal apie
30,000. Dešimtys tūkstančių
tautiečių baisiųjų trėmimų
išsklaidyti, dar ir dabar tebegyvana Kazachijoje (9000),
Ukrainoje (6000), Rusijoje, Si
bire, Kaukaze, Estijoje. Bet tai
jau ne paribio kraštai.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė yra įsipareigojusi
rūpintis visame pasaulyje iš
sklaidytais lietuviais ir juos kul
tūriškai ir finansiškai remti.
Parama paribio lietuviams la
bai reikalinga. Blogiausia, kad
jie ligi šil neturėjo galimybės ne
tik paramą gauti, bet ir jos
prašyti. Neseniai (1988.IV.30)
„Literatūros ir meno" savait
raštis (Nr. 18) paskelbė ilgoką
rašinį, parašytą Vytauto Kubi
liaus, skirtą paribio lietuvių
reikalams. Antraštė — „Išju
dinti vežimą". Pirmiausia jis
pažymi, kad „Latvijos pusėje
yra 41 kaimas, kur lietuviai
sudaro nuo 100 iki 30 proc. visų
gyventojų. Bet niekur nėra nei
mokyklų, nei atskirų klasių
latviškose ar rusiškose mokyk
lose, kur vaikai mokytųsi savo
gimtąja kalba... Rygoje yra apie
7000 lietuvių, bet nėra nė
vienos lietuviškos mokyklos, o
1938 m. čia veikė 4 lietuviškos
pradžios mokyklos, 2 darželiai,
viena realinė gimnazija, išsi
laikiusi ligi 1948 metų".

Prieš II pasaulinį karą so
vietinėje Gudijoje (rusų valdo
moje dalyje) buvo 10 lietuviškų
ir pradžios mokyklų ir viena
vidurinė, 1938 m. likviduota. O
lenkų valdomoje Gudijos dalyje
buvo 67 lietuviškos pradžios
mokyklos. Bet, V. Kubiliaus žo
džiais, „po karo visos lietuviškos
mokykos Baltarusijos terito
rijoje buvo uždarytos. Lietuviš
kose salose, kur šimtmečiais
buvo išlaikyta tėvų kalba ir pa
pročiai, 1957 m. įsteigtos 8
rusiškos mokyklos, kuriose nuo
III klasės buvo dėstoma ir lie
tuvių kalba. Dabar liko 3 tokio
tipo mokyklos, o lietuvių kalbos
savaitinių pamokų skaičius
sumažėjo nuo 23 ligi 18. Tuo tar
pu Girių kaimo aštuonmetėje
mokykloje, mūsų kalbininkų
žiniomis, ir šiemet lietuvių tau
tybės mokiniai sudaro 65 proc.,
o Gervėčių ir Pelesos mokyklose
d a u g i a u kaip pusė visų
mokinių".
Dar blogiau Karaliaučiaus
(Kaliningrado) srityje, kur
„gyvena ir dirba apie 20,000 lie
tuvių, jų vaikai negali išgirsti
mokyklose jokio lietuviško žo
džio... Kada mokyklos kalba ir
šeimos kalba nebesutampa, jau
nas žmogus anksčiau ar vėliau
praranda tautinę savimonę ir
net oficialiai išsižada savo tau
tybės. Šitas nubyrėjimas mažai
tautai — grėsmingas". V. Ku
bilius toliau sako, „kad
Konstitucijoje garantuota teisė
mokytis vaikams jų gimtąja
kalba būtų įgyvendinta ne tik
ten, kur yra susitelkęs tautos
branduolys, bet ir jo periferijose,
visur, kur to pageidauja labai
senos ar naujos lietuviškos
salelės (Astravo, Varenavo,
Bauskės, Saldaus, Stučkos, So
vetsko, Krasnoznamensko rajo
nuose), turėtumėm rūpintis, kad
ši teisė būtų realizuota ir mūsų
respublikoje kitų tautybių —
baltarusių, ukrainiečių, latvių
— vaikams. Turėtumėm jausti
moralinę kaltę, kad po karo Lie
tuvoje nebuvo atkurta nė viena
žydų moykH, o prieš karą čia
veikė keliasdešimt žydų mo
kyklų — jų tarpe 14 gimnazijų
jidiš ir ivrito kalbomis. Tat ko
stebėtis net senų komunistų
(CK sekretoriaus Meskupo
našlės) emigravimu (į Izraelį) —
sunku pasilikti krašte, kur
vaikai jau nebekalbės savo tėvų
ir protėvių kalba".

Kiekvieno šeštadienio vakarą rimus. Vėl kita moteris pirmaapie 10 mil. vokiečių ir užsie dienio rytą kelionių įstaigoje
niečių (Vokietijoje jų gyvena 4.6 užsisakė atostogas Australijoje,
mil.) su pieštuku rankose sėdi naujus baldus, apžiūrėjo brangų
prie televizijos
a p a r a t ų , „bungalow". Kitas vėl su
laukdami... laimės rato. Tai dviem lagaminais atvažiavo į lo
kiekvienos savaitės daug nervų terijos būstinę galvodamas, kad
ir įtempimo kainuojanti prog laimėjimas išmokamas pinigais.
rama — loterijos traukimas, Miuncheno gyventojas pasisko
kurį atlieka sukantis ratas, lino banke 3 tūkst. markių ir
įmetant į jį rutuliukus su atžy juos visus „padėjo" loterijai.
Dalis suvažiavimo prezidiumo. Iš kairės: St. Petersburgo apyl. pirm. Algis Dūda, Palm Beach
mėtais nuo 1 iki 49 skaičiais. Dėkui Dievui, atgavo tik savo
apyl. pirm. Algis Augūnas, krašto vald. įgaliotinis iš Daytona Beach dr. Vytautas Majauskas,
Sunny Hills apylin. pirm. Onė Adomaitienė, Miami apyl. pirm. Petras Griškelis, apyg. pinn.
Dalyvauti gali kiekvienas, pinigus.
Adolfas Armalis ir apyg. sekretorius Juozas Navakas.
Kiekvienas, atžymėjęs teis
užpildęs iki p e n k t a d i e n i o
vakaro „Lotto 6 aus 49" lapą, ingai tuos 6 skaičius, vietoje
kuriame yra 10 langelių ir kiek svajotų 18 mil. markių gavo tik
viename lange įrašyti nuo 1 iki 84,803 markes.
Jugoslavas padavėjas trečią
49 skaičiai. Kryželiu atžymimi
šeši skaičiai, sumokant už vieną dieną išvyko į tėvynę pareikš
langą vieną markę plius 30 damas spaudos atstovui, kad jis
visuomenę apie LB darbus. pfenigių to lapo priėmėjui už 15 tūkst. markių nusipirks
Lietuvių Bendruomenės Flo
JURGIS JANUŠAITIS
Informaciją teikti ir Pasaulio (tabako, laikraščių parduotu namą, o likutį investuos į val
ridos apygardos suvažiavimas
vės), kuris jį užantspauduoja ir gyklą ar barą.
St. Petersburge, balandžio 29 d. tarimams komisija. Angelė Lietuviui.
Iki šiol milijonus markių Vo
Labai jautrus reikalas — Flo antrą dalį grąžina savininkui.
buvo ryžto ir našaus darbo dva Karnienė suvažiavimą supažin
kietijoje
laimėjo gera šimtinė as
Niekas
nedraudžia
užpildyti
10
sioje. Po įvairių pranešimų bei dino su siūlymų ir nutarimų ridos apygardos JAV LB
menų
ir
užsieniečių. Vieniems
pasisakymų skoningi dalyviams projektu, o vėliau kiekvieną tarybos nariams, vykstantiems langų ar tūkstančius tų loteri
jie atnešė laimę, kitiems
pietūs. Juos paruošė darbščio punktą pristatė komisijos į sesijas, atlyginti kelionių išlai jos lapelių, tačiau tas jau surišta nelaimę. Keli viengungiai jau
das. Dabar visi tarybos nariai su piniginėm išlaidom. Laimėti
sios
bendruomenininkės. nariai.
po metų turėjo prašyti socialinės
Floridoje šiuo metu sėkmingai kelionės išlaidas apsimoka pa galima keletą markių, šimtą,
Valgiai įvairūs dar ir priedo
globos paramos, kiti atsidūrė
raudono vyno stiklas. Seimi veikia 6 chorai įvairiose kolo tys. Vykti keletą kartų į sesijas tūkstančius ar net milijonus. dievaičio Bacho glėbyje,
ninkėms už pamaitinimą daly nijose. Siūloma ateinančiais reikia išleisti savo nemaža pi Vieną savaitę, n e a t s i r a d u s šiandieną gyvendami psichiat
vių priklauso nuoširdi padėka. metais suruošti Floridoje Dainų nigų, o pensininkams sudaro pagrindiniam laimėtojui t.y. rinėse ligoninėse.
Kiek atsikvėpę pietų pertrau šventę. LB apygardos valdyba sunkumų. Dėl tų priežasčių ir teisingai atžymėjusiam 6 skait
Ir Jūsų korespondentas kiek
kos metu, suvažiavimo dalyviai dar šiais metais sušaukia chorų kandidatų į LB tarybas sunku menis, visi pinigai pervedami į
vieną savaitę stato kryžiukus 6
vėl kimba į darbą. Dabar jau dirigentų pasitarimą ir aptaria surasti. Suvažiavimas rimtai sekančios savaitės,,Jackpot". Ir
languose, sumokėdamas 6.30 m.
taip,
sausio
mėn.
23
d.
ratas
renkama naujoji LB Floridos Dainų šventės pobūdį, laiką ir pažvelgė į šį siūlymą ir tą reika
Laimėjimai
— 90 m., 118 m. ir
apygardos valdyba. Pasirodo, vietą. Proga mūsų chorams pla lą apsvarstys LB apylinkės ir „suko" 18 mil. markių (sausio 129 m., neskaitant atgautų
kad kandidatų nestokota. Pir čiau pasireikšti kultūrinėje sri savus nutarimus pateiks apy 22 d. 1 JAV dol.=1.64 m.). De pinigų. Bet, kiek „investuota"
ja, to vakaro tokių „nedėkingų
mininkaujantis
perskaito tyje. Malonu pastebėti, kad gardos valdybai ir kitam su
ir kvailų" skaitmenų dar nėra markių 424-riose savaitėse?...
nominacijos
komisijos Daytona Beach lietuvių telkinio važiavimui.
Siūloma ateityje LB apygar buvę - 24, 25, 26, 30, 31, 32 ir
pranešimą, sumini 8 gerus kan „Sietyno" choro vadovas muz.
didatus, kandidatuojančius Antanas Skridulis tokiam dos suvažiavimus šaukti įvai priedinis skaičius 33! Niekas
„Skrajojančiu olandu" reikėtų
valdybon, kviečia balsuoti slap sumanymui nuoširdžiai pritaria riose apygardos apylinkėse. Tuo nesitikėjo ir nelaukė laimėtojo,
tad
nenuostabu,
kad
jau
sekma
pavadinti
šiandieninį Vakarų
būtų
pagyvinamas
tų
apylinkių
ir
net
mielai
sutiktų
choro
diri
tu balsavimu už 7 kandidatus.
dienio
rytinės
radijo
žinios
ir
Vokietijos užsienių reikalų min.
Ir renkama „valdžia". Visi at gentų pasitarimą priimti savo veiklumas. Daugiau dėmesio
kreipti į politinę sritį, aplankyti vakare televizija pranešė, kad Ditrichą Genšerį. Labai dažnai
stovai ir turį balsavimo teisę namuose.
Apygardoje viešint mūsų kul savo apylinkių kongresmanus, ateinančios savaitės „Jackpot" jis,atskridęs į Kiolno — Bonnos
pareigą atlieka sąžiningai.
Balsų tikrinimo komisija, bal tūrininkams, menininkams, s e n a t o r i u s , j u o s nuolatos bus rekordinis. Apsirikta, nes orauostį, skubiai pakeičia
sus suskaičiavus, paskelbė, kad būtų gera drauge planuoti jų informuoti aktualiais, Lietuvą šias skaitlines savo lapuose baltinius ir eilutę lėktuve ir tuoj
k l a u s i m a i s . atžymėjo net 222 asmenys. pat persikelia į kitą, skrisdamas
naujon LB Floridos apygardos renginius. LB apylinkės būtų liečiančiais
valdybon išrinkti: (alfabeto apie tai informuojamos ir su Tokiems pasimatymams apy Kiekvienas galvojo ir svajojo vėl tūkstančius km. į kokios
tvarka) kun. Viktoras Dabušis, daromas menininkams maršru gardos valdyba paruoštų ir spe apie milijonus markių tvirtai nors valstybės sostinę. Štai
Povilas Jančauskas, Kristina tas pasirodyti ir mažesnėse kolo cialius raštus. 1988 metais pra tikėdamas, kad tik jis vienas sausio mėn. tik 14-kos dienų lai
Krulikienė, Dana Mažeikienė, nijose, tuo palengvinant išlai vesti visose apylinkėse lietuvių teisingai užpildė lapą. Būta kotarpyje Genšeris viešėjo
1
Jurgis Mikaila, Ona Šiaudi- das. To renginių planavimas surašymą ir duomenis pranešti linksmų atsitikimų. Vieno baro Varšuvoje, Washingtone, Pary
kienė ir Stasys Vaškys. Kandi bendrai žymiai pagyvintų visų apygardos valdybai. Duomenys jugoslavas padavėjas, stebėjęs žiuje, Strasburge, Jeruzalėje,
datu lieka Alfonsas Velavičius. lietuvių gyvenimą. O meni reikalingi įtakojant ameri šeštadienio vakaro traukimą ir Briuselyje. O kur valstybės
Kontrolės komisijon išrinkti ninkų ir kultūrininkų viešnagių kiečius politikus. Apylinkių žinodamas savo atžymėtus reikalai įstaigoje, pasikalbė
Petras Belinis, Antanas Gu- Floridoje nestokojama. Reikia valdybos įvairiomis progomis skaičius, tuoj pat metė jimai su laikraščių atstovais,
donis ir Pranas Stanelis. Nauja tik pasinaudoti jų paslaugomis. rašo laiškus, straipsnius į s a v i n i n k u i padėklą (tacą), prakalbos, dalyvavimas savos
LB apylinkės turi rūpintis LB amerikiečių vietinius laik nubėgo į namus ir su atsineštom partijos (jis priklauso laisvųjų
jai valdybai ir kontrolės komi
sijai suvažiavimas palinki ge spaudos skelbiamais vajais ir raščius, iškeldamos ok. Lietuvos 450 markių atsisėdo už baro, liberalų partijai) posėdžiuose ir
riausios sėkniės. Naujoje savuose telkiniuose platinti šių dienų aktualiausius klau užsakydamas naktinio klubo t.t. Jis niekuomet neužmiršta
valdyboje darbštūs bendruome- lietuvių spaudą, ypač Pasaulio simus. Skubiai reaguoti į lie „mergaitėms" ir svečiams gė- senutės 86 m. motinos. Kiek
vieną kartą, turėdamas kiek
nininkai, veiklūs kultūrinėje Lietuvį ir Bridges. Apie spaudos tuvius ir Lietuvą įžeidžiančius,
laiko, jis ją aplanko senelių na
neteisingus
spaudoje
pasirodžiu
Kaip
matome,
jie
konkretūs,
bet
vajaus
sėkmingumą
painfor
srityje ir kitose organizacijose.
muose
ar net atsiveža į namus
būtini ir reikalingi vykdant
Rinkimams pasibaigus, su muoti LB Floridos apygardos sius straipsnius.
Šitokie siūlymai ir nutarimai suplanuotus darbus. Siūlymai kelioms dienoms, kadangi su
važiavimas įniko j labai reikš valdybą. Siūloma kiekvienoje
mingą darbotvarkės punktą — kolonijoje t u r ė t i spaudos rado platų atgarsį ir pritari susilaukė gyvų diskusijų, dėme žmonajis taip pat dažnai atlieka
bendradarbi-korespondentą,
mą LB Floridos apygardos sio ir pritarimo. Belieka tik ilgesnes keliones.
Vyt. Kubilius iškelia ir dau būsimos LB veiklos aptarimą.
kuris informuotų lietuvių suvažiavime St. Petersburge. nutarimus vykdyti gyvenime.
Buvo
sudaryta
siūlymams
ir
nu(Nukelta į 5 psl.)
giau taisytinų dalykų. Esą Lie
tuvos bendro lavinimo mokyk
lose besimokančių lietuvių
— Aš buvau toj koplytėlėj vakar vakare, kai kely motiniškos rankos, kur gali išvesti mane iš skausmo,
kalba mokinių skaičius nuo
je ir laukuose nebebuvo žmonių. Kažkokie tušti tie nevilties ir pagiežos klampynės.
1980 m. kasmet vidutiniškai
mažėja 0.27 proc., o besimo
Dievo namai...
Būk mano Motina, padėk man likti žmogumi, ver
kančių rusų kalba padidėja 0.35
— Nesakykite taip. Degsniškiai kalba, jog ten esąs tu kitų pagarbos, duok man jėgų kančiai pakelti ir
proc. Išaiškėja, kad iš gausių
net stebuklingas Marijos paveikslėlis.
padėti kitiems. Amen.
Vilniaus gamyklų savo rašt
— Jei aš meldžiuosi, tai meldžiuosi miške. Mano
Danutė garsiai kalbėjo tuos nežinomus, bet
ALGIMANTAS IP. RASTINIS
vedybą lietuvių kalba tvarko
ir maldos kitokios, jos netinka jokiai bažnyčiai...
kažkokio žmogiško grožio pilnus žodžius ir jai atrodė,
tiktai viena „Grąžtų" gamykla.
kad ji dar niekada taip giliai, tai nuoširdžiai nesimel
— Kitokios maldos?
Be to, visi įsakymai, aplink
— Norite su manim pasimelsti už jūsų dukrelę? dė. Ir nuskambėjus svetimojo „amen" kambaryje įsi
— Taip apsirengęs? — klausia svetimasis ir skaus
vyravo tokia tyla, jog atrodė buvo girdėti tik dviejų šir
raščiai, instrukcijos, atskaitos,
— Dabar ir čia? — nustemba Danute.
mingai
šypsosi.
pareiškimai ir skundai — visas
— Jei Dievas yra, tai jis girdi mus iš visur, ne tik džių plakimas.
Danutė nieko neatsako. Paskubomis nubėga i iš apirusios koplytėlės.
biurokratinis įstaigų susi
Tik dabar, nuaidėjus maldos žodžiams, Danutė
rašinėjimas „ v y k s t a nebe virtuve, perpjauna kepalėlį duonos, suieško gabalą
Danutė žvelgia į svetimąjį. Kai jis taip kalba, tam Vaičiūnienė suprato, kad ji visą laiką verkė: dar ir da
respublikos nacionaline kalba". kumpio. Norėtų įduoti jam sviesto, tačiau skubėdama pa daug artimesniu, žmogiškesnių, nuo jo dvelkia bar jos skruostais riedėjo ašaros. Ji tik nežinojo, kam
Be to, „tūkstančiai Lietuvos nežino kur įdėti jį. O gal pripildyti butelį šviežiu pienu? ramybė ir šiluma. Jos baimė jau seniai dingo. Liko tik jos buvo skirtos... Buvo tai kenčiančios motinos,
aukštųjų mokyklų absolventų Juk sužeistam būtų gerai toks gėrimas...
žmogiškas smalsumas ir kažkokia tik iš širdies ateinan- atgailaujančios nusidėjėlės ar svetimąjį užjaučiančios
diena dienon rašo ir mąsto
Kai ji,nešina didoku ryšulėliu, įvyniotu į rudą ti pagarba tam „miško broliui".
moters ašaros? Kur rasti į tai atsakymą?
elementariausiais svetimos kal popierių, įeina į svečių kambarį, svetimasis vėl stovi
Svetimasis vėl atsiklaupia prie minkštasuolio ir
— Mama... mamyte... — pasigirsta silpnas, pri
bos štampais, mūsų kalba, be prie Dalios guolio.
Danutė nė neparaginta paseka jo pavyzdžiu. Abu kimęs Dalios balselis. Ji atbudo, atmerkė akutes ir jos
abejo, praranda didelius šiuo
— Ar seniai ji serga?
žvelgia į neramiai miegančią Dalią ir tuoj pat labai skausmingas, prašantis žvilgsnis perbėga motinos
laikinių terminų, technokra— Trys dienos. Gydytojas sako — kraujo liga. Pet tyliai, bet ryžtingai suskamba atvykėlio balsas;
veidu.
tinės-biurokratinės stilistikos kevičius — geras gydytojas, bet jis neturi nei penicilino.
— Kartokit su manim mano žodžius...
— Kas gi, širdele, kas?
rezervus, reikalingus pavaiz nei streptomicino... O kur jų čia gausi?
Sveika Marija, mūsų žaliųjų girių Karaliene, mūsų
— Kodėl... kodėl... tu verki?
duoti šiuolaikiniam žmogui
— Nežinia ar tie preparatai naudingi šiuo atveju. kelrodine žvaigžde pakeliui į nežinią. Aš, vargingas
Danutė skubiai šluostosi ašaras ir, pasilenkusi tiea
šiuolaikinėmis technikos re
— Ne? Bet Petkevičius...
nusidėjėlis, kreipiuosi į Tave, prašydamas man ir ki dukrele, bučiuoja jos kaktą.
voliucijos sąlygomis. Blogai ir
— Kai kurie gydytojai tiesiog pervertina tų tiems sveikatos bei ištvermės mūsų skausmo ir pra
— O kas šis... dėdė?
su disertacijomis, kurios turi užsienietiškų preparatų veikimą. Gal jūsų dukrai keikimo kely. Būk man nuolaidi, būk man Motina,
Dalia žvelgia į čia pat klūpantį svetimąjį nesu
būti rašomos rusiškai. Nepa reikėtų ko kito...
kurią seniai palikau ir į kurios namus nebėra kelio vokdama, kodėl jis čia ir kodėl jos mama vis bando nu
kankamai moką rusiškai sam
— Dieve mano, ko gi? — lyg nudžiugusi, kad gali atgal.
braukti ašaras.
dosi vertėjus ir moka po 50-60 su kuo nors kalbėti apie Dalią, klausia Danutė. — Jau
Žaliųjų girių Karaliene, tegu Tavo valia ošia
— Pažįstamas, Daliut, gydytojas...
rb. už lanką. 30-40% mokslinių norėjau šiandien eiti į koplyčią ir maldauti Dievo šimtametės pušys, tegu Tavo valia mėlynuoja dangus
— Mane vadina Tomu, — raminanti, guodžianti
darbų skelbiami nebe lietuvių paramos... O jūs nenorėtumėt nueiti į koplytėlę ir virš mano galvos ir tegu Tavo valia šiandien surasiu šypsena nušviečia rimtą, labai dailų svetimojo veidą.
kalba.
sukalbėti maldą už jūsų draugą? — staiga pati nuste trupinėlį duonos. Aš žinau, aš nenusipelniau to — Dėdė Tomas...
busi
kalba ji ir junta, kaip raudonis vėl užlieja jos veidą. trupinėlio, bet galbūt nusipelniau Tavo malonės. Tavo
(Bus daugiau)
b. kv.

FLORIDOS BENDRUOMENININKŲ
GERI NUTARIMAI

IR ATLEISK MUMS,
VIEŠPATIE
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DRAUGAS, antradienis, 1988 m. gegužės mėn. 24 d.

Ona ir Juozas Žilioniai

JUOZAS ŽILIONIS SUKAKTUVININKAS
V. ROCIŪNAS
Jau 38 metai, kai Juozas ir
Ona Žilioniai gyvena Clevelande. Šių metų kovo 19 d. savo šei
mos ir giminių tarpe Juozas
atšventė 80-jj gimtadienį, o
balandžio 23 į Žilionių
svetingus namus buvo pakviesti
jo bičiuliai, mokslo dienų ir
visuomeninio darbo bendradar
biai klevelandiečiai prisiminti
šią reikšmingą sukaktį. Su
dzūkišku nuoširdumu Žilioniai
ir jų dukra Violeta su žentu
vaišino svečius. Čia Juozą
pasveikino Lietuvių Fronto
bičiulių Clevelando sambūrio
pirm. Juozas Darnusis ir įteikė
menišką lietuvišką kryžių —
koplytėlę ir adresą. Savo pri
siminimų iš Kauno laikų
vaizdžiai papasakojo pedagogė
Adolfina Malėnienė. Taip pat
sveikino rašytojas Vacys Kava
liūnas, su kuriuo sukaktuvi
ninkas ilgus metus Clevelande
dirbo litaunistiniame švietime.
Sukaktuvininkas, pats ir
įdomus ir geras kalbėtojas, su
gražia humoro doze padėkojo
visiems atsilankiusiems. Pobū
vyje jaukią nuotaiką didino
įvairių prisiminimų epizodai,
ilgiausių ir sveikiausių metų
linkėjimai. Savo atsilankymu
sukaktuvininką pagerbė ir jo
parapijos klebonas kun. G. Kijauskas, SJ.
Juozo Žilionio gyvenimo
kelias — pedagogo, švietėjo ir
kultūrininko kelias. Veisėjų.
Seinų apskrities vidurinė mo
kykla, mokytojų kursai, Simo
no Daukanto mokytojų semina
rija Kaune, Vytauto Didžiojo
universitete teisių — ekonomi
jos fakultetas buvo jo mokslinimosi šaltiniai.
1925-29 metais mokytojavo ir
buvo vedėjas Seinų ir Ukmergės
apskrityse, 1933-42 Kauno
miesto pradžios mokyklų
vedėjas. 1942-44 m. Kultūros
reikalų direkcijos (VRV) virši
ninkas visuomenės reikalų
departamente. 1934-37 „Lietu
vos Mokyklos" žurnalo admi
nistratorius ir bendradarbis.
Ateitininkas nuo 1923 m.
Buvo Kauno miesto ateitininkų
rajono pirmininkas, priklausė
stud. ateit. Iustitia korporacijai,
dirbo , , P a v a s a r i o " centro
valdyboje. Šaulių sąjungos kul
tūros sekcijoje.
1944 m. pasitraukė Vokieti
jon. Nuo 1945 iki 1949 dirbo
Hanau lietuvių mokykloje ir
buvo stovyklos komiteto švieti
mo vadovas. Nuo 1950 m.
gyvena Clevelande. Čia buvo
lituanistinių mokyklų — Vysk.
Valančiaus ir Šv. Kazimiero —
mokytojas ir vedėjas, vienas
pirmųjų lituanistinių pedago

ginių
kursų
Clevelande
organizatorių ir dėstytojų,
vadovavo „Tėvynės garsų"
vaikų radijo progrmai.
J. Žilionis 12 metų vedė Dievo
Motinos parapijos spaudos
kioską. Jo ir jo žmonos vedamas
kioskas (dabar vedėjas Andrius
Mackevičius) atliko dideliai ver
tingą
lietuvių
išeivijoje
knygnešio darbą. Tokių sava
noriškų pasišventėlių dėka
lietuviškas spausdintas žodis
l e n g v i a u a t r a n d a kelią į
skaitytoją. Šia proga negaliu
pamiršti poeto Bernardo Braz
džionio linkėjimų ketureilio
Juozui švenčiant 75 metų
sukaktį: „Kad daug dienų tave
lydėtų,/Prasmingų ir šviesių
kaip ši,/Visų rašytojų, poetų,
Mielasis Knygnešy!"
Žilioniai gautą komisą už
knygų platinimą atiduodavo
parapijai ar kitiems lietuvių
kultūriniams
reikalams.
Žilioniai y r a įrengę varpų
muziką ir vargonų muzikinę
sistemą
Dievo
Motinos
šventovėje, o švenčiant Lietuvos
600 m e t ų
krikščionybės
sukaktį, įrengė šv. Kazimiero j
relj. skulptūrą prie parapijos
pradžios mokyklos pagrindinių
įėjimo durų. Skulptūros au
torius Ramojus Mozeliauskas.
Šioje mokykloje dirba ir litua
nistinė mokykla.
Sukaktuvininkas priklauso
Lietuvių Fronto bičiulių Cle
velando sambūriui, yra buvęs
sambūrio ir centro valdybos
narys. LB Clevelando apylin
kėje ir Ohio LB apygardoje buvo
n a r i u ir švietimo r e i k a l ų
vadovu.
1983 m. Juozas Žilionis buvo
apdovanotas Lietuvių Amerikos
piliečių klubo kultūrine — vi
suomenine 500 dol. premija,
kurią padovanojo Dievo Motinos
parapijos leidžiamiems savai
tiniams „Mūsų žingsniams".
Taip labai kondensuotai
sutraukta atrodo tipingo Dzūkų
krašto sūnaus odisėjinė kelionė
tėvynėje ir lietuvių išeivijos
tautoje.
Juozo Žilionio generacija ne
tik pati turėjo išsimokslinti, kad
galėtų kelti okupacijos ir karų
išvargintos Lietuvos kultūrinę
ir ekonominę gerovę ir siekti
šviesesnės ateities, bet ir
atsidūrę priverstinėje imigra
cijoje n e n u l e i d o rankų ir
visomis žmogiškomis jėgomis
rūpinosi ir triūsė, kad lietuviai
ilgiau išliktų ištikimi Dievui ir
Tėvynei.
Sukaktuvininkui Juozui ir jo
gyvenimo palydovei dar daug
ilgų. Dievo laiminamų ir svei
kų metų!

PO LINKSMYBIŲ
Į BRISBANE AUSTRALIJOJE
Vakare — iškilmingas
uždarymo banketas puošnioj
Albert Banąuet centro salėj,
prie ežero pietiniame Melbourne. Melbourno miestas yra
labai plačiai išdėstytas, tai pats
miestas padalintas į keturias
dalis — pietinę, šiaurinę, vaka
rinę ir rytinę. Balius — tikrai
linksmas ir smagus. Salė gra
ži ai išpuošta sidabriniais, bal
tais ir ružavais kaspinėliais bei
balionais. Prisirinko pilna salė
visokio amžiaus žmonių, bet
daugumas buvo jaunesnių. Tik
viena mums amerikiečiams
keistenybė — salėje nebuvo ir
neveikė jokio baro, tai visi
gražiai išsipuošę svečiai atėjo
nešini popieriniais maišeliais ir
šaldytuvėliais (coolers) pilni
prisipirkto šampano ir vyno.
Kai užklausėm kodėl melburniškiai taip keistai svečius
priima, jie mums pasakė, kad jie
taip visuomet daro sumažinti
įėjimo kainą. Įdomu!
Šokiams grojo vietinis jau
nimo orkestrėlis, kuriame gro
jo jau mums pažįstami Arūnas
Bruožys, Algis Karazija ir And
rius Pranckūnas, o pagrindinė
dainininkė buvo mūsų ekskur
sijos gidė Loreta Čižauskaitė.
Šokom, dainavom, kol uždarė,
darėm paskutinias grupės nuo
traukas, rinkome naujų draugų
adresus ir bendrai linksmai
praleidome paskutinį oficialų
kongreso vakarą kartu. Baliui
pasibaigus, niekas nenorėjo
skirstytis, niekas nenorėjo grįžti
į kasdieninį gyvenimą ir norėjo
nauji draugai dar ilgiau būti
kartu, tad daugumas tęsė
linksmybes ant čia pat esančio
pležo, o kiti patraukė į vieš
bučius ar į privačius namus.
Kadangi saulei iš ryto patekė
jus, dar daugelis nebuvo grįžę iš
baliaus namo, tai visi, kas dar
jėgų turėjo, susirinko į vieną
blyninę ant Market Lane gatvės
pusryčiams. Ši vieta buvo iš
anksto jaunimo rengėjų užsa
kyta, bet kai reikėjo daryti pus
ryčius visiems (apie 100 žmonių)
tuo pačiu laiku, tai reikėjo
palaukti patarnavimo. Šiuo
būdu visi turėjo progos pasi
kalbėti su draugais ir paklausti,
kas kur baigė uždarymo balių.
Labai daug žmonių, kurie
susirinko blynus valgyti, dar
nespėjo persirengti iš ano
vakaro. Matėsi gražios balinės
suknelės bei išeiginiai kostiu
mai, bet taip pat ir džinsai bei
trumpos kelnės. Atrodė, kad
diena bus šiltoka, tai daugumas
tarėsi rinktis prie pležo. Tačiau
čia jų yra daug, tai lietuviai
nesusibūrė į vieną vietą, bet
buvo išsisklaidę po visus
Melbourno pležus. Čia pradėjom
tartis dėl šio vakaro ir buvo
nutarta visiems dar likusiems
vakare susirinkti vienoj disko
tekoj ir ten dar vieną kartą
visiems pabūti kartu prieš jau
tikrai skirstantis į įvairius
miestus, kraštus.
Pavalgę blynų ir kiaušinie
nės, visi rinkosi į uždarymo
Mišias, kurios buvo Šv. Jono
bažnyčioje rytiniame Melbourne. Mišias, kaip jau įprasta, at
našavo vyskupas Paulius
Baltakis. Jis sveikino jaunimą,
taip sėkmingai užbaigusį šį VI
PLJ kongresą, paskatino visus
ir toliau neužmiršti lietuvybės
ir įgyvendinti kongreso nutari
mus savuose kraštuose ir pa
linkėjo visiems laimingos ir
saugios kelionės atgal į namus.
Po Mišių susitikau su Daiva,
Zina ir kitais draugais. Buvom
susitarę su Zita, Ona ir Edmun
du apžiūrėti šio miesto grožybes,
bet lauke buvo per karšta
tokiam pasivaikščiojimui, tai
visi vėl nuskubėjom į pležą.
Nors pleže nesusitikom kitų lie
tuvių,
buvo smagu pagulėti
gal ir paskutinį kartą Austra
lijos saulėje. Pavakare, grįžus
a t g a l namo, susitikau su

parkas — zoologijos sodas,
kuriame Zina ir Daiva pašėrė
broliais Žilinskais, kurie irgi tik pirmąsias kengūras ir rankose
ką buvo grįžę iš pležo. Buvo palaikė pirmąsias koalas. (Aš
smagu su jais pasidalinti vaka jau šiose srityse buvau ekspertė,
rykščio baliaus ir šios dienos nes buvau su savo pussesere
nuotykiais.
panašiam parke Adelaidėje, tai
Vakare, nuvažiavome į Cha- daviau joms p a t a r i m u s ir
sers' Lounge, kuris yra beveik reiškiau savo nuomonę).
pačiame centre. Mano šeiminin
Vakare suradom labai elegan
kai Žilinskai vežė ne tik mane, tišką kinietišką restoraną,
bet mano draugus. Kadangi k u r i a m e p a t a r n a v i m a s ir
atvažiavom truputį per anksti, maisto paruošimas buvo tikrai
tai turėjom laiko pavalgyti pirmos klasės, liuksusinis. Mes
vienoj jaukioj valgyklėlėj, veik čia įlindom su trumpom kel
ant kiekvieno kampo sutikdami nėm, su šliurėm, o mums patar
pažįstamus lietuvius — kongre- navo graži mergaitė ilgom
santus. Nemaniau, kad tiek baltom pirštinaitėm. Net gėda
daug dar mūsų čia liko, bet mums pasidarė — nei bėgt, nei
susirinko pilnas kambarys rėkt. Gerai, kad vakare niekur
nenorinčio Australijos apleisti neskubėjom, nes vakarienė
jaunimo. Šokom per visą naktį, užsitęsė net 2.5 valandų. Kai
nors ir baisiai garsiai muzika Daivai atnešė burbuliuojantį,
grojo. Čia jau tikrai įvyko verdantį, rūkstantį patiekalą
didysis atsisveikinimas — rytoj dėl trečio, mes nežinojom, ar jį
australams darbo diena, mes valgyti a r pirmiausia užgesinti.
išvažiuojam toliau Australijos Iš restorano savininko gavome
apžiūrėti, kiti važiuoja jau atgal po gėlytę ir saldainiuką ir mes
į savo namus, atgal į mokyklas, išėjome iš vietos lyg būtumėm
sapne — toks netikėtumas,
į darbus.
Mes su Zina ir Daiva vos malonumas, lepinimas. Ačiū
nepakeitėm planų ir nepa- Zinai ir Daivai už tokią puikią
silikom čia Melbourne dar gimtadienio vakarienę — aš jos
neužmiršiu.
keletą dienų. Tai būtų buvę pro irgi n i e k a d
Restorano
vardas
— Ming
gos pamatyti šio puikaus mies
to įžymybes ir praleisti daugiau Palace, Brisbane. Labai jį
laiko su Birute, Zita, Ona, siūlau visiems kurie ten nuva
Virginija ir kitais melburniš- žiuos).
kiais draugais. Deja, pinigai jau
Grįžusios į savo viešbutį
sumokėti ir reikia išnaudoti visos greit iškritom iš kojų, nes
progą pamatyti kiek galima buvom tikrai nuvargusios po ke
daugiau. Niekas nenorėjo lionės ir naujų įspūdžių. Vis dar
važiuoti — tai dar vienas šokis, dejavom, kad reikėjo pasilikti
tai dar tik keli žodeliai, dar Melbourne, nes t e n visas
vienas apsikabinimas. Išva savaitgalis prabėgo nepaprastai
žiuoti tikrai gaila ir liūdna, bet greitai, o čia lyg viskas sustojo
atrodo daug kas žada atvažiuoti arba tiesiog šliaužė.
į šokių šventę Hamiltone liepos
Atsikėlus manęs laukė dar
mėnesį. Bus puiku vėl visus viena staigmena. Gimtadienio
pamatyti.
proga yau dabar tikrojo) mano
Grįžus paga'iau į namus, draugės Zina ir Daiva man
nutariau, kad man per mažai parūpino šampano, pyrago bei
laiko miegoti — mane už trijų sveikinimus ir linkėjimus iš
valandų atvažiuos pasiimti j draugų iš namų. Man atrodo,
aerodromą. Susirinkusi savo kad joms patiko mano gimta
visus daiktus, nuėjau į kitą dienį beveik kiekvieną dieną
kambarį ir tyliai (tikiuos, kad švęsti, atrodo, net geriau negu
nieko neprižadina', iškroviau man pačiai. Aš joms esu labai,
visą savo lagaminą ir jį at labai dėkinga už visą parodytą
sargiai sudėjau vėl. Jau man meilę ir draugystę. Šio savo
neberūpėjo gražios balinės suk gimtadienio Australijos mies
nelės — jų daugiau per šią tuose niekad neužmiršiu.
kelionę nereikės apsivilkti, tai
Po pietų važiavom apžiūrėti
viską grūdau kiek galėjau, naujo Brisbane miesto. Matėm,
palikdama tik šiai savaitei nors ir toliau vietą, kur už
reikalingus rūbus — trumpas poros mėnesių (balandžio mėn.)
kelnes, džinsus, marškinėlius bus Expo '88. Nors ji dabar
bei treningą (jei nakties metu tuščia, bet manau, kad už poros
būtų vėsiau). Susidėjus daiktus, mėnesių čia nebus galima
išsimaudžiau ir palikau atsis praeiti. Čia taip pat sulindom į
veikinimo raštelius visiems paskutiniąsias suvenyrines par
Žilinskams. Tuoj atvažiavo Zina duotuves — juk jau greitai
su savo šeimininku ir išvažia būsim namuose, o dar ne visi gi
vom į aerodromą.
minės ir draugai aprūpinti '
Sudiev gražusis Melbournas, lauktuvėm. Taip pat padarėm
visi nauji kongreso draugai bei įvairias turistines nuotraukas
šaunusis Australijos jaunimas, bent prie kai kurių ypatingų šio
kuris su pasididžiavimu ir miesto vaizdų, kad galėtumėm
nuoširdumu mus visus taip draugams pasigirti čia tikrai
draugiškai priėmė! Melbournas buvusios. Apžiūrėjusios kelias
man visuomet pasiliks puikiau vietas i r pakeitusios skri
sias Australijos miestas. Nors dimą atgal j Chicagą, kad visos
jame praleidau mažiausia laiko galėtumėm skristi ir grįžti
ir pačio miesto beveik nema namo tuo pačiu laiku, grįžom
čiau, bet čia lietuvių nuošir atgal į viešbutį, kur Zina ir aš
dumas ir užmegztos pažintys baigėm susidėti savo daiktus,
liks giliai širdy.
nes mes tą vakarą išvažiuojam
Is Melbourno skridom į į Naująją Zelandiją. Daiva dar
Sydnėjų, o iš čia į Brisbane į čia pasilieka keletą dienų, o už
vadinamą .auksinį pajūrį'. Ne poros dienų vėl susitiksim Los
žinau nuo ko. bet man labai už Angeles mieste. Sukrovus visus
krito kairioji ausis ir jokiu būdu daiktus į automobilį, Daiva mus
negalėjau atsikratyti negir- nuvežė į aerodromą. Dar spėjom
dėjimo. Čia, turbūt, labai mane čia ir porą nuotraukų padaryti
paveikė vakarykštė nepaprastai — Daiva iš viršaus traukė mus
garsi muzika ir didelis triukš abi einančias į lėktuvą ir mo
mas, nuovargis (jau beveik 48 suojančias.
valandos be miego) ir pats
skridimas. Dėl tos ausies
(Bus daugiau)
neturėjau jokio ūpo kur nors eiti
ir ką nors daryti.
Niekuomet neleisk kojom
Išsinuomavusios automobilį,
bėgti
greičiau už batus.
važiavom toliau surasti naujų
Skotų patarlė
nuotykių. Buvom galvojusios
pamatyti tą gražų auksinį
pajūrį, bet mus atbaidė tamsūs
Artimesni marškiniai, negu
debesys. Nuvažiavom j Lone sermėga.
Pine Sanctuary — tai lauko
Lietuviška patarlė
RITA LIKANDERYTĖ

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

REAL ESTATE
• » *

RE/MAX
REALTORS

j l i f i į KOMPIUTERI^

GREIT
PARDUODA

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

RIMAS L. STANKUS
361-5950

J . BACEVIČIUS

636-6159

BELL-BACE REALTORS
UKOMC TAX - INSURANCE
6529 S. KEDZIE
- 778-2233

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią įstaigą, prašome
paminėti, kad esate arba<norite būti
Rimo Stankaus kiijentais. Nuosa
vybės (Kainavimas nemokamai.

GREIT IR<6ĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa
vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas
BUDRAITIS REALTY
6 6 0 0 S. Pulaski

HELP WANTED

SERVICE
AGENTS
Avis. a respectec leader
in the car rentai industry,
has excellent part time
positions availaole for
dependable peopie to
perform non-mechanical
work (such as vvashmg.
cleaning and vacuuming) on our many cars,
keeping them ready for
our customers. These
positions are located at
Chicago O'Hare Airport.
NO MECHANICAL EXPERIENCE IS NEEDEO! We need hardworkers who have a valid
driver's license and good
driving record. We ofter
steady houriy part time
pay. flexible schedules
an a stock ownership
plan These positions
are ideal for those tookmg for additional
income!
Please apply i n person
Mon-Friday between
9AM-5PM at: Avis. Administration Building,
Car Retum Area: O'Hare
International Airport,
Chicago. IL 60666. (312)
694-5672 Equal opportunity employer m/f/h/v.

AVIS

FOR SALE
Pigiai parduodu tinkamus
naudoti Lietuvoje
VIDEO REKORDERIUS
(312)839-5829

Lietuvišką rašomą mašinėlę,
OLYMPIA TRAVELL, galite tuoj
gauti paskambinus:
ST. Prakapas 1-416-233-4486

.

767-0600
*-

L

FOR RENT

Išnuomojamas 4 kamb. butas su bal
dais; naujai atremontuotas, Brighton
Pk. 42 & Talman apyl. Pageidaujami
vyr. amžiaus žmonės.
Skambint: 5 2 3 - 8 4 3 6

MISCELLANEOUS

A

VILIMAS
MOVI N G

Tel. 376-1882 ar 376-5996
10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nu\, ugnies ir automobilio
pas mus.
FRANK ZAPOUS
3208V2 Wost 95th Stret
Tai. — GA 4-8654
ELEKTROS
{VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

LITHUANIA, THE
EUROPEAN ADAM
Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai
parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų
kalbą dr. Algio M i c k ū n o . Antroji
laida 1983 m. išleido Kęstučio Butkaus
f o n d a s . Tai labai g e r a d o v a n a
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS
4545 W. 63rd St.

Chicago, IL 60629

DRAUGE GAUNAMI
NAUJAUSI LEIDINIAI
RUDENYS IR PAVASARIAI, romanas. I t. 350
psl., II t. 346 psl., III t. 389 psl. Alb.
Baranauskas. Visi 3 tomai
SUKILIMAS LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTA
TYTI. Kazys Škirpa. 583 psl
ISLAMAS, religija, kultūra, valstybė. Antanas
Rubšys. 109 psl
GANYTOJAS IR VILKAI, istorinis romanas iš
vysk. M. Valančiaus laikų. J. Gliaudą. 242
psl
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Sudarė J. Andrius . .
ŠEIMINĖ IR PREZIDENTINĖ LIETUVA. Jonas
Švoba. 422 psl
MAIRONIS, baladės. 102 psl
LIETUVOS GINKLUOTOS PAJĖGOS 1918-1940.
Vitenis Statkus. 1040 psl
LENKŲ APAŠTALAVIMAS LIETUVOJE. Kun.
Kazimieras Prapuolenis. 365 psl
AUKSINIO SAULĖLYDŽIO GUNDYMAI,
romanas, R. Spalis. 384 psl
BERŽAS UŽ LANGO, romanas. D. Mackialienė.
324 psl
NAIKINAMIEJI, politinio kalinio pasakojimai. Ava
Saudargienė. 224 psl
m.virš.

k. virš.

$10.00
$25.00
$5.00

$9.00
$6.00
$10.00
$6.00
$27.00
$10.00
$10.00
$10.00
$9.00

$10.50

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti,
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos.

Pastabos

ir

nuomonės

„RŪPESTIS"
SUAUKOTAIS
PINIGAIS
JUOZAS GAILA

A.a. J o n a s Simanavičius

PENKERI METAI NUO
A.A. JONO SIMANAVIČIAUS
MIRTIES (1917-1983)

Ne k a r t ą teko s k a i t y t i
lietuvių komunistų, vietinių ir
iš anapus rašliavą, nukreiptą
prieš išeivijos veiksnius, kurie
savo pasipinigavimui renka iš
naivių emigrantų aukas, juos
apgaudinėdami. Porą kartų to
je rašliavoje radau neva citatas
ir iš mano rašinių, kur jiems
įprastu būdu buvo panaudotos
kai kurios mano sakinių dalys,
nieko bendro neturinčios su
jų melu. Panašiai „Draugo"
sausio 22 d. numeryje pasirodė
Jono Daugėlos straipsnis „Abe
jotinas suaukotų pinigų liki
mas'.' Tik kur kas geriau sukirp
tas, įtikimiau parašytas, parem
tas neva citatomis iš Pasaulio
Lietuvio ir nukreiptas ne prieš
visus veiksnius, bet tik prieš
Lietuvių Bendruomenę ir Lietu
vių Fondą. Pradžioje autorius
pabrėžia mūsų senosios kartos
dosnumą: savo vaikams, anū
kams, a r t i m i e s i e m s okup.
Lietuvoje, na, ir bendriesiems
reikalams. Apgailestauja jis,
kad JAV valdžios įstaigos, kaip
OSL bendradarbiauja su KGB ir
kaltina visai nekaltus žmones.
Pagal jį, reikia siekti, „kad
visas šis reikalas būtų sugrą
žintas į įprasto teisingumo ir
humanizmo reikalavimų ribas"
ir tai būtų pirmos eilės svar
bumo reikalas.

Po tokių Jono Daugėlos sam
džių gyveno Winnipeg, Maniprotavimų t e g a l i m a b ū t ų
toba. vėliau atvyko į Torontą,
pasakyti tik „amen". Deja,
kur gyveno iki mirties.
tolimesnė jo straipsnio dalis
Nuo pat atvykimo į Torontą
nespinduliuoja nei teisingumu,
velionis įsijungė į visuomeninę
nei humanizmu. Jis rašo: „..visi
veiklą. Vienas iš pirmųjų jo
labai nustebome, kad JAV
darbų buvo lietuviškos radijo
Bendruomenės taryba St. Peprogramos „Tėvynės prisimi
tersburge kaip tik šiuo metu
n i m a i " įsteigimas ir jos
nutarė paskirti net 60,000 dol.
išlaikymas 32 metus, iki jo mir
kažkokiam neaiškios paskirties
ties. Lietuviška radijo programa
istoriniam veikalui parašyti",
su jo mirtim nesibaigė. Ją sėk
kad to veikalo autorius „pirmoje
mingai toliau tęsia jo dukra Vio
eilėje pastatė leidėjams sąlygą,
leta Laurinavičienė. Visuome
kad jo veikale negalės būti pa
ninėje veikloje velionis praleido
keistas nė viena žodis", kad LB
daug laiko, lėšų ir energijos. Jis
į prašymus paremti lietuvių
pinigų nesutaupė, nuosavybės
apsigynimą šaltai atsakys „Čia
neįsigijo, jam rūpėjo lietuvių
ne mūsų reikalas arba pinigų
tautos reikalai, kuriems jis
jau neliko", kad „.. milijoninis
skyrė daug dėmesio ir rūpinosi
Lietuvių fondas sėkmingai
jais.
išsisukinėja
nuo
įvairių
Per eilę metų jam teko dirbti piniginių įsipareigojimų, kurie
įvairiose organizacijose ir būti nebuvo jo vadovams p r i e
vadovaujamose pozicijose. Virš širdies", kad reikėtų visiems
visų organizacijų, kurių tikslas aukotojams aiškiai paskyti:
yra palaikyti lietuviškumą išei „..dalis jų aukų nueis iš OSI
vijoje ir dirbti Lietuvos laisvi pasitraukusiems valdininkams
nimo darbą, aukščiausioj vietoj sušelpti". Visi šie J. Daugėlos
stovėjo Lietuvių Bendruomenė. teigimai yra ne tiesa. JAV LB
Kanados Lietuvių Bendruome- i nepaskyrė 60,000 dol. veikalui
nės krašto valdybai jis pirmi parašyti. Užsakyto veikalo
ninkavo net dvi kadencijas. paskirtis yra labai aiški. Jo
Daug metų dalyvavo ir keletą autorius nepastatė sąlygų apie
kadencijų
p i r m i n i n k a v o žodžių pakeitimus ar nepakeitiLAIMĖJLMAI
Kanados Baltiečių federacijai. mus. LB krašto valdyba ir
Jam vadovaujant 1960 metais apylinkės ne tik neatsisakė, bet
VOKIETIJOJE
buvo prieita prie Kanados mi- rėmė ir remia lietuvių apsigy
(Atkelta iš 3 psl.)
nisterio pirmininko John Die- nimą, juk tam net ir šis doku
Jo nuomone, labai svarbiu fenbaker, kuris iškėlė Lietuvos I mentinis veikalas buvo nutar
:
veiksniu diplomatijoje yra ne klausimą Jungtinėse Tautose. tas išleisti. Nuo kokių piniginių
popierizmas, bet tiesioginis Eilę metų jis buvo Kanados' įsipareigojimų Lietuvių Fondas
ryšių palaikymas. Kaip pavyzdį Lietuvių Fondo valdyboje ir t.t. „sėkmingai išsisukinėja", kokį
Šalia lietuviškos veiklos velio iš OSI pasitraukusį valdininką
Genšeris nurodė Sov. Sąjungos
Edv. Sevarnadzes viešnagę Bon- nis priklausė etninių žurnalis LB šelpia?
noje,kai jis po kelių dienų apsi tų sąjungai ir Toronto rašytojų
Deja, čia dar ne viskas.
lankė Washingtone informuoda klubui. „Mosaic in Media" kny
Skaitome
toliau. Pagal straips
mas prez. R. Reaganą su Šever goj, kurią išleido etninių
nio
autorių
tai c i t a t a iš
nadze aptartus klausimus. žurnalistų sąjunga, velionis yra
Nenuostabu, kad sausio mėn., aprašytas taip: ,,Jonas R. Pasaulio lietuvio, kur Br.
vokiško „Gallupo" duomenim, Simanavičius buvo žinomas lie Nainys skundžiasi, kad LB-nė
jis buvo populiariausias Vokieti tuviams ir kitataučiams ir buvo „politikavimui atiduoda pir
isų mylimas. Jo idealizmas ir menybę ir jai tenkančios gau
jos politikas. Po jo ėjo sveikatos
eikla paliko gilų įspūdį sios lėšos lietuvybės išlaikymo
min. Siusmuth (plati propagan
da AIDS klausimu) ir Baden - visiems, kurie jį pažino. Jo darbą labai s k r i a u d ė " . O
Viurtembergo min. pirm. Spath veiklos tikslas per visą iš tikrųjų Pasaulio Lietuvy yra
Paskutinėje vietoje liko kancl. gyvenimą buvo atgauti laisvę taip parašyta: „Juk ar ne tokią
mūsų politinių veiksnių karšt
H. Kohl ir finansų min. G. Lietuvai".
ligę
bandydama
išgydyti
Stoltenberg. Tačiau ne pasta
J o n a s K a r k a Lietuvių Bendruomenė ir ėmėsi
rųjų kaltė, kad dėl smukusio
politinio Lietuvos laisvinimo
dol. nukentėjo Vakarų Vokieti
darbo, ieškodama pusiausvyros
jos ekonominis gyvenimas (auto
tarp
jo ir lietuvybės išlaikymo,
Pasaulis
—
amžinas
mašinos!) ir biudžetas, o
valstybės skola pasiekė 40 mili klausimas; noras į jį atsakyti nes politikavimui atiduota pir
sukuria žmogų.
menybė ir j a i t e n k a n č i o s
jardų markių.
gausios
lėšos lietuvybės išlai
Anonimas
Toronto lietuvių visuomenė
buvo sujaudinta ir pritrenkta ži
nios, kad staigiai mirė a.a.
Jonas Simanavičius, didelis lie
tuvių visuomenės veikėjas, visų
mylimas ir gerbiamas ,.Toron
to lietuvių burmistras'*. Jonas
buvo stambaus sudėjimo, aukš
tas, gražiai nuaugęs vyras,
visada besišypsantis, ramus,
laimingas vyras, keturių vaikų
tėvas ir devynių anūkų senelis.
Jo žmona Valentina Leskauskaitė — nuolatinė jo padėjėja ir
gyvenimo vargų ir džiaugsmų
bendrininkė.
A.a. Jonas Simanavičius gimė
1917 metais Gražiškių pa
rapijoj, Vilkaviškio apskrityje.
Mokėsi Marijonų gimnazijoj
Marijampolėj. Po to kurį laika
mokytojavo pradžios mokykloje.
Kadangi turėjo stiprų baritoną,
jis buvo priimtas į Kauno kon
servatoriją ir dainavo Kauno
operos chore iki išbėgimo iš
Lietuvos. Vakarų Vokietijoj
Wehnen stovykloje gyveno 4
metus.
1949 metais velionis emigra
vo į Kanadą, kur kiek vėliau
išsikvietė ir savo šeimą. Iš pra-

kymo darbą labai skriaudė".
Tad gudriai išleidžiant pirmąją
Br. Nainio sakinio dalį ir pakei
č i a n t žodį „ a t i d u o t a " į
„atiduoda" išgautas kaltinimas
Lietuvių Bendruomenei net iš
Nainio. Po to pridedama, kad
LB-nės sesijoje buvo nutarta
mokėti 20,000 dol. metinio
atlyginimo tarnautojui, kuris
vadovaus naujai įstaigai
Washingtone, kad bus perkami
namai ir baldai bei kompiu
teriai ir įspėjama, kad vargu ar
mūsų tautiečiai bus tokie
dosnūs, jeigu aukų rinkėjai
paskelbtų jiems tikrą teisybę.
O visgi teisybės vardan J.
Daugėla turėtų nenutylėti, kad
jau daug metų kaip Altą ir
Vlikas turi apmokamus tarnau
tojus. Altą taip pat turi savo
būstinę ir vadinamą informaci
jos centrą Chicagoje, o Vlikas
savo įstaigą Washingtono pašo
nėje. Nederėtų taip pat nutylė
ti, kad Altos būstinės infor
macinė veikla buvo tiek
neefektinga, kad, nežiūrint
„Naujienų" ir kitos partinės
spaudos puolimų, kun. K. Pugevičius įkūrė New Yorke Lietu
vių informacijos centrą, ir šian
dieną būtų net juokinga lygin
ti Altos informacinį darbą su
tuo, kurį atlieka kun. K. Pugevičiaus vadovaujamas centras.
To centro atstovybė jau yra
įsteigta ir Washingtone, nors iš
šalies žiūrint ir atrodytų, kad
tą darbą galėtų atlikti ten jau
veikianti Vliko įstaiga. Tiek
Altoje, tiek Vlike ir Lietuvių in
formacijos centre bedirbą nesėdi
ant Coca Cola dėžių, bet turi
baldus ir visus raštinių
įrengimus. Jie negyvena iš
vadinamų „Food Stamps" ar
kitokių pašalpų, bet yra ap
mokami. Kai k u r i ų iš jų
atlyginimas žymiai prašoka
20,000 dol., kuriuos yra numa
čiusi LB valdyba skirti savo tar
nautojui. LB veiklos dirva yra
žymiai platesnė nei Vliko ar
Altos ir to darbo krašto valdybos
nariai jau nebegali atlikti savo
darbovietėse ar laisvalaikiu, ne
skriausdami savo šeimų. Savo
laiku būdami krašto valdy
bos pirmininku, besilankydamas
Chicagoje pasigyriau atliekąs
didelę dalį organizacinio darbo
tarnybos metu. Netrukus mano
bendrovė gavo iš Cicero laišką,
skundžiantį mane, kad aš

naudojas firmos laiką darbui su
organizacija, kuri net nelegali
JAV.
Perskaičius tą J. Daugėlos
straipsnį kyla pora klausimų.
Kodėl tik Lietuvių Bendruo
menė ir Lietuvių Fondas savo
lėšomis t u r i a t s i l i e p t i į
prašymus paremti lietuvių
apsigynimą nuo neužpelnytų
kaltinimų? Ar tos dvi instituci
jos yra tik aukų rinkėjos ir turi
duoti visiems, nežiūrint savo
įstatų ir nežiūrint to, kad kai
kurie prašytojai atsisako duoti
savo finansines apyskaitas? Juk
Altą nė kiek nemažiau surenka
aukų už LB, o Vlikas net kele
riopai daugiau, taigi ar ne jų,
kaip politinių institucijų, būtų
pagrindinė pareiga ginti „OSI
kaltinamus mūsų tautiečius?
Antai, sausio 27 d. „Drauge"
buvo įdėtas pokalbis su Tautos
Fondo valdybos pirm. Juozu
Giedraičiu.
Jis
detaliai
išvardina Vliko darbus, jam pri
skirdamas net tuos, kuriuos
atliko mūsų broliai latviai, bet
paklaustas ar Tautos Fondas
per Vliką padeda kovoti prieš
OSI - KGB suokalbį, persekio
jant pabaltiečius, atsako šitaip:
„Tautos Fondo pagrindinis ir
vienintelis uždavinys y r a
sutelkti lėšas ok. Lietuvos
laisvinimo reikalams. Vlikas, tą
veiklą planuoja ir jai vadovau
ja (įdomu kas dirba ? J.G.).
Žinome, kad Vlikas prie tos
veiklos prisideda ir tam skiria
lėšų, bet detalių nežinome.
Toliau iš J. Giedraičio suži
nome, kad Tautos fondo Lie
tuvos Laisvės iždas auga pasigė
rėtinai ir „..atiteks Lietuvai, kai
ji bus laisva ir nepriklausoma
valstybė".
Atrodytų, kad nuoširdžiai vi
suomenės pinigais ir OSI per
sekiojamais tautiečiais besirū
pinąs asmuo, ypač kaip buvęs
Vliko valdybos narys, prieš
kaltindamas LB ir LF turėjo pir
miausia pažvelgti į savo kiemą.
Kuo gi kaupiamas vienas, kitas
milijonas būsimai nepriklauso
mai Lietuvai pasitarnauja šian
dieną šiapus ir anapus perse
kiojamam lietuviui? Kokia
nauda bus Lietuvai iš dabarti
nių milijonų, kai infliacija juos
nuvertins, iki kelių šimtų
tūkstančių? Argi visuomenė nė
ra apgaudinėjama Vliko pirmi
ninko skelbiamais sovietinės
imperijos subyrėjimo terminais,
tartum Lietuvos laisvė jau čia
pat? O kaip su Altos budėjimu
Lietuvos reikalų sargyboje Washingtone? Kur ji buvo, kai
buvo steigiama OSI? Lietuvių
Bendruomenės ir Lietuvių Fon
do pajamos ir išlaidos yra atvira
knyga visuomenei, o kaip su
Altos ir Vliko išlaidomis?
Tad tokia yra tiesa, kurios

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KAPINĖSE

MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA
(MEMORIAL DAY)

DRAUGAS, antradienis, 1988 m. gegužės mėn. 24 d.
nėra minėtame straipsnyje, atspausdintame prieš Vasario
16-tąją, kad neigiamai nuteikus
visuomenę Lietuvių Bendruom e n ė s i r Lietuvių Fondo

^

atžvilgiu. Bet jei jam būtų
rūpėjusi tiesa, t a i nebūtų
reikėję prirašyti netiesos ir
klastoti Br. Nainio straipsnio ir
Pasaulio Lietuvio.

B r a n g i a m Broliui

A.tA.
ALBERTUI STOČKUI
mirus, jos seserį ONUTĘ KASPERAITIENE, jos vyrą
J O N Ą ir dukteris MARYTĘ ir RŪTĄ su šeimomis
nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u liūdime.
Ona ir Stasys Lukai

A.tA.
PETRUI KEMĖŽIUI
mirus, mūsų mielą ilgų metų draugę VITĄ, LINUTĘ,
KĘSTĄ, ARVYDĄ, RAIMUNDĄ ir jų šeimas nuošir
džiai užjaučiame ir drauge liūdime.
Gina, Irena, Regina,
Napoleonas Sabaliūnai

A.tA.
PETRUI MAŽEIKAI
užbaigus šios žemės kelionę, jo broliui, ..Paramos"
savininkui JURGIUI MAŽEIKAI ir šeimai, reiškiame
nuoširdžią užuojautą.
„Paramos"

tarnautojai

GAIDAS-DAIMID
EUDEI

KIS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4 3 3 0 - 3 4 S. California Avenue
Telefonai — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir. 523-9852
4 6 0 5 - 0 7 South Hermitage Avenue
T e l e f o n a s - 927-1741-1
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a Avenue
T e l e f o n a s i- 523-0440

PETKUS
M A R Q U E T T E F U N E R A L HOME
TĖVAS IR SUNŪS
2 5 3 3 West 71 St., Chicago
T e l e f o n a s — 476-2345
1410 So. 50th Av., Cicero
T e l e f o n a s — 863-2108

Pirmadieni, gegužės 30 d.
Šv. Mišios bus lietuviškai 10:30 vai.
ryto. Jas atnašaus kun. Viktoras
Rimšelis, MIC, Tėvų Marijonų kongre
gacijos, šv. Kazimiero provincijos pro
vincijolas, koncelebruos kun. Jonas
Kuzinskas, Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos klebonas ir Šv. Kazimiero
lietuvių kapinių direktorius.
Tikintieji galės priimti šv. Komuniją.
Iškilmėse dalyvaus Dariaus ir Girėno
veteranų postas, Kolumbo Vyčiai, Lie
tuvos Šauliai.
Giedos Lietuvos Vyčių choras, va
dovaujamas muz. Fausto Strolios.
Automobilius bus galima pastatyti kapinėse nurody
tose vietose.

S T E P O N A S C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410
9236 S. Roberts Rd. - - Tel. 430-5700

VASAITIS — BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003
—

•

DRAUGAS, antradienis. 1988 m gegužės mėn. 24 d.

x Kun. P r a n a s Garšva,
„Draugo" redaktorius, išvyko
atostogų. Jį pavaduoja Česlo
vas Grincevičius. Reikalui
esant, kreiptis į jį ir duoti jam
pranešimus. \ redakcinį darbą
kun. P. Garšva grįš birželio 14
d.
x Kapų puošimo diena bus
gegužės 30 d., pirmadienį. Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse šv.
Mišias koncelebruos Marijonų
vienuolijos provincijolas kun.
Viktoras Rimšelis ir Švč. M.
Marijos Gimimo parapijos
klebonas bei kapinių direk
torius kun. Jonas Kuzinskas.
Pamokslą lietuviškai ir angliš
kai sakys kun. V. Rimšelis.
„Draugas"' gegužės 30 d. bus
uždarytas. Po šventės išeis tik
trečiadieno, birželio 1 d., laida.
x Kun. J u o z a s Petraitis,
MIC, svečias iš Adelaidės,
Australijos, pabuvęs pas savo
brolio Nevv Yorke ir sesers
šeimas New Britam, Conn., visą
savaitę lankė savo gimines ir
draugus Chicagoje. Šiandien jis
per Los Angeles išskrido atgal
klebono pareigoms Adelaidės
lietuvių parapijoje.
x R o m a s ir Angelė Nelsai,
Romualdas ir Laima Predkeliai.
Rūta ir R. Mulokai visi iš Californijos yra š. m. Kanadoje
vykstančių 3 didelių lietuvių
renginų mecenatai, paaukoję po
$500.
x Dr. Vacys ir Augusta
Sauliai, Stasys Baras. dr.
Danguolė Surantas. dr. Vy
t a u t a s Karoblis, Zenonas
Petkus visi paaukojo po $500 ir
yra šių metų 3 didelių Kanadoje
vykstančių lietuviškų renginių
mecenatai. Kviečiame visus
aukoti, remti mūsų lietuviškus
renginius PLB seimą. Kultūros
kongresą ir Tautinių šokių
šventę.
x Į Tautinių šokių šventės
banketą Hamiltone jau nėra bi
lietų. Jungtinis finansų komite
tas dar turi užtenkamai bilietų,
įskaitant ir banketą, tik mece
natams. Kviečiame visus tapti
lietuviškų renginių mecenatais.
Kreiptis į Jungtinį finansų
komitetą, 5620 So. Claremont
Ave. Chicago, IL 60636.

x Sol. J u o z e Augaitytė,
P h i l a d e l p h i a , Pa., Jonas
x Poezijos d i e n o s čia pat. Šį Čipkus, VVilloughby, Ohio, Sta
penktadienį, gegužes 27 d., 7:30 sė Jučas, Hot Springs, Ark.,
v.v., antrakaimiečiai skaitys iš Maria Dymša, Hot Springs,
traukas iš lietuvių humoristinės Ark., Vladė Damašius, East
poezijos. Šeštadienį, gegužės 28 Chicago, 111., J. Domantas, Word., 8:00 v.v., poetas Henrikas cester, Mass.. Felicija Chesonis,
Nagys paskaitys savo poezijos iš Baltimore, Md., Julius Jarulainaujai r u o š i a m o
s p a u d a i tis, Royal Oak. Mich., Albinas
rinkinio. Bilietai bus gaunami Grigaitis, Manchester, Mich.,
prie įėjimo. J a u n i m o centre. V a i t i e k u s
Kazlauskas,
Seks vaišės, kurias ruošia Jau Hamilton, Kanada, pratęsdami
nimo centro Moterų klubo „Draugo" prenumeratą, kiek
narės. Visi mielai laukiami.
vienas paaukojo po 10 dol. už
kalėdines korteles ir kalen
x Kun. J o n a s K u z i n s k a s , dorių. Nuoširdus ačiū.
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
x Dr. V. Šaulys, F. A. Zajos klebonas ir Šv. Kazimiero
ilskas,
Romas Libus, Anastazia
liet. kapinių direktorius, Miru
siųjų prisiminimo dienoje, ge Šėma, Vladas Usevičius, Halina
gužės 30 d., atliks religinę dalį Dilys, Valerija Šimkus, Vladas
prie Steigėjų paminklo vyk Garbenis, Vyto Stanevičius,
siančio visų lietuvių tautos Jonas Veiveris, K. Normantas,
mirusiųjų prisiminimo. Apeigos Vytautas Ramanauskas, visi iš
prie Steigėjų paminklo vyks tuoj Chicagos, pratęsdami „Draugo"
po šv. Mišių kapinėse. Po prenumeratą, kiekvienas pa
prisiminimo maldoje, mirusieji aukojo po 10 dol. dienraščio pa
bus pagerbti vainiko padėjimu, ramai. Nuoširdus ačiū.
trumpa p a s a u l i e č i o k a l b a ,
x A n t o n Kašubą, St. Petersgiesme ir Tautos himnu. Šį burg, Fla., Matas Šimanskis, Ci
mirusiųjų p a g e r b i m ą j a u cero, 111., L. Kikilas, Kenosha.
daugelį metų rengia L. Bend Wisc, P.Paškus, Miss., Ont.,
ruomenės Pasauliečių komi K a n a d a , Izabela Montvila,
tetas ir sklypų savininkų drau
Melrose. Mass.. Vladas Gedmingija, garbės sargyboje daly
tas, St. Petersburg Beach, Fla.,
vaujant
uniformuotiems
Anna Stotkevich, Racine, Wisc..
šauliams ir š a u l ė m s . Visi
Juozas Pargauskas. Toronto,
kviečiami dalyvauti.
Kanada, Vladas Miceika, Simcoe,
Ont., Kanada, C. Bubinas,
x Marijos
Karalevičiūtės-Butkienės „Noriu grįžti Beverly Shores, Ind., pra
prie Nevėžio", e i l ė r a š č i ų tęsdami „Draugo'' prenumera
rinkinys, išleistas Great Neek, tą vieneriems metams, pridėjo
N. Y., pasiekė redakciją. įžangą po 10 dol. aukų. Nuoširdus ačiū.
parašė apie poetę vyras Vacys
x Vytautas Jasinevičius,
Butkys savo pernai mirusios Dovvners Grove, 111., Bronė Škir
žmonos prisiminimui. Knyga pa, W a s h i n g t o n , D . C , V.
yra 120 psl. Viršelius ir vinjetes Blažys, Lavai. P.Q„ Kanada,
darė Paulius J u r k u s .
Nijolė Puškorius, Windsor,
x J u l i u s P a k a l k a , Beverly Ohio, E. Praninskas, St. Peters
Shores. Ind., Frank Razgaitis, burg Beach. Fla., Antanas OSeven Hills. Ohio, P r a n a s steika, Warren, Mich., Juozas
Stankus, Hartford. Conn., Adelė Grigaliūnas, St. Petersburg,
Poderienė, Southfield, Mich., F l a . , Dominic V a i č i ū n a s ,
Albertas Gardigas, Omaha, Ne- Cleveland, Ohio. Maria Lūšys,
braska. Teklė Bogušas, S. Bos Woodhaven, N.J., Gustavas
ton, Mass.. Vincas Misiūnas. Galinaitis, Cicero, 111., pratęsė
vieneriems
Elizabeth, N.J.. Juozas Pivoriū p r e n u m e r a t ą
nas. Cleveland, Ohio. Vladas metams ir kiekvienas paaukojo
Petrauskas, N. Chicago, 111.. S. po 10 dol. už kalėdines korteles
Audinis. Linden, N.J., pratęs ir kalendorių. Nuoširdus ačiū.
x Alfonsas Alkas, Tampa,
dami prenumeratą, atsiuntė po
Fla..
su prenumeratos pra
10 dol. aukų. Nuoširdus ačiū.
tęsimo čekiu atsiuntė ir 20 dol.
x Valerija Baltušienė iš Los lietuviškos spaudos palaikymui.
Angeles, Cal., . , D r a u g o ' ' A. Alką skelbiame garbės
palaikymui atsiuntė 15 dol. prenumeratorium, o už auką
auka. Labai dėkoįame.
nuoširdus ačiū.

x J o n a s Varčius, Kanados
lietuvių žurnalistų sąjungos pir
mininkas, šių metų birželio 27
d. Toronte, Kultūros kongreso
svarstybose ..Spauda ir radijas"
pasisakys apie leidėjų, redak
torių, bendradarbių ir skai
tytojų santykius. Visuomenė
kviečiama dalyvauti kongreso
svarstybose.
x Š a r ū n a s ir A u d r o n ė
Užgiriai, dr. A. ir A. Šležai, dr.
R. Sidrys, dr. A. ir A. Lipskiai,
Z. Petkus, dr. Danguolė Suran
tas atsiliepė į Jungtinio finansų
komiteto prašymą ir įsirikiavo
į Tautinių šokių, Kultūros
kongreso ir PLB mecenatų eiles
su 500 dol. Jungtinis finansų
komitetas laukia daugiau mece
natų.
Mecenatai
gauna
nemokamus bilietus i visus ren
ginius.
x International Meat Market s a v i n i n k a i Izabelė ir
Petras B u r k a u s k a i , 2913 W
63rd St., Chicago, IL, maloniai
kviečia visus savo senus ir nau
jus klientus atsilankyti į jų
maisto krautuvę, nes pasirinki
mas rūkytų ir šviežių produktų
yra įvairus ir didelis. Kiek
vienas galės rasti prekių pagai
savo skonį. Tel.: 436-4337.
(ak)

Jungtiniam finansų komitetui dirba, kad pasisektų Kultūros kongresas, PLB
seimas ir Tautiniu šokiu šventė. Iš kairės: J. Ivanauskienė, Vida Žilienė. Vyt.
Dijokas ir Alina Vadeišienė.

x Jaunimo c e n t r e įvyks
Vilniaus J a u n i m o T e a t r o
koncertiniai s p e k t a k l i a i sek
madienį, gegužės 29 d. 8 v.v. ir
pirmadienį, gegužės 30 d. 6 v.v.
Po spektaklio sekmadienį ten
pat jvyks susitikimas su Jau
nimo Teatro aktoriais. Bilietai
į visus renginius įsigyjami Vaznelių prekyboje, tel.: 471-1424.
(sk)
x Sekmadienį, g e g u ž ė s 29
d. 8 v.v. ir p i r m a d i e n į ,
gegužės 30 d. 6 v.v. Jaunimo
centre Vilniaus Jaunimo Teatro
aktoriai vaidins ištraukas iš J.
Marcinkevičiaus dramos „Dau
kantas" ir iš kt. lietuviškų pje
sių. Bilietai į šiuos renginius
gaunami Vaznelių prekyboje,
tel.: 471-1424.
(sk)

x Vaclovas Kuzmickas,
Waterbury. Conn., lietuviško žo
džio rėmėjas, su prenumeratos
pratęsimo mokesčiu atsiuntė ir
40 dol. auka. V. Kuzmicką
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už palaikymą dienraščio
labai dėkojame.
x Dr. V. V. U r b a , Munster,
Ind., pratęsdamas prenumeratą
vieneriems metams, pridėjo ir
25 dol. dienraščio stiprinimui.
Dr. V. V. Urbai, mūsų garbės
p r e n u m e r a t o r i u i , rėmėjui,
tariame nuoširdų ačiū.
x Reikalingi p a d a v ė j a i ar
ba padavėjos NIDOS restoranui.
Skambinti 476-7675 nuo 8 v.
ryto iki 8 v.v., išskyrus sekma
dienį ir pirmadienį.
'sk)

IŠ ARTI IR TOLI
J A VALSTYBĖSE

Nauja Chicagos Lietuvių Jaunmo sąjungos valdyba. Iš kairės: Edis Tuskenis, Ramutė Kemežaitė,
pirmininkas Jonas Cinkus, Audra Kubiliūtė ir Algis Sodonis.
Nuotr. Lino Meilaus

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
N A U J A S TALENTAS
MARGUČIO KONCERTE
Margutis įneša daug kultū
rinio džiaugsmo, organizuo
damas turiningus, aukšto lygio
koncertus. Gegužės 22 d. Jau
nimo centre įvyko solistės Gin
tarės Jautakaitės koncertas.
Solistė yra gimusi Tauragės
apskrity, augusi ir mokslus
ėjusi Kaune. Yra koncertavusi
Europos miestuose, Vedybų
keliu tapusi Amerikos piliete,
galėjo apsigyventi šiame kraš
te, bet ir vėl išvyks į Europą il
gesniam laikui. Ateityje pla
nuoja daugiau koncertuoti
Skandinavijoje.
Tai gausių talentų lietuvaitė.
Visa jų šeima muzikali: tėvas,
motina, sesuo — dirigentai. Jos
koncertas dar tuo ypatingas,
kad beveik visų jos koncerte dai
nų tekstas ir muzika jos pačios
sukurta. Tik dviejų dainų žo
džiai kitų: V. Skripkaus ir V.
Palčinskaitės, bet ir šių dainų
muzika sol. Gintarės Jautakai
tės. Pažymėtina, kad ji yra gimi
naitė mums iš spaudos žinomų
Jautokaičių.
Šiam jos koncertui buvo
sudaryta stipresnė palyda, net
penkių instrumentų orkestras:
Darius Polikaitis — pianinas,
Audrius Polikaitis — sintezatoriai, Zigmas Mikužis — muša
mieji, Tomas Strolia — gitara,
Povilas Strolia — akustinė gi
tara. Koncertą į vaizdajuostę
įrašė Aleksandras Plėnys. Spe
cialiais įtaisais garsą reguliavo
Rimas Buntinas.
Solistė publiką nustebino, kad
pasireiškė ir kaip talentinga
pianistė — pati dainuodama ir
skambindama fortepijonu, nė
nežvelgdama į gaidas. Tai buvo
kažkas naujo, ypatingo, ligi šiol
x Vincent Blažaitis, Chi
cago, 111., pratęsė prenumeratą
1988 metams, pridėjo 5 dol. už
kalėdines korteles ir kalendorių
ir 20 dol. „Draugo" paramai su
prierašu: „Linkiu Jūsų darbe
sėkmės. Dieve padėk"! V. Blažaitį skelbiame garbės pre
numeratorium, o už auką ir
linkėjimus nuoširdus ačiū.
x Julia
Grigaravičius,
Westfield, Wisc, Sofija Žiūrai
tis, St. Petersburg Beach, Fla.,
Igoris Itomlenskis, Cleveland,
Ohio, Jonas Starką, Phila
delphia, Pa., Vacys Maleckas,
Tinley Park, 111., Zenonas
Petreikis, Oak Lawn, 111., Walter Maciunskas, Glendale, Cal.,
pratęsė „Draugo" prenumeratą
1988 metams ir kiekvienas
pridėjo po 10 dol. ui kalėdines
korteles ir kalendorių. Nuošir
dus ačiū.

«

Chicagos lietuvių scenoje nema kino koncerte dalyvavęs iš Lie
tyto. Taip ji pradėjo koncertą tuvos atvykęs jos tėvas.
Kuo toliau, tuo gausiau
daina — Piemenų kalnais.
Sklandžia lietuvių kalba publika reiškė savo susiža
sveikindama publiką, ji prabilo: vėjimą. Jos programoje buvo ir
Gausus
„Šį koncertą skiriu mylimai himnas v a s a r a i .
publikos
pasitenkinimas,
paska
Lietuvai ir Jums".
Savo švariu, skambiu, išla tino ją nuoširdžiai sudainuoti
vintu balsu ji toliau dainavo Viešpaties leliją, kuri jai yra
savo naujas, patrauklias kompo Lietuva. Čia labai gausiai buvo
zicijas: Dobilo širdy, Žiemiškoji. maldingų atodūsių į Dievulį už
Mediniai žirgeliai, Požeminiai Lietuvą. Ši kompozicija išreiškė,
kas jai brangu.
vandenys, Lietuva.
Solistės dainos skambėjo su
Solistė tikrai pelnė tų įteiktų
lietuvišku, patriotiniu jaut spalvingų gėlių puokščių. Šis
rumu. Pasisakė, kad dainas pra koncertas buvo kažkas naujo.
dėjo rašyti 12-13 m. amžiaus, Pabaigoje solistė prabilo:
kai kurios jos dainos ir skirtos
— Lietuva mane pagimdė,
jauniausiems.
mane išaugino. Esu dėkinga.
Tą savo padėką ji išreiškė
Solistė dainuodama naudojo
liaudies daina apie dobilėlį.
mikrofoną, tai gerai girdėjosi
Pertraukos metu teko susitik
gausiai publikai, kuri jos dainas
ti su soliste užkulisy. Padėkojau
lydėjo gausiai plojimais. Kai
už puikų koncertą, o ji prabilo:
kurias savo dainas lydėjo ges
— Niekaip negalėjau šian
tais ir plastiniais judesiais.
dien būti bažnyčioje. Palai
Buvo matyti, kad ji įsigilinusi
minkite mane antrai koncerto
į savo kūrybos meną. nei savo
daliai.
jaunoj išvaizdoj, nei apdare ne
Palaiminau, ji persižegnojo.
ieškodama dirbtinio grožio. Jos
— Ar galiu apie tai suminėti
meistriškai skambinamas for
savo rašiny?
tepijonas lyg duetan dainavo su
— Galite, — prabilo ji, prita
jariant čia pat buvusiam jos vyrui.
Solistė yra eksperimentavusi
J u o z . Pr.
su įvairiais instrumentais. Pa
naudodama savo anksčiau pa
LABDARIU SĄJUNGOS
darytą įrašą, dabar dainuodama
SUSIRINKIMAS
kartu su grojama melodija, su
darė lyg duetą, atlikdama dainą
Balandžio 24 d. įvyko Labda
— Muzika.
Padainavo ir vieną specialiai rių sąjungos metinis susirin
čikagiečiams parašytą dainą — kimas Šv. Šeimos viloje LeUžvakar. Solistė vis keitė savo monte. Valdyba pranešė apie
siunčiamą
koncerto pobūdį — tai tiesiai vaistų šalpą,
Suvalkų
Trikampio
lietuviams
dainuodama, tai vėl sėsdama
prie fortepijono. Prisitaikydama ir į Lietuvą. Ryšiai su vyskupi
aplinkybėms, ji keitė savo pro jos administracija nepagerėję ir
gramą. Jos dainoje skambėjo Šv. Šeimos Vilos būklė neiš
Lietuvos ir Viešpaties vardai. spręsta. Šiuo metu atstovai iš
Dainose buvo daug kas naujo. lietuvių katalikų organizacijų
Antrai koncerto daliai solistė gavo sutikimą pasitarimui su
išėjo itin puošni, švytinti jaunat kardinolu vilos reikalu.
Po raportų ir diskusijų buvo
ve. Pradėjo jos pačios sukurta
(anglų kalba) Kalėdine melodi išrinkta nauja direktorių
ja. Pasisakė, kad žiūrėdama į taryba: dr. Vytenis Darnusis,
savo du augančiu mažyčiu, ji Salomėja Daulienė, dr. Bene
sukūrė melodijas vaikams ir diktas G r i g a l i ū n a s , Algis
dr.
Petras
dabar pragydo Žolynų lopšinę. Kazlauskas,
To pat žanro buvo ir Vaikų Kisielius , dr. Elegijus Lelis, dr.
himnas. Publikai patiko, ką iš Algis Mockaitis, Stanley Pieža,
reiškė ne vien gausiais plojimais, dr. Leonardas Šimutis, Vytau
bet ir įteiktomis gėlėmis. Pasi tas Šoliūnas, Liudas Volodka ir
sakė, kad antroje dalyje jos dr. Aras Žlioba. Seselė Genovai
dainos parašytos paskutiniame tė Kripas, kuri vadovauja
penkmetį. Čia jos pirmoji buvo senelių namams, įėjo į tarybą ex
skirta jos vyrui amerikiečiui. officio. Susirinkimas pradėtas ir
Šioj dainoj ir skambėjo jos klau baigtas malda kuria pravedė
simas „What's in my heart". Iš kun. A. Tamošaitis, SJ.
Tuoj po susirinkimo vyko
šio laikotarpio tekstai daugiau
direktorių,
tarybos posėdis,
angliški, kaip Under control,
Ask me for a dance, Summer kuris išsirinko dr. Arą Žliobą
tarybos pirmininku. Valdybos
hymn.
Specialiai šiam koncertui pirmininko pareigas apsiėmė
buvo sukurta daina Mamai ir dr. Linas Sidrys. Dr. Sidrys pri
tėčiui — iš atsiminimų Palan statė Reginą Šaulienę patvir
goje. Šią daina atliko su lengvu tinimui sekretorės pareigose.
-L.
šokiu Po šios dainos ją pasvei

— J A V LB Kultūros taryba
yra sutarusi su Nevv Yorko
mieste veikiančia „Art Club"
teatralų grupe į amerikiečių
sceną pakartotinai statyti rašy
tojo Ant. Škėmos dramą „Awakening" (Pabudimas). Ši drama
sėkmingai pristato pokario
metais lietuvių tautos išgyventą
agoniją. Veikalo spektakliai
vyks šį rudenį Connecticut vals
tijoje, Bostone, Chicagoje, Clevelande ir Los Angeles. Pastan
gas anglų kalba pastatyti
Lietuvą ir lietuvius liečiantį
veikalą Kultūros taryba derina
su Lietuvos Nepriklausomybės
atstatymo 70 sukaktimi. Pro
jektui vadovauja JAV LB
Kultūros tarybos pirm. Ingrida
Bublienė, o jai į talką jungiasi
LB vienetų vadovai, kultūrinin
kai ir jaunieji New Yorke gyve
nantys lietuvių kilmės scenos
darbuotojai.
— J A V LB Kultūros taryba
visiems JAV-se ir Kanadoje
veikiantiems dainos vienetams
išsiuntinėjo pereitais metais
Kultūros tarybos premijuotus
tris chorinius kūrinius. Kūrinių
kompozitoriai muz. J. Govėdas,
muz. A. Jurgutis ir muzikas, ku
rio tik slapyvardis yra žinomas.
— J A V Lietuvių J a u n i m o
sąjungos pirm. Darius Sužie
dėlis painformavo JAV LB
krašto valdybą apie paruoštus
veiklos planus ir pristatė
valdybą: Darius Sužiedėlis —
pirm., P a u l i u s Mickus —
vicepirm., Rūta Virkutytė —
sekr., Algis Šilas — ižd., Laury
nas Vismanas, Vija Bubiytė ir
Rasa Raišytė — rajoniniai
vicepirmininkai, ir Rita Zakarkaitė — ryšininkė su Lietuvos
Vyčių organizacija. JAV LB ir
JAV Lietuvių Jaunimo sąjunga
yra susirišusios federaciniais ry
šiais, pastarosios pirmininkui
įeinant į JAV LB krašto val
dybą ir užimant vicepirmininko
jaunimo reikalams postą.
Gegužės 27-30 dienomis Chica
goje įvyksiančio JAV Lietuvių
Jaunimo s-gos suvažiavimo
rengimą krašto valdyba parėmė
500 dol. suma.
— J A V LB Connecticut
a p y g a r d o s pirm. inž J a u 
n u č i o N a s v y č i o rūpesčiu
Connecticuto valstijoje veikian
čios centrinės lietuvių, latvių ir
estų organizacijos susibūrė į
naują organizacinį vienetą „Estonian. Latvian and Lithuanian
Alliance" (sutrumpintai ELLA).
Naujasis vienetas sieks stipriau
paveikti valstijos spaudą ir politinio-visuomeninio gyvenimo
vadovus Pabaltijo valstybių
klausimu. Connecticuto pabaltiečiai planuoja drauge minėti
baisiojo Birželio ir „Juodojo
kaspino" dienos s u k a k t i s .
Pirmuoju ELLA pirmininku iš
rinktas J. Nasvytis. Kovo
mėnesį naujai įsikūręs baltų
vienetas turėjo sėkmingą
banketą veiklai lėšom sutelkti.
— J A V LB krašto valdyba
užmezgė ryšius su Philadelphijoje veikiančia Slepak fundacija.
Minėta institucija siekia pa
veikti JAV Kongresą, kad sovie
tinių kalinių darbu pagamintos
prekės nebūtų importuojamos į
JAV-es. JAV Atstovų rūmų
narys kongr. F. Wolf vadovauja
šiai akcijai JAV Kongrese ir su
juo JAV LB visuomeninių
reikalų taryba palaiko glau
džius ryšius.
— Los Angeles ateitininkų
šeimos šventė įvyko gegužės 8
d. Šv. Kazimiero parapijos
salėje. Dalyvavo visi ateitininkų
vienetai — jaunučiai, mokslei
viai, studentai ir sendraugiai.
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