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Širvintų rajono Perskaitęs duok kitam! 
vykdomojo komiteto pirmininko Jei gali, padaugink! 
pavaduotojui D. Tvirbutui 

Kiauklių parapijos tikinčiųjų 

Pareiškimas 
Pavaduotojau, mes sukrėsti ir 

įskaudinti pareigūnų elgesio 
su mūsų klebonu kun. Roku 
Puzonu ir zakristijonu Robertu 
Grigu. Rugpjūčio 28 d. naktį 
saugumo darbuotojai juos už
puolė, mušė ir, prievarta įtempę 
į mašinas, visą naktį grasin
dami vežiojo. Taip elgėsi ne
parodę nei dokumentų, nei pro
kuroro nutarimo. Tai chuli
ganizmas! Imkitės priemonių, 
kad tokie užpuldinėjimai baig
tųsi, o grobikai atsakytų prieš 
įstatymą. Be to, rugsėjo 11 d. į 
kolūkio kontorą iš darbo buvo 
iškviesti t rys bažnyt in io 
komiteto na r i a i . J i e m s 
pareigūnas padiktavo „proto
kolą", pagal kurį zakristijonas 
R. Grigas atleidžiamas iš darbo 
nuo rugsėjo 19 d., nes, pasak jų, 
zakristijonas užsiiminėja 
veiksmais, nieko bendro 
neturinčiais su relginių apeigų 

atlikimu. Kontoroje grasino baž
nyčios uždarymu ir klebono 
areštavimu, jei neneutrauks 
darbo sutarties su R. Grigu. 
Mes, dauguma bažnytinio dvi
dešimtuko narių ir Kiauklių ti
kintieji, pareiškiame: zakristi
jonu negali dirbti tik toks 
žmogus, kuris nedorai elgiasi, 
n e a t l i e k a savo prisiimtų 
pareigų. Roberto Grigo dorovei 
ir pareigų atlikimui mes jokių 
priekaištų neturime, esame juo 
patenkinti. Priverstinį sutarties 
nutraukimą,kaip be mūsų ži
nios padarytą, laikome negalio
jančiu. Jei pas mus liaudies val
džia, prašome skaitytis su 
daugumos nuomone. 

1987 m. rugsėjo 17 d. 
Pasirašė 102 Kiauklių para

pijos tikintieji, iš jų — 12 
bažnytinio komiteto narių. 

Žydai nepatenkinti, kad 
nepaminėjo 

Mauthausen. — Tą pačią die
ną, kai popiežius priėmė Austri
jos žydų atstovusjis aplankė ir 
Mauthauseno koncentracijos 
stovyklą, kuri austrų laikoma, 
kad žmonės prisimintų nacių 
kankinimus. Čia popiežius savo 
kalboje pasmerkė nacizmo 
„lunatišką ideologiją". Šioje 
stovykloje žuvo 122,766 II 
pasaulinio karo kaliniai. 

Spauda Europoje pažymi, kad 
susitikime su žydų atstovais 
popiežius ragino juos sutikti, 
kad palestiniečiai turėtų savo 
valstybę, tačiau popiežius nieko 
neatsakė į žydų prašymą, kad 
Vatikanas užmegztų pilnus dip
lomatinius ryšius su Izraeliu. 

Už visus žuvusius 
Mauthausen stovykloje popie

žius išbuvo dvi valandas. Kalbė
damas apie nacių žiaurumus, 
popiežius sakė, kad visų pareiga 
daryti viską, kad panaš ių 
dalykų pasaulyje d a u g i a u 
nebūtų. Kadangi tarp mūro 
sienų netelpa daug žmonių, tai 
tik 2,000 žmonių tebuvo leista 
įeiti į stovyklos vidaus patalpas. 
Jis paminėjo čia visus nužudy
tuosius ir meldėsi už juos, 
specialiai prisimindamas katali
ką Marcei Callo, kuris čia mirė, 
kun. šv. Maximilian Kolbę ir 
kitus katalikus, kurie mirė 
nacių stovyklose. Bet jis spe
cialiai nepaminėjo žydų, ir tai 
sukėlėjų nepasitenkinimą, kurį 
viešai pareiškė Austr i jos 
vyriausias r ab inas C h a i m 
Eisenberg: „ M a u t h a u s e n o 
vizitas nepaminint žydų yra 
nepatenkinamas. Tik vieną 
žydą jis suminėjo, kuris kentėjo, 
tai yra Jėzus Kristus, ir J i s 
nemirė Mauthausene. Mums 
reikia pagalbos Austrijoje ir 
mes iš popiežiaus tos pagalbos 
nesulaukėme". 

„Auka pasauliui" 

Žydai taip pat reiškė savo 
nepasitenkinimą, kad popiežius 
kalbėjosi su Austrijos prez. K. 
Waldheimu, kuris jų kaltina
mas nacių nusikaltimais, bet 
kurie niekada nebuvo įrodyti. 

Ko lauktina Kremliuje 
Gorbačiovas moka prisitaikinti 

Popiežius Jonas Paulius II lanko buvusią nacių koncentracijos stovyklą Mauthausene, A'istrijoje. 

Lietuviai reikalauja 
nepriklausomybės 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

Maskva. — Vakarų diplo
matai ir kai kurie Sovietų 
šaltiniai sutinka, kad šiandien 
prasidėjusioje Komunistų parti
jos konferencijoje bus priimtos 
Gorbačiovo pers i tvarkymo 
gairės, bet nebus keičiama 
ideologinė kryptis, kuri galėtų 
suskaldyti partiją ir sumenkin
ti Gorbačiovo poziciją. Šiuo atve
ju Gorbačiovas yra lankstus ir 
nerizikuos savo vietos prarasti. 

Sovietų partiečių konferenci
jai yra nustatytos 4 dienos, bet ji 
gali būti pratęsta. Bet Gorba
čiovas visados gali ką nors neti
kėto paskelbti, sako diplomatai. 
Komunistų partija, kaip sako 
sovietų oficialus asmuo, kuris 
yra vienas iš penkių tūkst. 
delegatų, yra pasidali
nusi į dvi grupes: vieni 
yra už Gorbačiovą ir jo refor
mas, kiti prieš jį. „Gorbačiovas 
nenori pradėti nė mažiausio 
karo dabar. Jis nori įrodyti, jog 
jo socialistinė demokratija nėra 
stabdis", sako tas pats dele
gatas. 

Dešimt punktų 
Kai prieš metus buvo paskelb-

Nežiūrint šių pareiškimų, žydų 
delegacija sakė, kad pokalbis su 
popiežiumi buvęs „išimtinai 
draugiškas ir malonus". ^ 

Tačiau kitą dieną, kai popie
žius Lorch miestelyje, netoli 
Čekoslovakijos sienos, susitiko 
su ūkininkais ir darbininkais, 
jis pasakė, jog krikščionių ir 
žydų kančios koncentracijos 
s tovyklose yra „auka 
pasauliui". Vatikano spaudos 
sekr. Joaąuin Navarro-Valls 
pasakė, kad popiežius neturėjo 
jokios intencijos nepaisyti žydų 
kančių. 

P i rmadien į iŠ Salzburgo 
popiežius Jonas Paulius II 
sugrįžo į Vatikaną. 

— — — _ _ _ _ _ 
— Panevėžio mieste lankėsi 

Latvijos Limbadžių rajono teat
ro grupė. Svečiai parodė H. Gul
bio pjese „Čiūčia liūlia, mažutė
l i" . Ten vėliau įvyko „Dobilo" 
liaudies teatro ir svečių iš Lim
badžių vakaronė. Jos metu pa
nevėžiečiai davė ištraukas iš 
Balio Sruogos komedijos „Uoš
vė". 

— Istorikų konferencijoje 
buvo svarstytos feodalizmo, 
kapitalizmo ir socializmo temos. 
Kalbėjo daugiau negu 20 akade
mikų istorikų. Nemaža klausi
mų buvo iškelta „baltųjų 
dėmių" laikotarpiui užpildyti. 
Daug dėmesio buvo skirta „ko
munistų valdžios" paskelbimui 
1918 m. Lietuvoje. Ypač kreip
tas dėmesys į Komunistų parti
jos ideologinę veiklą ir tautinių 
reikalų raidą. 

— Šiauliuose įvyko septinta
sis iš eilės pučiamųjų orkestrų 
sąskrydis. Dalyvavo keliasde
šimt orkestrų. Baigiamasis 
dūdorių sąskrydžio koncertas 
įvyko parke, prasidėjęs teat
ra l i zuo tu prologu, kuris 
apžvelgė pučiamųjų muzikos 
raidą nuo paprastų piemenėlių 
birbynių iki šiuolaikinių masi
nių švenčių. 

— Jurbarke Dainų slėny prie 
Mituvos įvyko dainų šventė, 
kuri, dejarbuvo skirta paminėti 
tarybų valdžios įvedimui ir pasi
tarnavo komunistų propagan
dos tikslams. 

Vilnius. — Daugiau kaip 
60,000 žmonių, penktadienio 
vakare, birž. 24 d., demonstra
vo pagrindinėje sostinės aikštė
je, palaikydami Persitvarkymo 
sąjūdį Lietuvoj*. Sąjūdis, kuris 
įsteigtas Lietuvos intelektualų 
birželio 3 d., kritikuoja 
nedemokratišką delegatų išrin
kimą į Komunistų partijos 
konferenciją, kuri prasideda 
šiandien. Persitvarkymo sąjūdis 
išleido deklaraciją, reikalau
damas Lietuvai ekonominės, 
kul tūr inės ir t au t inės 
autonomijos. 

Partijos nariai reikalauja 
suverenumo 

Demonstracija Gedimino 
aikštėje tęsėsi 3 valandas. 
Lietuvių komunistų spauda 
nieko nepranešė apie demons
traciją, kaip kad buvo Latvijoje 
ir Estijoje, todėl buvo sklei
džiami atspausdinti lapeliai ir 
tuo būdu žmonės sužinojo. 
Demonstracijoje dalyvavo Cen
tro Komiteto kai kurie nariai ir 
delegatai į partijos konferenciją 
Maskvoje. 

Centro komiteto sekretorius 
Algirdas Brazauskas pranešė 
Persitvarkymo sąjūdžio tikslus: 
reikalaujama Lietuvai suve
renumo ir, kad lietuvių kalba 
būtų oficiali Lietuvos respub
likos kalba. Demonstracijoje 
dalyvavo Vilniaus Komunistų 
partijos pirmasis sekretorius 
Kęstutis Zaleckis ir Komunistų 
jaunimo partijos pirmasis sek
retorius Masaitis. 

.SS-KG6- (u) 

Nereikia rusų 
Demonstrantai pakartotinai 

šaukė: „Nereikia Nikolai Mit
kui", arba „Šalin Mitkin", kuris 
yra rusas ir antrasis Komunis
tų partijos sekretorius Lietu
voje. Demonstracijoje buvo 
perdėm stiprus tautinis pasi
reiškimo jausmas, kaip ir Lat
vijoje ir Estijoje, kurios kartu su 
Lietuva buvo iki 1940 metų 
nepriklausomos valstybės. 

Šimtai Lietuvos trispalvių 
buvo nešamos daugelio demons
trantų, praneša Lietuvių Infor
macijos Centras Brooklyne. 

Rašytojo žodis 
Demonstracijos metu kalbėjo 

rašytojas V. Petkevičius. Jis rei
kalavo paleisti sąžinės kalinius, 
poetą Gintautą Iešmantą ir 
minia jam pritarė milžiniškomis 
ovacijomis. Poetas Iešmantas, 
buvęs Komunistų partijos narys 
ir žurnalistas, būdamas 11 metų 
koncentracijos stovyklose, susir
go džiova. J i s turėtų būti 
išleistas 1991 m. Be to, rašytojas 
V. Petkevičius savo kalboje 
reikalavo, kad būtų leista gie
doti Lietuvos himną viešai, be 
trukdymų, ir minia jam pritarė 
gausiais plojimais. 

Kiti kalbėtojai 
Kalbėjo ir kiti Persitvarkymo 

sąjūdžio nariai: prof. A. Juozai
tis, modernios muzikos atstovas 
Algirdas Kaušpėdas, kuris pra
vedė ir skandavimą „laisvės, 
laisvės", kitas prof. Genzelis, 
kuris kvietė visus vienybėn už 
politines reformas. Dar kalbėjo 
muzikologas V. Landsbergis ir 
ekonomistė K. Prunskienė. 

Demonstracija Gedimino 
aikštėje Vilniuje buvo baigta 
Lietuvos himnu. 

.vorgeschmack au» Freib#if 

SS lygūs KGB 
Taip atrodo pneškomunistinis šūkis 
Rygos mieste, Latvijoje. 

— „Minties" leidykla išleido 
naują knygą „Liaudies gynėjų 
žodis", kurios redakcinę kole
giją sudarė S. Apanavičius, J. 
Jermalavičius, A. Rimkus, H. 
Vaigauskas ir A. Viršulis. Joje 
pateikiami atsiminimai ir ap
mąstymai, kurie dergia Lie
tuvos partizanus, norėjusius 
iškovoti Lietuvai nepriklau
somybę. 

— Afganistano delegacija, 
vadovaujama statybos ministe-
rio M. Nazaro, kartu su kitais 
komunistais lankėsi Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje ir Palango
je, norėdami susipažinti su 
gyvenamųjų rajonų statyba ir 
su industrinėmis įmonėmis. 
Delegaciją lydėjo Statybos 
komiteto pirm. O. Bortnevas iš 
Maskvos. 

— Lietuvos Vyriausiojo 
teismo plenumo posėdyje, 
kuriam pirmininkavo šio Teis
mo pirmininkas J. Misiūnas 
sužinota, kad baudžiamojon 
atsakomybėn 1987 m. patrauk
ta už vagystes ir nuteista 2,351 
asmuo, kas sudaro 24.9% visų 
nuteistųjų skaičiaus. 

— Kaune, netoli Karmėlavos, 
nuo liepos mėnesio pradės veikti 
naujas aeruostas, kuriame nusi
leidimo takai jau išbandyti. Iš 
čia kasdien lėktuvai skris į 
Maskva ir penkis kartus per 
savaitę į Simferopolį. Senasis 
aeruostas, esantis Aleksote, ple
čiantis miestui, atsidūrė gyve
namųjų kvartalų centre. 

— Sveikatos apsaugos 
ministerijos duomenimis, 
Lietuvoje 1987 m. buvo 59 tūks
tančiai alkoholikų ir 614 
narkomanų. O dar 17 tūkstan
čių alkoholikų ir per 300 nar
komanų — profilaktinėje srityje. 

— Jurbarko liaudies meni
ninkų klubas „Mituva" senųjų 
dvaro rūmų dalyje atnaujino ap
leistas patalpas, senovinį židinį 
ir originalius balkonus. Čia 
atidarytas ir parodų salionas. 
Pirmoje liaudies menininkų 
parodoje jurbarkiečiai susipa
žino su J. Baranauskienės, L. 
Ašmonaitienės, V. Dubikaičio ir 
ir S. Kulikausko darbais. Šiame 
kultūros židinyje vyksta 
literatūros popietės, muzikos 
vakarai , vaidina liaudies 
aktoriai. 

— Vilniuje įvyko pavergtos 
Lietuvos teatro veikėjų suva
žiavimas, kuriam pirmininkavo 
artistas D. Banionis. Buvo 
svarstomi teatro persitvarkymo 
uždaviniai ir veikios kryptys 
„persitvarkymo laikotarpiu" 
Suvažiavimas vyko partijos 
Centro Komiteto kultūros 
skyriaus vadovo J Paleckio 
priežiūroje. 

ta ši konferencija, buvo aišku iš 
sovietų vadų pareiškimų ir 
vėliau iš spaudoje buvusių 
pranešimų, kad konferencija 
bus Komunistų parti jos 
kongreso pakaitalas. Kongresai 
būna kas 5 metai ir jie perrašo 
partijos taisykles ir pakeičia 
partijos Centro komitetą. Gor
bačiovo šalininkai mano, kad 
Kremliaus vadas bus pakan
kamai stiprus panaudoti Konfe
renciją savo tikslams. Tam daug 
vilčių davė gegužės 23 d. 
posėdis, kai Centro komitetas 
priėmė 10 punktų, kurie drama
tiškai pakeičia oligarchinę 
Kremliaus galią. 

Drastiški siūlymai 

Pagal tas tezes, valdžia 
sugrąžinama vie t inėms 
taryboms, kurios geriau žino 
vietoje, kas labiausiai reika
linga tai respublikai. Drastiš
kiausias pakeitimas, kurį siūlo 
Centro komitetas, yra tai, kad 
savo pareigose kiekvienas parei
gūnas tegali likti tik du penke
rių metų terminus, įskaitant ir 
Gorbačiovo pareigas. Trečias 
terminas būtų leistas tik tada. 

kai kandidatas slaptu balsavi
mu surinktų 75% balsų. Keli 
kandidatai ir s laptas 
balsavimas turėtų tapti stan
dartu. Teisinė sistema turėtų 
būti labiau nepriklausoma ir 
privačios žmogaus teisės labiau 
apsaugotos. 

Debatų taisyklės 
Tie pakeitimai sovietų siste

moje yra „apstulbinantys", sako 
Vakarų diplomatai. Klausimas 
tik, kaip jie bus įgyvendinti. Kad 
nuraminus konservator ius 
komunistus, Gorbačiovas gali 
pažadėti, kad šios reformos 
nebus pradėtos vykdyti iki 
Komunistų partijos kongreso, 
kuris bus 1991 m. Sovietų 
šaltiniai mano, kad nebus 
didesnių pakeitimų vadovybėje, 
gal tik patarimas vyresniesiems 
partiečiams pasitraukti į poilsį. 

Vienas dalykas yra Gorbačio
vui geras, kad Centro komitetas 
priėmė šios konferencijos deba
tų taisykles, kurias pasiūlė pats 
Gorbačiovas. J is atidarys ir 
užbaigs konferenciją ir tik kai 
kurios dalys tebus perduotos per 
sovietu televiziją iš šios uždaros 
konferencijos. Visi kalbėtojai 
tegalės kalbėti po 10 minučių. 
Įvairios konferencijos sesijos bus 
vadovaujamos Politbiuro narių. 

Įsteigtas patriotinio 
sąjūdžio komitetas 
Vilnius. — LIC praneša, kad 

Lvove įsteigtas visuomeninis 
koordinacinis TSRS t a u t ų 
patriotinio sąjūdžio komitetas, 
į kurį įeina šešių respublikų 
atstovai — estų, lietuvių, latvių, 
ukrainiečių, armėnų ir gruzinų. 

Šis komitetas birželio 11 
savaitgalį posėdžiavo t r i s 
dienas. Iš lietuvių dalyvavo An
tanas Terleckas ir Eugenijus 
Krukovskis iš Vilniaus. Koordi
nacinis komitetas aptarė pa 
reiškimą vyriausybei tautinės 
politikos reikalu, paruošė laiš
ką prezidentui Reaganui, pasi
sakė dėl politinių kalinių. Laiš
ke Reaganui prikišama, kad jis 
per vizitą Maskvoje kalbėjęs tik 
apie žmogaus teises ir nekėlęs 
tautinių problemų. 

Dokumentai skelbiami rusų, 
ukrainiečių kalbomis. Koordi
nacinis komitetas vėl rinksis 
rugsėjo mėnesį Rygoje. 

Glasnost ir kalėjimai 

New Yorkas. — „Glasnost 
yra glasnost, bet kalėjimai yra 
kalėjimai", tokiu pavadinimu 
New York Times atspausdino 
Natano Šaranskio straipsnį. Jis 
savo rašinyje ragina Vakarų 
demokratijas nenustoti kovojus, 
kad Sovietų Sąjunga suteiktų 
savo visiems piliečiams lygias 
žmogaus teises. Jis rašo, kai bū
damas Čistopolio kalėjime su
žinojo apie viršūnių konferen
ciją Vienoje. Jie tada buvo įsi
t ikinę, kad prez. Carter is 
nepasirašys sutarties su Brež-
nevumeišgavęs politiniams kali
niams nuolaidų. „Bet mūsų 
viltis pavirto neviltimi, kai abu 
vadai pasibučiuodami užant
spaudavo SALT II sutartį". 

Šaranskis dabar primena, jog 
„su manimi kalėjęs toje pačioje 
celejė Viktoras Petkus pirmasis 
pareiškė tai. ką visi įtarėme, 
kad mus ignoravo. ,Praeis 
penkeri metai", sakė jis, .Polit
biuro vadovai turės išmirti, kol 
mes iš čia išeisime'. Petkaus 
skeptiškumas pasirodė esąs 
visai pagr įs tas . Aš buvau 
paleistas po trijų generalinių 
sekretorių ir septynerių metų. 
Petkus dar dabar tebekalina-
mas". Šaranskis dar primena, 
jog jei Gorbačiovas būtų tikėjęs, 
kad sovietų žemės ūkį galima 
atgaivinti be laisvėjimo, glas
nost nebūtų buvę. „Nepamirš
kime, kas atsitiko, kai Vakarai 
1979 m. nustojo kovoję už žmo
gaus teises". 

KALENDORIUS 
Birželio 28 d.: Irenėjus. Rėdą, 

Rainis, Taugėla, Gaudė. 
Birželio 29 d.: Petras ir Povi

las, apaštalai. Manigirdas. Ged
rime. 

ORAS 

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:29. 
Temperatūra dieną 82 1.. nak

tį 56 1. 



DRAUGAS, antradienis, 1988 m. birželio mėn. 28 d. 

LEISKIME DIETAI 
NORMUOTI 

CHOLESTEROLIO 
PERVIRŠĮ (32) 

Vaistų prirašymo žinovai yra 
menkesni už tinkamo maisto 
nurodytojus. 

12-to šimtmečio kiniečių 
išmintis 

Šio krašto sveikatos institutas 
(National Institutes of Health, 
Bethesda, MD) įsakmiai patarė 
žmonėms t ikr int i sveikatą, 
kraujo riebumą ir tuo reikalu iš
leido naujus nurodymus. Tai 
išjudino amerikiečius plūste 
plūsti pas savo gydytojus, pra
šant padėti jiems sunormuoti 
cholesterolio kiekį jų kraujuje. 

Minėto instituto padalinys, 
National Cholesterol Education, 
dabar (1988 m. gegužės mėn.), 
p a t a r ė , kad visi suaugę 
amerikiečiai, turį cholesterolio 
daugiau negu 240 mg% (kitaip 
dar skaičiuojant — kaip ir 
Kanadoje skaičiuojama: 240 
mg/dL arba 6.21 mmol/1; dL 
yra deci-litro arba 100 cc) turi 
būtinai mažinti, normuoti jo 
kiekį, kad būtų 200 mg%. Šis 
skyrius saviškiams pataria 
siekti 135 mg% cholesterolio 
kiekio. 

Dar to negana. Mažinti choles
terolio kiekį savo kraujuje pri
valo ir visi tie amerikiečiai, 
kurie turėdami cholesterolio 
daugiau 200 mg% (arba 5.17 
mmol/L) priedui dar turi vieną 
(vyrai) ar du (moterys) širdies 
atakos prišaukėjus („risk fac-
tors"). Vyriška lytis skaitoma 
vienu tokių prišaukėjų: taigi 
visi vyrai jau tuo pačiu turi 
vieną minėtą prišaukėją: jie visi, 
turį virš 200 mg% cholesterolio 
savo kraujuje, turi jį mažinti. 

Kaip šio skyriaus skaitytojai 
jau žino, yra visas tuzinas šir
dies aiakos prišaukėjų. Jų čia 
nekartosime, tik svarbesnius 
suminėsime: šalia minėto tre
jopo kraujo suriebėjimo ir 
vyriškos lyties, yra dar hiper-
tensija, rūkymas, nutukimas, 
užsisėdėjimas, per didelis kraujo 
saldumas a r rūgštumas ir su 
tur imomis negalėmis nesi-
tvarkymas. 

Nežiūrint, ar kuris pritaria ar 
nepritaria šitam naujausiam 
minėtos įstaigos nurodymui 
cholesterolio reikale, vis vien jis 
turės didelės įtakos ateities 
medicinoje. 

Iki šiol gydytojai daugiau 
dėmesio kreipė į kartais pasi
taikantį pacientą su labai riebiu 
krauju (šeimyninis kraujo su-
riebėjimas). Dabar bus daugiau 
rūpinamasi „normaliais" suau
gusiais, kurių kraujas bus 
susektas esąs cholesteroliu per 
riebus. Tokie pacientai pasi
kliaus gydytojais, kurie žino, 
kad kraujo suliesinimas iki nor
mos yra svarbus, bet tokie gydy
tojo patarimai kraują suliesin-
ti nėra sėkmingi dėl gydytojo 
laiko stokos tokiam reikalui. 

Dabar labai greitai reikia pra
dėti reikiamai patarinėti krau
jo liesinimo reikale laisvai įpra
tusiems gyventi amerikiečiams. 
Reikia išdirbti veiksmingus ir 
praktiškus būdus tokiam sulie-
sinimui. Žmonės nemėgsta 
keisti senų įpročių: prisirišimą 
prie skanaus, bet nesveiko 
maisto; jie nesutinka maitintis 
dabartinės medicinos peršamu, 
cholesterolio perviršį 
mažinančiu maistu. Taip ir 
gaunasi : gydytojai patar ia 
vienaip, o nesusitvarkę savo 
nusiteikimuose pacientai elgia
si savaip: jie kerta medicinos 
draudžiamus taukus, kiaulieną 
ir dešras. Ir taip elgiamasi visur 
ir visada. Visokie receptai 
mirgė te mirga t rynia is , 
smetonėle, sviestu, taukais ir 
raudona mėsa. Dar Ši karta 
turės praeiti, kol visi žmonės 

pradės maitintis maistu, apsau
gančiu jų širdis nuo atakos. 

Pirmas žingsnis į liesesnį 
kraują yra dieta 

Dr. Timothy Blair su talki
ninkais tv i r t ina , kad na
cionaliniai tyrimai šiame krašte 
įrodė, jog širdies "takos gavimas 
ir dėl tų atakų mirtingumas 
(„coronary dea th" ) gali 
sumažėti ir sklerozės pirmyn 
eiga gali būti sulėtinta ar net 
skleroziniai priskretimai pra
šalinti („reversed"), šalia mais
to be gyvulinių taukų ir be 
cholesterolio maisto, naudojant 
dar ir cholesterolį mažinančius 
vaistus, sakysim, tokį 
cholestyramine. 

Todėl pirmas žingsnis per rie
baus kraujo liesinime žen
giamas tik dietos, ne vaistų, 
pagalba. Visi žmonės,turį per 
riebų kraują.turi keisti įprastinį 
maistą sveikesniu. Amerikie
čiams patariama su maistu per 
parą sunaudoti ne daugiau 
cholesterolio kaip 300 mg, gi 
vienas trynys jo turi apie 272 
mg, jau nekalbant apie kitus 
riebalus ir mėsas. 

Dietos pakeitimas ir yra visų 
žengtinas pirmas žingsnis, ap
saugant širdį nuo atakos, suma
žinant kraujuje cholesterolio 
perviršį. Tai reiškia, pacientas 
turi išmokėti atpažinti 
gyvulinių riebalų ir choles
terolio šaltinius savo maiste; tai 
reiškia, pacientas turi sužinoti, 
kiek tokių riebalų ir choles
terolio yra krautuvėse ir 
restoranuose parduodamame 
maiste; tai reiškia, kad pa
cientas turi atrinkti ir naudoti 
liesą ir mažai ar visai choleste
rolio ar gyvulinių riebalų 
turintį maistą. 

Daugelis žmonių jau žino, kad 
raudona mėsa tu r i daug 
kenksmingų gyvulinių riebalų 
ir turėtų būti nenaudojama. 
Gaila, kad dar nedaugelis orien
tuojasi apie riebalų kiekį ir rūšį 
kitokiame maiste, ypač 
sūriuose, kepsniuose ir dau
gelyje rūšių gatavai parengto 
maisto. Apie juos reikia žinot ir 
jų vengti. 

Sveikatos žinias reikia 
perduoti žmogui suprantama 

kalba 
Žinias apie maisto įtaką į 

kraujo suriebėjimą reikia per
duoti žmonėms suprantamai. 
Žinoma ir pacientui reikia būti 
atidžiam, domėtis sava sveikata 
ir turėti bent tiek smegenų, 
kiek jų randasi obuolyje: kitaip 
bus mažai naudos pacientui net 
ir iš naudingiausio gydytojo 
išaiškinimo. 

Maisto pajėgumas sukelti 
sklerozę — skleroziškumas 
(„atherogenic potency") žmogui 
būna geriau suprantamas, kai 
jis išreikštas vienu skaičiumi, 
nurodančio maisto skleroziš-
kumą. Massachusetts universi
tete dirbąs gyd. R. Curtis Elli-
son savo institucijoje patyrė, 
kad vienu skaičiumi išreiškiant 
maisto skleroziškumą, žmogui 
yra lengviau orientuotis spren
džiant maisto sveikumą šir
džiai. 

Savo pacientams jis panaudojo 
Connor su bendradarbiais iš
dirbtą formulę. Ji tokia. Tai 
cholesterolio (C) ir gyvulinių rie
balų („Saturated fats" (S) 
indeksą (I) — CSI. Jis vienu 
skaičiumi išreiškia prisotintų 
(gyvulinių) riebalų ir choleste
rolio gausą maiste. Cholestero
lio kiekis tame indekse yra iš
reikštas miligramais, o 
gyvulinių riebalų kiekis 
gramais. Sakysim, žemas CSI 

Praveda masinį giedojimą Alvudo pažmonyje Lietuvių sodyboje Emma 
Umbrasienė (kr.), Alfonsas Šidagis ir Anelė Kirvaitytė. 

Nuotr. M. N a g i o 

Kiekvienas ir kiekviena pajėgs šypsodamiesi sveikata džiaugtis, kaip Alvudo 
dietos prisilaikantieji Sofija ir Harry Tomarai. 

indeksas lygus 1.01 (gramai 
gyvulinių riebalų) plius 0.05 
(miligramai cholesterolio). 

To indekso naudojimo svarba 
iškyla dabar, kada prekybi
ninkai bombarduoja pirkėjus 
savomis reklamomis, skelbian
čiomis, kad tas ir tas maistas 
neturi cholesterolio („contain no 
cholesterol"), bet jis gali turėti 
gyvulinių (prisotintų — „satura
ted"), taigi širdžiai nesveikų rie
balų. Žmonėms reikės išmokti 
naudotis vienu skaičiumi. Tada 
jie galės orientuotis apie svei
katingumą, tokio maisto kaip, 
sakysim, kriauklėto — vėžinio 
gyvio („shellfish"), kuris turi 
kiek cholesterolio, bet mažai 
blogųjų (gyvulinių) širdžiai rie
balų ir dėl tokio gyvio CSI in
deksas yra žemas. 

Pavyzdžiui, 3.5 uncijos įvairių 
rūšių kriauklėtų gyvių 
(šrimpsų, vėžių, vėžlių...) CSI 
indeksas (rodiklis) yra tarp 2 ir 
8, o to pat svorio jautienos tas 
rodiklis yra 18, o cheddar sū -
rio - 26. 

Kaip sveikas širdžiai yra taip 
vadinamas įvairių rūšių „Grei
tai pagamintas" („fast food")( 
galima matyti iš tokio maisto 
sekančių CSI indeksų, arba 
rodiklių: dvigubas cheesburger 
— 17; šeši vištienos kvadratėliai 
(„nuggets" — 12; žuvies sumuš
tinis — 8; kotletas — 6. Toli
mesni pavyzdžiai irgi nurodo ne
sveiko maisto aukštą CSI 
rodiklį: du valgomi šaukštai 
sviesto — 19; du valg. šaukštai 
kokoso ar palmių aliejaus — 24; 
du valg. šaukštai safflower alie
jaus — 4; viena porcija ledų su 
22% riebalų — 24; viena porcija 
sherbet — 2. 

Gydytojų dėmesys 
cholesteroliui privers 
prekybininkus patiekti 

sveikesnį maistą 

Dabartinis gydytojų susi
domėjimas cholesteroliu ir 
nemediciniškos spaudos at
kreiptas didelis dėmesys į 
cholesterolį,be abejo, privers 
maisto gamintojus paruošti 
liesesnį ir iš sveikesnių riebalų 
maistą. Tokio maisto pa
gerinimo netrukus susilauk
sime didžiosiose maisto krau
tuvėse ir restoranuose, 
valgyklose. 

Aišku, neatsiliks ir mūsiškės 
valgyklos bei delikatesų par
duotuvės. Suprantama, jos 
taikysis prie klientų pa
geidavimų. O mūsiškiai, ypač 
pensininkai, sunkiai pasiduoda 
maisto naujovėms, nors jos ir 
sveikiausios jų širdims būtų. Jie 

vis ir toliau laikosi „lietuviško 
maisto", skęstančio gyvulio rie
baluose (mėsa. dešros, kumpiai, 
skilandžiai) ir perkrauto choles
teroliu (tryniai, pieno gaminiai). 
Tokio maisto CSI rodiklis ar in
deksas, t a i yra, viename 
skaičiuje išreikštas kiekis 
cholesterolio ir gyvulinių rie
balų, porcijoje yra aukštas. 
Todėl toks maistas yra nesvei
kas širdžiai. 

Lietuviškas virimo knygas 
siųskime į muziejų 

Visose lietuviškose virimo ar 
maisto paruošimo knygose bei 
mūsiškėje (ir amerikietiškoje) 
spaudoje iki šiol paduodami 
maisto receptai, su labai maža 
išimtimi, sudaryti naudojant 
cholesterolį ir gyvulinius tau
kus. Dabar visi tokie receptai 
turės būti patalpinti Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 
kaip nesveikos mitybos praei
ties liekana. Vietoje choleste
rolio ir gyvulinių taukų dabar 
tokios knygos paduos kiaušinio 
baltymo, pupas bei pupeles ir 
žuvį savo receptuose. 

Už tai dabar visi lietuviško 
maisto gamintojai pradėkite 
galvas sukti, kaip pagaminti 
lygiai skanų, patrauklų, bet tik 
sveiką širdžiai maistą; saugantį 
širdį nuo atakos, o smegenis nuo 
stroko (paralyžiaus), gi pen
sininką — nuo perrankstyvo 
galvos netekimo. Amerikiečiai 
prekybininkai čia greičiau už 
mūsiškius pris i ta iko prie 
pirkėjų reikalavimų ir geresnį 
biznį padaro. Jie jau pagamino 
be cholesterolio ir be gyvulinių 
taukų kotletus ir dešreles: Mor-
ningstar Farms gaminys: „cho
lesterol free breakfast patt". 
Savo skoniu jos prilygsta lietu
viškoms dešroms, o yra iš sojos 
pupelių su prieskoniais. 

Prieš medicinišką srovę nė 
vienas neatlaikysime: netrukus 
ateis laikas, kada mūsų 
žmonės pradės tik sveiku šir
džiai maistu misti. O krautuvės 
ims lūžti maistu prieš sklerozę, 
prieš širdies ataką ir stroką. 

Išvada. Kuo greičiau šitoks 
pirkimas ir toks krautuvių be 
gyvulio taukų ir be cholesterolio 
prisipildymas a ts i ras , tuo 
lietuviškai širdžiai bus didesnė 
atgaiva. Tada ne tik ašaros 
džius, veidas šypsena puošis, bet 

Kas pasikeitė Sov. Sąjungoje? 
K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Pasinaudodamas keliais Va
karų Vokietijos, Austrijos bei 
Šveicarijos laikraščiais, mėgin
siu padary t i trumpą Sov. 
Sąjungos šiandieninio gyvenimo 
analizę, gal kiek daugiau pasi
remdamas to milžiniško krašto 
žinovu, Sovietinio instituto 
Miunchene vedėju prof. M. Vos-
lenskiu. Jo nuomone „glasnost" 
dar yra tam tikrose ribose 
— sienose tačiau faktai — 
įvykiai bei žmonių nuomonės 
yra viešai skelbiamos. Anksčiau 
to nebuvo. Tačiau žmogaus 
teisės srityje M. Gorbačiovas 
nedaug ką padarė. Ir toliau ka
lėjimuose laikomi politiniai ka
liniai, atleistieji negauna darbo, 
buto, yra persekiojami. Lagerių 
ir kalėjimų režimas ir toliau 
brutalus. Kremlius ignoruoja 
savo pasižadėjimus JT laisvą 
piliečių išvažiavimą. Norintieji 
apleisti S.S-gą yra KGB perse
kiojami. (KGB tarnautojai yra 
be odinių apsiaustų — aprengti 
moderniškom eilutėm — K.B.) 

Ūkiniame gyvenime — ne
daug pasikeitimų. Sov. Sąjun
gos gyventojai prie įvairių 
krautuvių eilutėse praleidžia į 
metus 65 milijardus valandų 
t.y. metinis 35 mil. žmonių dar
bo laikas, skaitant 40 vai. 
savaitę! Atlyginimo vidurkis 
apie 300 dol., kolchozininko tik 
150-200 dol. Tuo tarpu, kainos 
nėra žemesnės už Vakarų pa
saulio. 

Chruščiovas prižadėjo 1970 m. 
atskirą butą kiekvienai šeimai, 
kiekvienam viengungiui. Gor
bačiovas tą pažadą perkėlė 2000 
m. Ir toliau 20^r gyventojų 
gyvena susispaudę, labai dažnai 
dvi šeimos viename bute. Puola
mi Brežnevo ir Stalino laikai, 
tačiau pateisinamas yra Afga
nistano puolimas. 

„Perestroika" gal yra geresnė 
už užsispyrusį sustingimą. Ta

čiau „perestroika" sename 
pastate labai mažai padės, jeigu 
jo pamatai, pati sistema yra 
visų trūkumų priežastis. 

O ką galvojo Vakarų Vokieti
jos užsienių reikalų min. H.D. 
Genscheris apie Reagano ir Gor
bačiovo pasitarimus? 

Gegužės 29 d. „Bild am Sonn-
tag" žurnale jis rašė, kad vokie
čiai ant savo pečių stipriai 
jaučia rytų — vakarų skilimą. 
„Mes nešėme šalto karo krūvį", 
rašo vokietis — o Europos sienos 
tai sienos, kurios skiria vokie
čius nuo vokiečių". Iš abiejų pu
sių statomi žngsniai, priartina 
europiečius ir vokiečius. Vokie
čiai iš širdies linki sėkmingų 
pasitarimų, kadangi jų pasise
kimas kartu bus Europos ir vo
kiečių laimėjimas. 

Iš savo pusės norėčiau pridėti, 
kad pasitarimų metu radijo bei 
televizjos žiniose, keletą kartų 
buvo minima Lietuva bei Pabal
tijo tautos, pvz. Reagano kalbos 
metu Maskvos u-te, pabaltiečius 
pavadinant „Balten" vėl antro 
kanalo komentaruose, minint 
armėnų ir azerbeidžanų nesan
taiką, pranešėjas pažymėjo, kad 
Baltijos tautos siekia autono
mijos (ne autonomijos, bet laisvo 
gyvenimo, nepriklausomybės! — 
K.B.). Frankfurto radijas ge
gužės 29 d. rytinėje politinių 
žinių laidoje, labai objektyviai 
supažindino klausytojus su Sov. 
Sąjunga, pradedant caro laiko
tarpiu, revoliucija bei atsisky
rimu daugelio tautų nuo Lenino 
įkurtos valstybės, įsteigiant 
Lietuvą, Latviją, Estiją, kurios 
gyvavo tik 20 m. vėl pavergtos 
tos pačios Sov. Sąjungos. 
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ir kišenė netuštės ir gydytojai, 
mažiau darbo turėdami, pajėgs 
nuodugniau savo pacientams 
talkinti. 

Pasiskai tyt i . Archives ofln-
ternal Medicine. May 1988, 
volume 148, No. 5. 
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Penkt.. antr.. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th S t . Chicago. IL 
Te l . 476-2112 

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

Vai. pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contaci lenses" 

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

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

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

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

Tel. kabineto ir buto- OLympic 2-4159 

DP. . . KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave . Cicero 

Kasdien i iki 8 vai vak 
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

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

Žąsele galima net ir į grabą 
ei t i , t ik reikia vienodai 
krypuoti. 

Anonimas 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą p i rm ir ketv 12-4 

6-9. antr 126 penkt 10-12. 1-6 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučių hgos 

2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 
Tel.: 4360100 

11800 South west Higtmay 
Palos Heights. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tel. 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

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

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



Čekisto-enkavedisto išpažintis 

KALTINA TIK 
STALINĄ 

GRIŪVANTI MASKVA 
Amerikietis žurnalistas sako, kad be 

perestroikos išsiversti negalima 

„Gimtasis kraštas" (Nr. 23, 
VI.8) paskelbė ilgoką rašinį ant
rašte „Tiesą ir tik tiesą". 
Pirmiausia susipažinkime su jo 
autorium, pasitelkdami 
minėtame rašinyje, tarybinėje 
enciklopedijoje paskelbus ir 
mums „iš praktikos" žinomus 
duomenis. 

Tai Danielius Todesas (Todes), 
gimęs 1910.VI.21 Rygoje, vėliau 
kartu su pasiturinčiais tėvais 
gyvenęs ir mokęsis Panevėžyje 
(čia baigė 1927 m. berniukų 
gimnaziją). Studijavo Liežo u-te 
Belgijoje, kur įsitraukė į komu
nistinę veiklą. No 1930 m. stu
dijavo architektūrą Kaune. 
Tada 1932 m. tapo formaliu 
komunistų partijos nariu, 
aktyviai reiškėsi jos veikloje, 
bet 1934 m. suimtas ir nuteis
tas 8 ar 12 metų kalėjimo. 
Sovietiniams rusams okupavus 
Lietuvą, birželio 20 d. D. 
Todesas buvo paleistas iš 
kalėjimo. Tada tuojau saugumo 
departamentui vadovavęs A. 
Sniečkus pakvietė jį pas save 
dirbti ir paskyrė labai svarbaus 
pirmojo skyriaus viršininku. 
Okupantai apsisprendė daryti 
pirmuosius suėmimus naktį iš 
liepos 11 į 12 d. 1940 m. Liepos 
7 d. A. Sniečkus pasirašė labai 
slaptą instrukciją — suėmimų 
planą. Suėmimams vykdyti 
buvo sudarytos 5 grupės. I 
grupė, vadovaujama Krastino, 
turėjo suimti aktyvius tauti
ninkų veikėjus, II gr. (vadovas 
Dembo) — voldemarininkų 
vadovaujamą sąstatą. III gr. (va
dovas Leo Finkelšteinas) — troc-
kistus ir eserus. IV grupės va
dovavimas patikėtas Komodai
tei. Ji turėjo suimti krikščionių 
demokratų darbuotojus. V 
grupė (vad. Macevičius) vals
tiečių demokratų ir socialde
mokratų veikėjus. Grupės 
vyresnysis — Macevičius. 
Turime po ranka minėtą inst
rukciją. Ji buvo paskelbta ir 
1942 m. Kaune išleistame 
.,Lietuvių archyvo" I tome. Ten 
dar parašyta, kad „atsakomybę 
už p\ įstatymą žmonių ir žinių 
neša pirmo skyriaus viršininkas 
Todesas". Jam vadovaujant ir 
buvo įvykdyti pirmieji suėmi
mai, keli šimtai lietuvių in
telektualų. Suėmimo tikslas — 
kad būtų „ramūs" liaudies 
seimo rinkimai. 

Kaip vienas žymiausių sovie
tinio NKVD darbuotojų, D. To
desas organizavo suimtųjų bei 
tardomų asmenų aparatą, vado
vaudamas kankinimams, buvo 
1941 m. suėmimų bei deporta
cijų vadovaujantis asmuo. Kiek 
jo rūpesčiu buvo suimta ir 
deportuota Lietuvos gyventojų, 
šiandieną dar nelengva pasa
kyti, juoba, kad ir pats D. 
Todesas savo „išpažintyje" to 
skaičiaus nemini. 1941.VI.22, 
prasidėjus karui, jis su okupan
tais išbėgo iš Lietuvos. Pusmetį 
tarnavo rusų daliniuose, 
1942-43 m. enkavedistas 
Maskvoje, bet 1944 m. vėl grįžo 
į Lietuvą tęsti savo kruvino dar
bo ir buvo aktyvus NKVD dar
buotojas Kaune, Vilniuje. Ant jo 
sąžinės (jeigu jis dar tokią turi) 
guli didelė mūsų tautos aukų 
bei kančių dalis. 

Bet 1947 m. Todesas pakeitė 
savo profesiją, baigė universi
tetą, dirbo administracijos įstai
gose. Ir štai po 40 metų paskelb
ta jo „išpažintis" „Gimtajame 
krašte", str. antraštė — „Tiesą 
ir tik tiesą". Laikraščio re
dakcija pridėjo tokį prierašą: 
„Šio straipsnio autorius D. 
Todesas yra praėjusios epochos 
deformacijų liudininkas bei 
aktyvus dalyvis. Jis neteisina 
nei deformacijų, nei savęs. 
Nedarome to ir mes". O kitoje 
vietoje GK teigia: ..Sąžinės lie

piamas, jis imasi plunksnos". 
Pradėdamas savo „išpažintį" 

D. Todesas kalba apie 1941 m. 
birželio mėn. deportacijų or
ganizavimą ir rašo: „Gegužės 
mėnesį, o gal birželio pirmomis 
dienomis į Kauną atvažiavo 
Tarybų Sąjungos valstybės sau
gumo komisaras Merkulovas, 
dešinioji Berijos ranka (kartu su 
juo sušaudytas 1953 metais). 
Matyt , Lietuvai, turinčiai 
bendrą sieną su Vokietija, buvo 
skiriamas ypatingas dėmesys 
Latvijoje ir Estijoje, kiek gir
dėjau, darbavosi Merkulovo pa
vaduotojai. Merkulovas atvežė 
asmenišką Stalino nurodymą — 
apvalyti nuo pavojingų 
priešiškų elementų į Tarybų 
Sąjungą priimtas Pabaltijo 
respublikas. Taigi masinio 
deportavimo politinis idėjinis 
pagrindimas buvo paranojinė 
Stalino idėja". Toliau jis rašo, 
kad „Merkulovo nurodymu visų 
valstybės saugumo liaudies 
komisariato padalinių virši
ninkais Lietuvoje buvo paskir
ti viet iniai žmonės, pro
fesionalūs saugumiečiai (atsiųs
ti iš Rusijos) tapo jų pava
duotojais, nors tai iš esmės 
nieko nekeitė". Vadinasi, visus 
nurodymus davė ir deportaci
joms vadovavo maskvinis 
NKVD, o vietinis „saugumas" 
iiem aklai ūakluso. 

Naktį į birželio 22-ąją, 
iškviestas į liaudies komi
sariatą pagal pavojaus sig
nalą ir sužinojęs apie karo pra
džią, nepaskambinau tėvui į 
Šiaulius, kad trauktųsi. Mat 
buvo nurodyta .nekelti panikos'. 
Tartum galima nuslėpti karą... 
Iki šios dienos jaučiuosi netie
sioginis tėvo žuvimo kalti
ninkas. Rugpjūčio 14-ąją jis 
buvo sušaudytas Šiauliuose". 

Vėl „teliudija" Todesas: „Man 
gėda prisiminti,kad verkiau 
sužinojęs apie Stalino mirtį. Juk 
tuo metu jau žinojau, kaip buvo 
išgaunami prisipažinimai... 
Elgesio etalonas buvo Pavlikas 
Morozovas, įskundęs savo tėvą". 
(Beje. sovietai jam pastatė pa
minklą ir jo garbei išleido pašto 
ženklą, bet kolchozininkai tėvo ' 
skundiką likvidavo). 

Apie deportacijas Todesas 
toliau rašo: „apvalymas nuo 
priešiškų elementų nepasiekė 
savo tikslo. Deportavimas pasi
tarnavo moraliniu pateisinimu 
baltaraiščiams. Dėl to netekta 
daugelio kūrybinių darbuotojų, 
intelektualų, kurie, bijodami 
represijų, pasitraukė į Vakarus 
hitlerininkams pralaimint ka
rą. Kad ir ko norėtumėm pa
teisinti išvežimą — pateisinimo 
jam nėra ir negali būti . . 
Kiekvieną, kas dalyvavo 1941 
m. birželio 14 d. akcijoje, teis jo 
sąžinė". 

D. Todesas savo išpažintyje" 
betgi nutyli, koks jo darbas buvo 
deportacijų metu, kiek jo sąžinę 
slegia aukų. Jis visą kaltę su
verčia mirusiam Stalinui. Bet 
juk Stalinas vykdė ne vienas. 
Jis turėjo (ir dabar dar turi) 
milijonus jam paklusnių bei 
atsidavusių rėmėjų, pirmoje 
eilėje čekistų-kagebistų, kurių 
skaičiuje buvo ir Todesas. Jų 
rankos yra tiek kruvinos, kad 
taip greitai ir tokia menka 
„išpažintimi" nenuplausi. Juk 
yra ne tik asmeninė, bet ir 
kolektyvinė atsakomybė. 
1945-1946 m. sąjungininkų teis
mas Nuei nberge nuteisė ne tik 
Hit lerio minister ius, bet 
pripažino kaltomis vokiškų na
cių organizacijas. Analogiškai 
galvojant, kaltas ne vien tiktai 
Stal inas. Galbūt netrukus 
ir Sovietuose bus teisiami 
žudymų bei deportacijų kalti
ninkai, jų skaičiuje ir D. 
Todesas. „Revoliucija ėda savo 
vaikus" — sako prancūzai. 

b . kv. 

Daugelis rusų ir kai kurie Lie
tuvos lietuviai poetai kūrė odes, 
aukštindami Sovietų Sąjungos 
sostinės didybę, grožį ir jos 
dominuojančią reikšmę 
pasauliui. Lietuviai turistai, 
keliaudami Lietuvon, dviem 
trim dienom sustoja Maskvoje, 
bet įspūdžio apie tą miestą susi
daryti negali, nes paprastai 
keliauja turistiniais autobusais 
ir nustatytais maršrutais . 
Amerikietis žurnalistas Charles 
T. Povvers Maskvoje išgyveno 
kelerius metus, ją gerai pažino 
ir balandžio 29 d. „Los Angeles 
Times" dienraštyje paskelbė 
ilgokus savo pastebėjimus. Išva
dinėję pastaboje jis sako, kad į 
Maskvą net pirmą kar tą 
atvykusiam ir pora dienų 
pasižvalgiusiam žmogui pasi
daro suprantama, „kodėl sovie
tų vadas Mikhail S. Gorbačiovas 
ėmėsi „perestroikos" arba per
tvarkymo. Susidaro įspūdis, ir 
tai nėra perdėjimas, kad be grei
to persitvarkymo Maskva gali 
sugriūti". 

Arti Kremliaus 

Žurnalistas Powers sako 
kalbąs ne apie apleistus miesto 
rajonus („slums"), kokių yra 
New Yorke, Washingtone ir ki
tuose Vakarų miestuose, bet 
apie „normalius Maskvos gyve
namuosius kvartalus. Netoliau 

kaip trys blokai nuo Kremliaus 
sienų yra gatvių, kurios atrodo 
išimtos iš senų albumų, vaiz
duojančių industrinio amžiaus 
Londoną; tokie vaizdai įkvėpė 
Kari Marksui mintį, kad kapi
talizmas pasmerktas žūti". Šių 
dienų Maskvoje, ka ip jis 
pastebi, „gatvės suodinos, virš 
kurių kabo įlinkusios telefono ir 
elektros vielos, užkimštos pur
vinais ledo luitais, langai užlo
pyti kartono gabalais". 

„Atrodo, kad mieste negalima 
rasti langų su neišsikraipiusiais 
stiklais, gatvių su nesuskeldėju-
siu cementu, o vietinės gamybos 
keltuvai panašūs į pakavimo 
skrynias , a p m u š t a s pigia 
formaika". 

Pirmą kartą atvykęs turistas 
nustemba dėl visuotinio miesto 
skurdo. O juk (Maskva) yra di
džiosios galybės, superpower , 
sostinė. Tas terininas reikalau
ja, kad būtų išlaikyti nors ir 
minimalūs efektyvios priežiūros 
standartai. 

Maskviečiai 

Komunizmas žadėjo ir žada 
sukurti ekonomiją žmonių gero
vei, bet šios sistemos tikrovėje 
eilinis pilietis labiausiai užmirš
tas . P r i e k r a u t u v i ų , rašo 
žurnalistas Povvers, maskviečiai 
„stovi eilėse po kelias valandas, 
norėdami gauti kasdieniškų 

prekių, kaip batų, ledų, konser
vuotų vaisių, sienoms lipdyti 
popieriaus ir viešai neištaria 
nusiskundimo. Eidami įvairiais 
reikalais gatvėse jie nešasi 
neskoningus, mažus medžia
ginius maišus , vadinamus 
avoski, kuriuos išvertus į mūsų 
kalbą būtų galima pavadinti 
„dėl v isa ko". Mat, pripuo
lamai galima užtikti retai pasi
taikančių prekių, ir tada reikia 
su maišeliu atsistoti į eilę. 

Žurnalistas užėjo į maisto pro
duktų krautuvę gastronome ir 
stebėjo, kaip vyksta klientų ap
tarnavimas. Tuo metu buvo par
davinėjama dešra, panaši į 
amer ik ie t i šką „baloney". 
Žmonės stovėjo eilėje, o prie 
prekystalio darbavosi dvi par
davėjos. Vienas jaunas vyras 
sakėsi eilėje išstovėjęs 3 valan
das ir 15 minučių, kol priėjęs 
prie prekystalio. Pardavėja 
atsvėrė dešrą, suvyniojo ir 
išrašė pardavimo talonėlį. Su 
talonėliu pirkėjas atsistojo į kitą 
eilę prie kasos. Čia vėl teko il
gai laukt i , kol priėjo prie 
langelio, apmokėjo už pirkinį ir 
gavo štampuką, kad sumokėta. 
Tada teko vėl eiti į kitą eilę pro
dukto pasiimti. 

Kai dvi pardavėjos darbavosi, 
kiti trys tarnautojai stovėjo ir 
kalbėjosi. „Tai yra valdiška 
prekyba. Vadovybė nesirūpina, 

PLB valdyba ir bendradarbiai ruošiasi PLB seimui. Sėdi iš kairės; Baniutė Kronienė, Nijolė Balzarienė, Milda 
Lenkauskienė, PLB pirm. Vytautas Kamantas, Birutė Jasait ienė, Mirga Šaltmiraitė ir Rita Rudaitytė; stovi: Rimas 
Dirvonis, PLJS pirm. Alvydas Saplys, Vasario 16 gimnazijos direktorius Andrius Šmitas, Gintaras Grušas, PLB 
Lituanistikos katedros vedėjas prof. dr. Bronius Vaškelis, Stasys Jokubauskas. Raimundas Kudukis, Mykolas 
Drunga ir „Pasaulio lietuvio" redaktorius Bronius Nainys. N t J Tamulaičio 

nes mėsa vis tiek bus pagal 
planą išparduota, ir nebus pa
k r u t i n t a s Lenino barzdos 
plaukas, ar pardavimas vyks 
greitai ir efektingai,ar iki šiol 
vykdomu būdu". 

Rusai apie glasnost 

Kalbantis su prasilavinusiais 
rusais, jie gan abejingai nusi
teikę glasnost ir peres t roika 
atžvilgiu. „Dabar tik įdomiau 
darosi skaityti laikraščius", 
pasakė vienas. Tik jie purto 
galvas, nesuprasdami, kokiu 
būdu užsienyje Gorbačiovas 
įgijo „superstar" statusą. Šiuo 
metu jaučiamas stiprus pablo
gėjimas: viskas pabrango ir yra 
dar didesnis prekių trūkumas. 
Gal todėl, kad Maskva dabar 
nebeprivilegijuojama ir eko
nominiu aprūpinimu prilyginta 
visam kraštui. 

Kitas savo abejojimą taip pa
grindžia: „Čia yra Rusija, o Ru
sijoje niekas neskuba". 

Stovėdama prie gatvėje par
davinėjamų ananasų, pradžios 
mokyklos mokytoja dėstė: „Ži
noma, mes esame skeptiški. Kas 
dvidešimt metų skelbiama nau
ja politika. Žmonės varomi kaip 
avys. Jie praradę iniciatyvą ir 
savigarbą. Jie tą pat turi 70 
metų. Jie daugiau nieko nežino. 
Jie nesidomi perestroika, o tik 
nori gauti ananasų". 

Ilgos eilės ir prie degtinės par
duotuvių. Čia eilės vingiuotos, 
ir vadinamos „Gorbačiovo 
k i lpomis" . Bet kovos su 
alkoholizmu rezultatai paste
bimi: mažiau girtų svirduliuoja 
Maskvos gatvėse. Bet iš antros 
pusės, padidėjo naminės 
varymas. Naminė dažnai palei
džiama nelegalion r inkon 
užnuodyta. Sovietų spauda 
praneša, kad praėjusiais metais 
nuo apnuodytos naminės mirę 
10,000 žmonių. 

Degtinės trūkumas Maskvoje 
taip pat aiškinamas tuo, kad 
dideli kiekiai iš sandėlių pro 
„užpakalines duris" paleidžiami 
į juodąją rinką. 

Puškino aikštėje 
Maskviečiai daug skaito. Par

kuose, aikštėse šiltomis die
nomis sėdėdami ant suolų, 
verčia knygų lapus, užmiršę 
aplinką ir paskendę vaizduoja
mame pasaulyje. Jaunos mo
tinos su vaikų vežimėliais viena 
ranka judina vežimėlį, o antro
je rankoje laiko atskleistą 
knygą. 

Rašytojai Rusijoje yra pa
saulietiški šventieji. Puškino 
aikštėje prie didžiojo rašytojo 
statulos kojų kasdien padedama 
vidutiniškai 50-60 žiedų. Paste
bėtina, kad nė viena iš daugelio 

Lenino stovylų šitaip nuošir
džiai nėra pagerbiama. 

Puškino aikštė yra svarbiau
sia maskviečių susi t ikimų 
vieta. Čia daug uniformuotų 
karių, kaip ir visame mieste. 
Jaunos moterys sukiojasi čia, 
laukdamos draugių ar myli
mųjų. Kai kurios jų v i lk i 
dailius, stilingai pasiūtus pal
tus, kurių nėra krautuvėse, o 
pasiūti privačių siuvėjų ir j ų 
kaina viršija trijų mėnesių 
algą. 

Avalynė yra didesnė proble
ma. Sovietinių batų yra, bet j ie 
labai nedailūs. Užsieniečiai ge
riausiai pažįstami iš batų. 

Žurnalistas Charles T. Po
vvers, papasakojęs Raudonojoje 
aikštėje tiksliai vykdomus sar
gybų pasikeitimus prie Lenino 
mauzoliejaus, padaro tok į 
Kremliaus ir Maskvos paly
ginimą: „Plevėsuodama aukštai 
virš Kremliaus sienos ant žalio 
kupolo žėruojančiai raudona 
Sovietų Sąjungos vėliava stovi 
iškilusi juodo dangaus fone. 
Kaip matytas reginys (sargybų 
pasikeitimas) aikštėje, vėliava 
simbolizuoja valdančią jėgos 
idėją. Nors ta jėga savimi nepa
sitikinti ir archaiška, tačiau vis 
tiek jėga. 

Bet Raudonosios aikštės di
dingumas ir jėgos jausmas iš 
tikro nėra pati Maskva. Prie
šingai, didžioji Maskvos dalis 
atrodo griūvanti, išsitepusi, 
skurdžiai sukons t ruo ta , 
aptemusi, niūri. Tai ne jėgos, 
bet desperacijos vaizdas". 

Taip Maskvą pavaizduoja 
amerikietis žurnalistas Charles 
T. Povvers. j ^ 

MAŽIAU KALINIŲ 

Teismas buvo paskelbęs reika
lavimą, kad Cook apskrities 
kalėjimas tegali laikyti ne dau
giau, kaip 5,500 kalinių. Jei bus 
daugiau, turės mokėti po 1000 
dol. pabaudos kasdien. Kalė
jimas sumažino k a l i n a m ų 
skaičių iki 5,200. 

BRANGS ELEKTRA 

Illinois Komercijos komisija 
pasiūlė kompromisinį susi
tarimą, kad 1990 metais Com-
monvvealth Edison bendrovei 
būtų leista pakelti mokestį už 
elektrą 1%. 

TEISINĖ PARAMA 
NETURTINGIEMS 

Skadden, Arps, Slate teisi
ninkų firma paskyrė 10 mil. dol. 
kad būtų atlyginama jauniems 
advokatams, kurie imasi gint i 
neturtingųjų bylas. 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

VLADAS RAMOJUS 
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Dėl mokslo metų sumažinimo K. Donelaičio 
mokykloje ypač nepatenkinta buvo ir protestavo to 
meto LB Švietimo taryba. Nepatenkinti buvo ir kai 
kurie tėvai, norėjusieji, kad jų vaikai lit. mokykloje kuo 
ilgiau pabūtų ir tėvų kalbos geriau pramoktų. Nors tų 
laikų tėvai namuose daugiausia tik lietuviškai kalbėjo 
tarp savęs ir su vaikais, bet vaikams išėjus į gatvę ir 
amerikietišką mokyklą, juos jau supo svetima aplinka, 
nejučiomis darydama didžiule įtaką. Rezistencija kyla 
ten, kur yra varžoma laisvė. O naudodamasis begaline 
laisve, amerikietiškasis malūnas savo naudai puikiai 
mala emigrantų tėvų sūnus ir dūktas. Tik pažvelkime 
į vedybų statistiką ir pamatysim, kiek daug per pasta
rąjį šimtmečio ketvirtį susikūrė mišrių šeimų ir pro
centiniai kiek nedaugjų įsijungė į mūsų lietuviškosios 
tautinės bendruomenės narių tarpa 

Ir šiandien prisimenu 1964 m. birželio mėnesį 
įvykusią šventę, kai mūsų Gintautas ir Eugenijus kar
tu su kitais baigė K. Donelaičio lit. mokyklą ir išei
tąjį mokslą, nors labai jau kuklų, apvainikavo pirmai
siais gyvenime gautais diplomais. Šiltą žodį tarė 
mokyklos vedėjas ir būsimasis direktorius Julius Širka, 
pastebėdamas, kad didžioji dalis mokinių pereina į K. 
Donelaičio aukšt. lituanistine mokyklą ir, jei seksis 
mokslas, po dviejų metų ją baigs. Tuo tarpu mūsų 
sūnums, pereinantiems i Chicagos aukšt. lituanistinę 
mokyklą prieš akis dar stovėjo ketveri mokslo metai 

tėvų jėzuitų pastatytame ir lietuvių bei jaunimo veiklai 
atiduotam Jaunimo centre. Žaliems jaunuoliams tai 
nebuvo labai džiuginanti žinia, tačiau reikėjo jiems su
tikti su tėvų valia ir gyvenimo tikrove. Ir tai išėjo tik 
į naudą. 

Nebe reikalo sakoma, kad gyvenant emigracijoje, 
kur tave ir šeimą supa svetima aplinka, kalba ir 
papročiai, geriausiai lietuviškas tradicijas išlaikyti jau
nimui padeda lit. mokyklos ir lietuviškos jaunimo or
ganizacijos. Ir mes tai puikiai patyrėm, kai abu sūnūs, 
tik pradėję lankyti lit. mokyklas, buvo įrašyti ir į jau
nimo organizaciją, mūsų atveju — į skautus. Organiza
cijoje jie išaugo, subrendo, ją pamilo ir šių dienų tebėra 
akademikai skautai filisteriai. 

O buvo taip. Kai Gintautą žmona nuvedė ir įrašė 
į K. Donelaičio lit. mokyklą (ten, kaip minėjau, laisvu 
klausytoju priėmė ir metais jaunesnį Eugenijų), vieną 
iš artimiausių sekmadienių taip pat nuvedė į Jaunimo 

„Tačiau šiąja proga žvilgsniai krypsta į tr is Litu-
anicos tunto draugoves: Gedimino, Basanavičiaus ir 
Algirdo. Tos draugovės kaip tik yra sujungusios jaunuo
sius lietuvius skautus-vilkiukus. Šalia tau t i ška i 
susipratusios šeimos, lituanistinių mokyklų ir k i tų 
jaunimo organizacijų, šios draugovės atlieka t ik ra i 
gražų darbą ne tik skautybės puoselėjimui, bet ir li
tuanistiniam auklėjimui. Draugovėms vadovauja t rys 
jaunimui atsidavę paskautininkai — Vytautas Nami
kas, Juozas Ivanauskas ir Zigmas Jaunius. Iš viso tose 
draugovėse yra 90 vilkiukų, kurie, tikėkime, išaugs 
lietuviški vilkai gerąja to žodžio prasme... 

„Draugovių sueigos vyksta kiekvieną sekmadienį 
po 10 vai. Mišių Jaunimo centre. Sueigų metu jaunimui 
skiepijami ir skautybės įstatai, ir visokie užsiėmimai, 
susieti su lietuvybe: dainos, tautodailė, gerieji darbeliai 
ir 1.1. Pasak pačių vilkiukų, jų vadovai angliškai visai 
.nemoka'... Už tai vilkiukai ir yra įsisąmoninę, kad 
sueigose reikia kalbėti tik lietuviškai. Po pamokų šeš-centrą ir įrašė į skautus. I tą organizaciją, kurios nare 

būdama ji pati užaugo bei baigė mokslus. Po metų taip tadieninėse mokyklose sekmadienio skautų sueigos tai 
pat įrašė ir Eugenijų. Skautų sueigos tada vykdavo vėl nauja sekmadieninė mokykla. Ir tą mokyklą jie 
sekmadienių rytais Jaunimo centre. Skautų būdavo noriai lanko, nes ji būna tikrai įdomi..." 

Maždaug tuo laiku apie 1960-65 metus skautų ir 
skaučių tuntai narių skaičiumi pasiekė viršūnę ir j au 
nebetilpo net Jaunimo centre. Keitėsi ir skautų bei 
skaučių vadovai. Netrukus „Drauge" vėl paskelbiau 
straipsnį „Lituanica, kurią vairuoja aviatorius". Kai 
kurios to straipsnio mintys ir šiandien yra įdomios: 

„Lituanicos skautų tuntas Chicagoje, šiuo metu 
savo eilėse sujungęs per tris šimtus skautų, yra vienas 
didžiausių lietuvių skautijoje vienetų. Įdomu, kad 
šiame tunte auga gražus prieauglis ateities l ietuvių 
skautijai, nes 50 procentų visų tunto narių y ra jau
nesnieji skautai-vilkiukai. 

tiek daug, kad vargiai sutilpdavo Jaunimo centro 
rūmuose. Vien vilkiukų buvo kelios draugovės. Mū
siškiai, tiek vienas, tiek po metų ir kitas pateko į skau
tininko Vytauto Namiko vadovaujama draugovę. V. 
Namikas buvo tikrai pasišventęs jaunimui ir jaunimas 
jį mėgo. 

Netrukus „Drauge" paskelbiau straipsnį „Vilkiu 
kai, kurie ieško lietuviško miško", kur aprašiau 
pirmuosius įspūdžius apie išeivijos jaunuosius skau
tukus: 

„Lituanikos tuntas gegužės mėnesį švęs 15 metų 
sukaktį. Per ta laikotarpį tikrai didelis būrys lietuvių 
jaunimo šiame tunte išėjo skautybės ir kartu lietuvy
bės mokyklą. (Bus daugiau) 
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KUN. VALD. CUKURAS 
50 M. DIEVO TARNYBOJE 

Kun. d r . V a l d e m a r a s Cukuras — 
jub i l i a t a s . 

..Aš esu kupinas dėkingumo 
m ūsu Viešpačiui Kristui Jėzui, 
kuris mane sustiprino ir palai
kė tinkamu užimti tarnyste" 

i Paul. I m. laišk. Tim.. 1. 12). 

Graži vasariška diena, sekma
dienis. Diena — birželio 12. 
Daugiau ka ip pusantro šimto 
lietuviu ir keliolika amerikie
čių, gyvenančių keliose Naujo
sios Anglijos valstijose, renka
si Marijos Neka l to Prasidėjimo 
seselių vienuolyne Putname. 
Žmonės renkas i pagerbti kuni
gą Valdemarą Mykolą Cukurą, 
minint} 50 metų kunigystės 
sukaktį , ir prisidėti prie jo pa
dėkos A u k š č i a u s i a j a m už 
p a š a u k i m ą į V i e š p a t i e s 
tarnybą. 

Kun C u k u r a s yra vienuolijos 
k a p e l i o n a s , t a i v ienuo lyno 
seselės pas i s t engė , kad pa
gerbime d a l y v a u t ų daugiau 
žmonių. Kun . Cukuras yra ži-
r o m a s daugel iu i lietuvių, nes 
pasireiškė ir pasireiškia ne t ik 
tikėjimo kėl imo darbais, bet ir 
visuomeninėje veikloje, t iek žo
džiu, t iek raš ta i s , tiek darbais. 

Minėjimo šventės diena pra
dėta 11 vai . ryto iškilmingomis 
pamaldomis vienuolyno koply
čioje. Padėkos šv. Mišias laikė 
pats jubi l ia tas , koncelebruojant 
ki t iems k e t u r i e m s kunigams. 

J U O Z A S KRIAUČIŪNAS 

gyvenantiems Pu tname . Mišių 
lekcijas skaitė: Ilona Vaišnienė, 
seselė Teresė (psalmę) ir Vik
toras Vaitkus, Evangeliją — 
kun. Rapolas Krasauskas. 

Pamoks le k u n . C u k u r a s 
reiškė padėką Kūrėjui už pa
šaukimą, už galimybę skleisti 
evangeliją, kuri moko ir įparei
goja mylėti Dievą ir teikti pa
galbą artimui, už galimybę 
pačiam vykdyti, kiek pajėgia, 
skelbiamas evangelijos mintis. 
J i s pažadėjo visa ta i tęst i toliau 
ir visų prašė melsti Viešpatį pa
galbos. Po pamokslo tikinčiųjų 
maldas skaitė prel. V. Balčiū
nas. 

Pamaldų metu giesmes, pa
r inktas visiems žinomas, giedo
jo visa bažnyčia su ses. Teresės 
palyda vargonėliais. 

Tuoj po pamaldų visi dalyviai 
susirinko vienuolyno valgoma
jame bendriems pie tums. Susi
r inkus i ems kel iais žodžiais 
dienos reikšmę paaiškino dr. A. 
Stankaitis, o prel. V. Balčiūnas 
malda prašė Aukščiausiąjį lai
mintį susirinkusias ir patiektas 
valgymui gėrybes. 

Pietums baigiantis, organiza
cijų ir sambūrių vadovybių na
riai ar įgaliotiniai ilgesne a r 
t r u m p e s n e ka lba sve ik ino 
jubiliatą. Dr. A. Stankai t is pa
teikė kelis fragmentus iš jubilia
to darbų (jubiliato užmirštus) ir 
sveikino jį visų susirinkusių 
vardu. Jubiliatui visi sugiedojo 
„Ilgiausių metų". Ses. Berna
deta M. sveikino vienuolyno 
vardu ir įteikė adresą. Viktoras 
Vaitkus, nesant pirm. dr. C. 
Masaičio, sveikino vienuolijos 
rėmėjų vardu. Už Cape Cod 
gyvenančius lietuvius sveikino 
Žižiūnas. Jis dėkojo jubiliatui už 
atvykimą pas juos laikyti šv. 
Mišias ir jų subūrimą. Dr. J . 

Kriaučiūnas sveikino Putname 
ir apylinkėje gyvenančių lie
tuvių vardu,nes jie yra lyg pa-
rapiečiai. Ateitininkų vadovui 
Polikaičiui negalint dalyvauti . 

jų va^du jubiliatą sveikino dr. 
S tankai t i s . 

Pabaigoje j u b i l i a t a s k u n . 
Cukuras padėkojo už sveiki
nimus, dėkojo už kai kur ių 
detalių iš jo gyvenimo ir elgesio 
priminimą. Jis pažadėjo tęsti 
ligšiolinius darbus, s iekdamas, 
kad būtų teikiama garbė Aukš
čiausiam ir tai būtų naudinga 
žmonėms, ypač l ietuviams. 

50 metų yra ilgas žmogaus 
gyvenimo tarpsnis. Per tą laiką 
jubi l ia tas kun. Cukuras buvo 
Apvaizdos vedamas iš vietovės 
vietovėn, iš vieno krašto į kitą, 
kol buvo atvestas į Putnamą. 
Ver ta pažvelgti į jo nuei tą 
gyvenimo kelią, ypač kad visose 
gyventose vietose paliko gil ius 
darbų pėdsakus. 

V a l d e m a r a s Mykolas Cu
kuras gimė 1915 m. balandžio 
11 d. Barbelės vals., Bauskės 
apsk., Latvijoje (arti sienos su 
Lietuva, kuri buvo pravesta t ik 
toms valstybėms atgavus nepri
klausomybę). Dar j aunas per
kel tas į Lietuvą. J aunuo l i s 
ba igė Radvi l i šk io v i d u r i n ę 
mokyk lą ir po to B i r žų 
gimnaziją, 1933 m. Kunigų 
seminariją ir Vytauto Didžiojo 
universiteto Teologijos-Filoso
fijos fakulteto studijas baigė 
1938 m. Tų metų pavasaryje 
buvo įšventintas kunigu. Kurija 
jauną kunigą skyrė v ikaru , 
kapelionu ir tikybos dėstytoju 
mokyklose, nuolat perkeldama 
iš vienos vietovės į kitą. Ta ip 
per 4 metus teko j a m gyventi 
keturiose vietovėse: Sėtoje, Jur 
barke, Ukmergėje ir Šiauliuose. 

1944 m. atsidūrė Vokietijoje ir 
buvo paskirtas Tiuringijos sri
ties lietuvių kapelionu, bet buvo 
ir Ghotos lietuvių sąjungos pir
mininkas. 1948-50 m. gyveno 
Romoje, kur Gregorianumo ir 
Angel icumo un ive r s i t e tuose 
studijavo ir įsigijo filosofijos ir 
teologijos daktaratus. Tuo pačiu 
laiku aktyviai reiškėsi lietuvių 
spaudoje. Romoje įsteigė atei
t ininkų kuopą, buvo tarptau
tinės katalikų jaunimo sąjungos 
sekretoriate. 

1950 m. j i s atvyko į JAV ir Lietuviai Floridoje 
dirbo amerikiečių parapijose Co-
lumbus. Ohio vals., o nuo 1954 
m. Connecticut valst . Visur 
ieškojo ir r ado lietuvių ir jungė
si prie jų veiklos. 1958 m. per
keltas į Šv. Sebastijono parapiją 
Middletown, Conn., k u r išbuvo 
6 metus. Č i a gyvendamas dės
tė privatdocentu Weslyan uni
versitete. 1964 m. kun. Cukurą 
perkėlė į Pu tnamą Šv. Marijos 
Aplankymo parapijon. Iš čia 
buvo netoli Anhurst kolegija, 
kurią lankė būrys lietuvaičių, 
gyvenančių Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyno seselių 
išlaikomame bendrabutyje, ir j is 
dėstė kolegijoje filosofinius daly
kus. Mergaitės organizavo litua
nistinius kursus , kuriems kun. 
Cukuras vadovavo. Prie to j is 
kai ką dės tė Cromvvell suau
gusių seminarijoje. 

1966 m. j i s buvo paskirtas 
klebonu Voluntovvne ir po poros 
metų Pomfrete, prie Anhurst 
kolegijos. Kolegijoje j is jau buvo 
Filosofijos ka tedros vedėju. 
Kolegijai u ž s i d a r i u s , buvo 
klebonu poroje amerikiečių pa
rapijų, o 1980 m. persikėlė į 
lietuvišką Šv. Kazimiero pa
rapiją Providence. R.I., ir atgai
vino beišnykstančią parapiją. 
1983 m. persikėlė į Putnamą ir 
t apo Mari jos Neka l to Pra
sidėjimo sesel ių vienuolyno 
kapelionu, o paraijai Providence 
gavo kitą lietuvį kunigą. Vie
nuolyno kapelionu jis y ra ir da
bar. Jis ir vienuolyno seselės 
b u r i a a p l i n k g y v e n a n č i u s 
lietuvius, aktyvia i reiškiasi 
visokioje r e l ig inė je ir l ie
tuviškoje veikloje. 

Jubiliatas priklauso Amerikos 
katalikų filosofų draugijai, y ra 
Lituanist ikos instituto Filoso
fijos skyriaus narys. Lietuvių 
mokslininkų suvažiavimnuose 
skaitė paskaitų, o Lietuvių Ka
tal ikų mokslo akademijos dar
bų l e i d i n i u o s e p a s i r e i š k ė 
moksliniais straipsniais . Taip 
pat rašė ir rašo lietuviškoje pe
riodikoje. K a i p buvęs skautų 
dvasios vadas, ne tik domisi jų 
veikla, bet ka r t a i s dalyvauja ir 
jų veikloje. 

L inkime J u b i l i a t u i nepa
vargti ir išlikti veik'iu tikėjimo 
ir lietuvybės kėlirr darbuose. 
Vivat multos annos, Jubiliate! 

PABALTIECIŲ 
JAUNIMO 

SANDRAUGOS 
VEIKLA 

Balandžio 23 d. New Yorke 
estų namuose įvyko Pabaltiečių 
J a u n i m o sandraugos metinis 
banketas . Banke to priežastis — 
įteikti pažymėjimus mūsų tautų 
veikėjams, kur ie ypatingu būdu 
veikė ba l tų visuomenėje, ypač 
j aun ime . Šia is meta is buvo pa
gerbti l ie tuviai — Loretta Stu-
kienė, s t ipri Vyčių veikėja, ir 
G i n t a r a s G r u š a s , k u r i s 
p a s i ž y m i i r s a v o j a u n i m o 
sąjungos darba is ir taip pat pa
vyzdžiu savo bendraamžiams; 
latviai — Anna Rumaks ir Ojars 
Kalnins; estai — Allan Pensą ir 
Eduard K a r n e r (A.A.). 

V a k a r ą a t i d a r ė M a r t i n 
Suuberg . s and raugos pirmi
ninkas. Tolimesnę programą 
pravedė Rober ts Dambergs , 
v icepirmininkas . 

Pažymėjimų įteikimo metu 
garbės svečiai buvo apibūdinti 
ir jų įvairūs darbai pristatyti . 
Kiekvienas pagerbtas pabrėžė, 
kaip svarbu yra visiems pabal-
t iečiams dirbt i ka r tu ne vien 
savo pačių visuomenėje, bet ir 
amerikiečių tarpe . 

M e n i n e da l į a t l i k o es
tas pabėgėlis Rein Reinnappe, 
neseniai a tvykęs į Ameriką. Jo 
ta lentas p ian inu sužavėjo visus 
sus i r inkus ius savo energija ir 
p r i s ta tymu. 

Buvo v a k a r i e n ė ir šokiai. 

Buvo tikra šventė. Visi svečiai 
smagiai praleido vakarą, turė
dami progą viešai pagerbti 
žmones, kurie pozityviai savo 
pavyzdžiu prisidėjo ir prisideda 
prie savo tautų visuomenės 
darbų ir taip pat buvo proga 
ka r tu pabendrauti. 

Pabaltiečių Jaunimo sandrau
gos veikla nesibaigia banketu, 
bet tęsiasi šių metų stovykla, 
kur i bus rugpjūčio 11-14 die
n o m i s J im Thorpe , Penn-
sylvanijoj (į pietus nuo Scran-
tono). Stovyklavietėje rinksis 
latvių, estų ir (tikimės) lietuvių 
jaun imas , kuris nori maloniai 
p r a l e i s t i sava i tga l į , sto
vyklaujant ir geriau susipažįs
t a n t su Pabaltiju ir pabal-
tiečiais. Šiais metais, kadangi 
būs ime ukrainiečių stovykloje, 
be abejo, ir b u s progos 
susipažinti net su ta is už pa-
baltietiškų ribų- Kalnuose ir 
miškų laukuose stovi namukai, 
kurie priglaus kūnus, pavargu
sius nuo protinės ir fizinės 
mankštos. Saulutėje besikai
t inan t i s jaunimas turės progų 
maudytis baseine, palošti tinki
ni ir apsišviesti bes ik lau
sydamas įdomių paskaitininkų. 
Programa bus ruošiama poli
tinė, biznio klausimais, sportinė 
( turim ypač gerą žaidimą šiais 
metais!) ir kultūrinė. Planuojam 

Rima Šilėnaitė sveikina Vyčių sąjungos veikėją Loretą Stukiene. 

ekskursijas pasidžiaugti net ir 
J im Thorpe miesteliu. 

Pradėsime rinktis ketvir ta
dienį. Bus registracija, ekskur
sijos ir susipažinimo vakaronė. 
Penktadienį ir šeštadienį vyks 
programa su paskaitomis, dis
kusijomis ir seminarais. Dienas 
užbaigsime laužais ir šokiais. 
Sekmadienio rytą bus Mišios ir 
garbingi pusryčiai. 

J a u n i m a s nuo studentų am
žiaus iki 40 metų amžiaus y r a 
kviečiamas dalyvauti, jei ne dėl 
kitų priežasčių, tai vien susi
pažinti ir pasidžiaugti savo 
bičiuliais. Stovykloje yra ka
binų, bet jaunimas kviečiamas 
atvažiuoti su savo palapinėm ir 
miegmaišiais. Maistas bus pa
r ū p i n t a s estų š e i m i n i n k i ų . 
Kaina visam savaitgaliui nuo 
ketvirtadienio ar penktadienio 
yra 80 dol., įskaitant maistą ir 
balių. Dalyviai nuo šeštadienio 
iki s e k m a d i e n i o p r a š o m i 

sumokėti 50 dol., į skai tant 
maistą i*- oalių. Dalyviai vien 
baliui ir sekmadienio pusry
čiams sumoka 25 dol. Regist
racija prieš liepos 15 d. duoda 
nuolaidą — kaina pilnam sa
vaitgaliui 75 dol. Čekiai išrašyti 
- „BYC 1988" - gali būti siun
čiami Rimai Šilėnaitei: R. V. 
Šilėnas, Baltic Youth Congress, 
4500 Connecticut Ave. NW 
#606; Washington, DC 20008. 
Jeigu turite klausimų, galite 
paskambinti — 202-364-6424. 
Lauksime jūsų susipažįstant ir 

St. Petersburg, Fla. 
R O M O KALANTOS 

M I R T I E S M I N Ė J I M A S 

Jau 16 metų prabėgo nuo to 
laiko, kai 18 metų jaunuolis 
Romas Kalanta mirė Kaune 
kankinio mirtimi, save susi
d e g i n d a m a s ir š aukdamas 
„Laisvės Lietuvai!". Tai įvyko 
1972 metų gegužės mėn. 14 d. 
teatro sode. 

St. Petersburge Romo Kalan
tos vardo šaulių kuopa kasmet 
gegužės mėn. suruošia kankinio 
Kalantos tragiškos mirties mi
nėjimą. Toks minėjimas šiais 
metais įvyko gegužės 18 d. St. 
Petersburgo Lietuvių klubo 
salėje, dalyvaujant gausiam 
būriui vietos gyventojų. Minė
j i m u i i š k i l m i n g u m ą te ikė 
organizacijų dalyvavimas su 
savo vėliavomis, būtent: Romo 
Kalantos bei Palangos jūrų šau
lių k u o p o m s ir Lietuvos 
Vyčiams. Akademinę minėjimo 
dalį pravedė Romo Kalantos 
šaulių kuopos pirm. V. Ged-
mintas. Jam pakvietus, buvo 
įneštos organizacijų vėliavos. A. 
Koverai vadovaujant ir muz. A. 
Mate ikai pa lydint pianinu, 
sugiedoti JAV ir Lietuvos him
nai. Savanoris - kūrėjas B. 
Daukantas, lydimas šaulių J. 
Gerdvilienės ir G. Jasinskienės, 
scenoje uždegė simboliškąją 
ugnį. Romo Kalantos šaulių 
kuopos kapel ionas kun. J. 
Gasiūnas sukalbėjo invokaciją. 

Paskaitą minėj: skaitė inž. 
J. Mikaila. Prelegentas ap
žvelgė ir iškėlė įvairias aplin
kybes bei sąlygas pokarinėje 
Lietuvoje, p r ivedus ias prie 
jaunojo Kalanto gyvybės aukos. 
Si gyvybės auka parodė, jog lais
vės troškimą išrauti lietuvių 
tautoje okupantams nepavyko, 
p r a l a u ž ė pa sau ly j e tylos 
sąmokslą, laisvės šauksmas 
sudrebino Lietuvą ir plačiai nu
skambėjo pasaulyje. Paskaita 
buvo gerai parengta, turininga 
ir neištęsta. 

Po p e r t r a u k o s vykusią 
programą pravedė Romo Kalan
tos šaulių kuopos renginių 
vadovė J. Gerdvilienė. S. Vaš-
kys paskaitė: B. Brazdžionio 
poezijos, nežinomo autoriaus „Iš 
Lietuvos kovotojų dainų" ir 
savo paties parašytą eilėraštį 
„Romo Kalantos auka Tėvy
n e i " . A. M a t e i k o s dainos 
vieneto vyrai išsirikiavo sceno
je, gražiai papuoštoje dail. V. 
Vaitiekūno. P ianu palydint A. 
Ma te ika i , v y r a i padainavo 
keletą dainų. Solistai — S. Cit-
varas ir A. Kusinskis. Publika 
dainininkams padėkojo gausiais 
plojimais, o šaulės juos papuošė 
gėlėmis. Publikai reikalaujant, 
balsirigi vyrai pridėjo dar dvi 
dainas. 

Pabaigoje R. Kalantos šaulių 
kuopos pirm. V. Gedmintas 
programos ir minėjimo daly
viams nuoširdžiai padėkojo ir 
visus dalyvius pakvietė pasi
vaišinti. 

Pamaldos už a.a. Romo Kalan
tos vėlę buvo aukojamos Šv. 
Vardo bažnyčioje, Gulfporte, 
gegužės 22 d. 1 vai . p.p. 
Pamokslą pasakė Šv. Kazimiero 
misijos vadovas kun. V. Zaka
ras, OFM. Šv. Mišias užprašė R. 
Kalantos šaulių kuopa. Pamal 
dose dalyvavo organizacijos su 
savo vėliavomis. 

St. Všk. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

REAL ESTATE 

-JCS^ 

RE/MAX-
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6199 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate art>a,norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

Hii t tS KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOMĖ TAX - INSURANCE 
$529 S KEDZIE 

77S-2233 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376 -1882 a r 3 7 6 - 5 9 9 6 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3208V2 VVest 95th S t re t 

T e l . — GA 4 - 8 6 5 4 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

H E L P VVANTED 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

ŽAVINGOS ATOSTOGOS 
ant Meksikos įlankos kranto, vė
sinamam istoriniam, verandų ir senų 
ąžuolų apsuptam dvare. Ištaiginga ir 
rami aplinkuma, 60 mylių į rytus nuo 
New Orleans, kambariai su atskirom 
voniom, balto smėlio paplūdymys, pie
tietiškos ir jūrinės turistinės įdomybės, 
lietuviškas svetingumas. $60.00 dienai 
su pusryčiais vienam, $80.00 porai ir 
$15.00 vaikui. Didelis restoranų pasi
rinkimas, ypač jūrinio maisto. Sveika
tingas maistas namuose pagal susi
tarimą. E. Jaunis, ..High Oaks" 
East Beach. P.O. Box 374, Pass 
C h r i s t i a n , M S , 3 9 5 7 1 . T e i . 
601-452-2257. 

I e š k o m a m o t e r i s prižiūrėti jauną 
ligonę 4 dienas savaitėje Mar-
quette Parko apyl. Skamb. vaka
rais 4 7 6 - 5 4 6 0 . 

Skubiai reikalingas patyręs „floor 
man", sąžiningas ir patikimas, 3 
naktys; Chicago Ridge. Pradėt dirb
ti tuoj pat. Reikia mokėti šiek tiek 
angliškai. $700 į mėn. Skamb. 
338-2290. 

VVoman wanted for interior com-
mercial bldg. upkeep. Car necessary. 
Mušt speak English. Possible fuil time. 

Ed 324-3000 

Skubiai reikalingos dvi lietuvės 
dirbti chemikalų fabrike kaip anodizuo-
tų alumimo dalių sudėliotojos į len
tynas. Reikia šiek tiek anglų kalbos. 
Tel . 243-0844. 

Kaišiadorių vyskupija 
Šiame paskutiniame tome aprašoma ne 

tik Kaišiadorių vyskupija, bet jame dar 
talpinama visų jau anksčiau išleistų tomų 
bendroji dalis: papildymai, atitaisymai, var
dynai... 

Architektūrinių ypatybių aprašymai yra 
dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

Puošnus, gerai paruoštas leidinys: 608 
psl.. 772 iliustracijos, kietais viršeliais. 

Paruošė spaudai ir išleido Am. Lietuviu 
Bibliotekos Leidykla (Lithuanian Library 
Press). 

Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu $ 2 7 . 0 0 
Užsakymus siusti: 

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

llhnois gyvontiM.il dar prideda S 1.84 

VI tomas 

BRONIUS KVIKLYS 

UETUVOS 
BAŽNYČIOS 

CHURCHES Of UIMUANIA 

i 

Kaišiadorių vyskupija 

•.l>t:;i>- moke-i'io 

kartu pasidžiaugiant sava kul
tūra ir gamta. 

R ima Šilėnaitė 
L a u r a Lauc iū tė 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 - fcOO v. vakaro. 

Visos laidos i* WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. N'olton Ave. 
Willow Springs. IL. 60480. 

Tel: (312) 839-2511 

Tremtine — tai vienas paveikslas iŠ labai puošnios dail. POVILO 
PTJZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su persiuntimu 
27 dot. Užsakymus siųsti: 

Street. DRAUGAS. 4545 
Gpicago, 

Illinois gyventojai dar prideda $1-50 valstijos mokesčio. 

VVest «3rd 
IL «0€29 

i 

http://gyvontiM.il


Brazilijos tautinių šokių grupė „Nemunas" pasirodys su tautiniais šokiais Chicagos Jaunimo centre liepos 10 d. 

LIETUVIŲ KALBOS 
KURSAI 

DAINAVOJE 
Ir šiais metais rugpjūčio 7-14 

dienomis, mokytojų studijų 
savaitės metu,bus Liet. kalbos 
kursai Dainavoje. Iš lankiusių 
juos patirta, kad tokie kursai su 
mokytojais yra pu ikus derinys, 
nes mokytojams ir yra pagrin
dinis mokymo tikslas — lietuvių 
kalba — li tuanist ika, o besimo-
kanties liet. k. d ide l i s n o r a s 
i š m o k t i ją, į s i b r a u t i į ją, 
apvaldyti. 

Kas lanko jau penktą vasarą 
tuos kursus? Bendriausias at
sakymas būtų lietuviai. Iš miš
rių šeimų, antroji pusė, ne 
lietuviai, nes nori išmokti vyro 
a r žmonos kalbą. Amžius — 
pradedant nuo j a u n ų studentų, 
gal net P. Amerikos, ir baigiant 
pirmosios kartos lietuvių imi
grantų vaikais, dabar jau pen
sininkais. Vieni iš jų neblogai 
pakalba lietuviškai, bet labai 
senoviška lietuvių kalba su 
a m e r i k o n i z m a i s , jie nori 
pasitobulinti, ki t i daug girdėję 
senelius ka lban t , bet neat
simena nė sakinio, tik paskirus 
žodžius, kaip ačiū. labas. 

Dar yra repatri jantų vaikų, 
nuo kurių buvo slepiama lietu
vių k., o stengiamasi kuo grei
čiau tobulai įsisavinti naująją 
kalbą. 

Koks įvairumas bebūtų, bet 
viena aišku, kad šiuose mums 
brangiuose lietuviuose dega 
lietuvio kibirkštėlė, nes jie sa
vanoriškai ar tėvų paskat int i 
a t v y k s t a moky t i s l i e t u v i ų 
kalbos. Iš čia mokytojui šalia 
lietuvių kalbos yra uždavinys 
t ą r u s e n a n č i ą l i e t u v i š k ą 
k ib i rkš tė lę papūs t i , kad ji 
į s ideg tų šv ies ia l i e t u v i š k a 
liepsnele — Lietuvos ir lietuvių 
meile. Ir ta i pas tuos lietuvių 
kalbos savanorius labai palanki 
dirva. 

Mokytojo užavinys yra taip 
pat atspėti kas kam pri imtina? 
Kas jaunam nerūpestingam stu
dentui , kas vidurio amžiaus 
lietuviui, auginančiam vaikus, 
k a s senoliams, besirengian
t i e m s a p l a n k y t i L ie tuvą , 
auginantiems vaikaičius, kurie 
nori taip pat juos atvežti į 
Dainavą. 

MŪSIJ KOLONIJOS 

Racine, WI 
ALTOS V E I K I A 

1988 m. g e g u ž ė s 31 d. 
įvykusiame skyr iaus susirin
kime išrinkta nauja vaidyba: J. 
Plečkaitis — pirm., P. Petrušai-
tis — vicepinn.. St. Budrys — 
sekr.. M. Tainulėnas — ižd. Kiti 
valdybos nariai: J. Grhnskis. 
Grace Mitka. Mar ta Stanaitis ir 
Ed. Šilingas. Kontroles komisi 
ja: -J. Petkūnas . St. Petrušai-
tienė ir VI. Vilcinas. 

Paaukota Tautos Fondui 100 
dol. Nutar ta suruošti trėmimų 
iš Lietuvos i Sibirą minėjimą, 
kuris jau įvyko birželio 12 d.. 
Šv. Kazimiero parapijos svetai
nėje. 

Minėjimą pradėjo pirm. J. 
Plečkaitis ir paprašė publiką su
giedoti JAV ir Lietuvos himnus. 
Toliau apžvelgė 1941 m. įvyku
sių trėmimų duomenis, žiauru
mus ir tragedijas. Priminė, kad 
1948 m. buvo įvykdyti daug 
didesni trėmimai. Pakvietė susi
rinkusius susikaupimo minute 
pagerbt i v i sus mi rus ius ir 
kentėjusius tremtinius. Gal mes 
ir nebesulauks ime Lietuvos 
laisvės, bet bus naujos kartos ir 
jos džiaugsis laisve savo kraštui. 

Atsilankę į minėjimą pamatė 
Lietuvos k r ikš to 600 metų 
jubiliejaus minėjimo iškilmes 
Romoje, kurios buvo praėjusiais 
metais. Publ ika buvo labai 
pa tenk in ta galėjusi ek rane 
pamatyti tą r e t ą istorinį įvykį. 
Filmą rodymui paskolino V. Ka-
žemėkaitis. 

Po filmo kun. Ant. Nockūnas. 
MIC, perskaitė maldą. Toliau 
dalyviai buvo pakviesti kuk

lioms vaišėms, kur ias paruošė 
Moterų klubo narės. Per Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo ir d a b a r t i n į minė j imą 
surinkta 1,850 dol. aukų Altos 
veiklai paremti. 

KITI R E N G I N I A I 

\Visconsino šaul ia i šiemet 
Jonines šventė birželio 25 d., 
Vinco Bagdono sodyboje, 901 
Sheridan Rd., Kenosha, WI. 

\Visconsino LB apylinkė turės 
savo gegužinę ten pat rugpjūčio 
7 d., o Lietuvių Moterų klubas 
rugpjūčio 21 d. Taigi pramogų 
netruks tik norėkime jomis 
pasidžiaugti prie vėsaus Michi-
gano ežero kranto. 

J u r g i s Milas 

Visiems įspūdinga, kai kalba
ma apie dabart inę Lietuvos 
padėtį ar pavergtų lietuvių kovą 
ir ypač j aun iems amerikie
čiams, kaip ten kovoja gal būt 
net jų pusbroliai, pusseserės. 

Dramat i ška Miško brolių ko
va pa te ik iama poezijos, par
t izanų dainų formoje. Vyres
niesiems ta ip pat įdomūs Lie
tuvos istorijos momentai, kurie 
j i ems buvo mažai ar visai 
nežinomi. Mindaugo šeimos 
k r i k š t a s i r k a r ū n a v i m a s i s 
Lie tuvos ka ra l iumi . Pi lėnų 
Margirio kova, Kirklių šeimos 
tragedija pagal Dainavos šalies 
padavimus. 

Visa ta i veda nuo šių laikų, 
nuo mūsų pačių, kaip mūsų 
medžio šaknys į tą gilią mūsų 
protėvių senovę. Tai gintaro 
šaknys, kurios kelia mums pasi
didžiavimą būti tos kilnios, 
karžygiškos tautos nariu. Būti 
dal imi tos tautos. 

Daug kam taip pat įdomu Dai
navoje stovyklos metu lietviškos 
choro dainos, koplyčioje lie
tuviškos pamaldos ir giesmės 
ry ta is , prieš tai atlikus mankš
tą vadovaujant B. Keturakiui . 
Dar kit iems, ypač jaunimui , 
labai įdomu tautiniai šokiai, 
kuriems kasmet patraukliai va
dovauja J . Matulaitienė iš New 
Yorko . K i t i pas i re i šk ia ir 
t a l en tų vakare . Ir visa t a i 
daroma lietuvių kalba. Neveltui 
kai kas iš studentų išsireiškė 
„Pa t ekau kaip į Lietuvą!" 
Visa tai organizuojama Lietu
vių Bendruomenės, Švietimo ta
rybos vardu, labai prieinamo
mis kainomis, ypač jaunimui, už 
stovyklavimą. 

Taigi tėveliai, senoliai ir visi 
l ietuviai , kurie žinote t inkamų 
kandidatų į lietuvių kalbos kur
sus, priminkite jaunimui at
vykt i į Dainavą rugpjūčio 7-14 
dienomis. Prityręs stovyklos 
vadovas J . Masilionis daro 
v i ską , k a d s tovykla b ū t ų 
sėkminga ; i r nori, kad ji būtų 
g a u s i . J u k mokytojui a r 
paskai t in inkui tas pat darbas, 
ar jis dėsto 5,ar 50 klausytojų. 

Dainavoje stovyklavimas vi
s u o m e t įdomus ir p a l i e k a 
šviesius prisiminimus. 

Bron ius K r o k y s 

A.tA. 
ZUZANA JASIENĖ 

Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. birželio 24 d., 6:30 vai. vakaro. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės mieste. Amerikoje išgyveno 

39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Adomas, dukterys 

Lilija ir Birutė Jasaites; Lietuvoje brolis Vladas su šeima ir 
mirusio brolio Broniaus šeima ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, birželio 27 d. nuo 3 iki 9 
v.v. ir antradieni, birželio 28 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Mar-
quette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 29 d. Iš koplyčios 
8:45 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapjos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę vyras, dukterys ir giminės. 

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

A.tA. 
JOSEPH BOBBIN 

Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. birželio 26 d., sulaukęs 100 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Zarasų apskrityje, Dūkšto parapijoje. 

Amerikoje išgyveno 92 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Millie Penn, žentas 

Robert, sūnus Lawrence. marti Mary; anūkai Matthew, Jef-
frey, Mark, Elizabeth Bobbin, gyv. Connecticut. 

Velionis buvo vyras a.a. Veronicos ir giminė George 
Sharko. 

Kūnas pašarvotas birželio 29 d., trečiadienį nuo 3 iki 9 
v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California. 

Laidotuves įvyks ketvirtadienį, birželio 30 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Tautines lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę duktė, sūnus, žentas, marti ir anūkai . 

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

DRAUGAS, antradienis , 1988 m . birželio mėn. 28 d. 

A.tA. 
JUZĖ STULGIENĖ 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. birželio 25 d., 10:30 vai. ryto, sulaukusi 77 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Irena Beck-Hoffman, 

žentas Herbert, sūnus Vaidotas, marti Beverly, septyni 
anūkai: Frederick, Anthony, Jeffrey, Linda, James, Rose, Vin-
cent ir kiti giminės. 

Velionė buvo našlė a.a. Petro Stulgio. 
Priklausė Lietuvių Saulių sąjungai, Tauragės klubui. 
Kūnas pašarvotas pirmadienį, birželio 27 d. nuo 3 iki 9 

v.v. ir antradienį, birželio 28 d. nuo 3 iki 9 v. v. Petkus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 29 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, sūnus, žentas, marti i r anūka i . 

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

Pranešame giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, kad 1988 m. birželio mėn. 
23 d. Lietuvoje, Kaune mirė 

A.tA. 
VALERIJA ČAGIENĖ 

Nuliūdę liko vaikai, broliai, sesuo ir 
kiti giminės Lietuvoje. Brolis Jonas 
Savickas su šeima ir kiti giminės 
v 

Čikagoje. 

A.tA. 
LIUCIJA MILVYDAITĖ 

TOMECKI 
Gyveno Chicago Heights, anksčiau Chicago Lawn 

apylinkėje. 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1988 m. birželio 24 d., sulau

kusi 65 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros Marija ir Kristina, 

sesuo Gabrielė Dzirvonienė su vyru Albinu, sesers dukros 
Dalia Bartkienė su šeima ir Rasa Dilger su šeima ir kiti 
giminės. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, birželio 27 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks birželio 28, antradienį. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukros, sesuo ir giminės. 

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

A. t A. 
PETRAS MOCKAITIS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. birželio 24 d., 3:15 vai. ryto, sulaukės 85 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Andrikių kaime. 

Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marcelė Adomaitytė, 

sūnus Algis, marti Jolanda, marčios motina Sofija Gliožerienė; 
anūkai Audrytė, Romukas ir Vidukas, pusseserė Marytė 
Bedulskiene su šeima. Lietuvoje brolis Juozas, seserys Matilda 
ir Marcelė su šeimomis ir kiti giminės. 

Priklausė Lietuvių Saulių sąjungai, Šakių klubui, Lietu
vių Pensininkų draugijai, Marąuette Lietuvių Namų savi
ninkų draugijai ir BALFui. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, birželio 27 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 29 d. Iš koplyčis 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sūnus, marti, anūkai ir kiti giminės. 

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

Brang ia i Rašytojai 

A.tA. 
KAROLEI PAŽĖRAITEI 

mirus , jos gimines, artimuosius ir draugus nuoširdžiai 
užjaučia ir k a r t u liūdi. 

Lietuvių Rašytojų draugija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 South H e r m i t a g e A v e n u e 

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

Te le fonas - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St., C h i c a g o 
Telefonas - 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 So. 5 0 t h A v. , C ice ro 
Te le fonas - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M., J r . 

file:///Visconsino
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6 DRAUGAS, antradienis, 1988 m. birželio mėn. 28 d. 

z Aldona Zailskaitė, „Drau
go" redaktorė, išvyko į Torontą 
dalyvauti seminaruose. J i 
,,Draugo" redakcijai atstovaus 
ir Tautinių šokių šventėje Ha
miltone ateinantį sekmadienį, 
liepos 3 d. 

x Linos Saulytės ir dr. Aro 
Žliobos užsakai prieš moterys
te eina Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje Brighton 
Parke. 

x Amerikiečių „Convergence 
88 Chicago", kurią rengia 
amerikietės audėjos, dalyvaus 
lietuvių Tautodailės instituto 
audėjos ir praves juostų audimo 
seminarą. Lietuviškus tautinius 
audinius mokys austi Daina 
Kojelytė, Lidija Liepinaitienė ir 
Audronė Tamulienė. Paroda 
bus liepos 8—10 dienomis Hyatt 
Regency viešbutyje, 151 E. 
Wacker Dr., miesto centre. 

x Šv. Kazimiero seserys 
kviečia visus dalyvauti šv. Mi
šiose, prašant Dievo, kad jų 
vienuolijos steigėja Motina 
Marija Kaupaitė būtų paskelb
ta palaimintąja. Šv. Mišios bus 
antradienį, liepos 5 d., 7 vai. 
vakaro motiniškame vienuo
lyno name, 2601 W. Marąuette 
Rd. Šv. Mišias lietuviškai atna
šaus kun. Vytautas Bagdana-
vičius, MIC. 

x Kun. J . P r a g u l b i c k a s , 
Elizabeth, N.J., mūsų garbės 
prenumeratorius, „Draugo" ir 
kitų gerų darbų rėmėjas, pratęs
damas prenumeratą»atsiuntė 
visą šimtinę. Nuoširdus ačiū. 

x Antanas Garkūnas , Dun-
das, Ont., Kanada, pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 20 dol. 
dienraščio paramai su tokiu 
laiškučiu: „Su malonumu skai
tau ,Draugą' , nors nevisai 
reguliariai jį gaunu, bet su da
bartiniu pašto aptarnavimu jau 
apsipratom ir nes is tebim 
,Draugo' vėlavimu". Ant . 

Garkūną skelbiame garbės pre
numeratorium, o už auką ir 
laiškutį tariame nuoširdų ačiū. 

x Dr. Augus t a Š a u l y t ė , 
Chicago, 111., mūsų garbės 
prenumera torė . l ie tuviško 
žodžio rėmėja, atsiuntė 20 dol. 

. auką ir pratęsė prenumeratą 
• vieneriems metams. Nuoširdus 
ačiū. 

x J o n a s Pipiras, Worcester, 
Mass., atsiuntė 20 dol. ..Drau
go" stiprinimui. 3 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių, 
kartu pratęsė ir prenumeratą 
vieneriems metams. J. Pipirą, 
mūsų rėmėją, skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame. 

x Zuzana Š e g ž d a v i č i ū t ė 
Jasienė. buvusi Kaišiadorių 
pradžios mokyklos mokytoja, 
mirė š.m. birželio 24 d. Kūnas 
pašarvotas Petkus Marąuette 
koplyčioje birželio 27 ir 28 d. 
Laidotuvės Šv. Kazimiero kapi
nėse birželio 29 d. 

(sk) 

x Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos rėmėjai rengia metinį 
vasaros festivalį (Hawaiian Lu-
au) sekmadienį, liepos 10 d. Fes
tivalis bus vienuolyno sode Mar
ąuette Parke, 2601 W. Marąuet
te Rd. Pradžia 12 vai. iki 5 vai. 
vakaro. Festivalyje bus įvai
renybių, l ietuviškų valgių, 
kurių bus galima pavalgyti ir 
namo parsinešti, spalvotų ledų, 
kugelio, lašiniuočių ir k t . 
Nepraleiskite progos praleisti 
linksmą popietę. 

x Marąue t te P a r k o lietu
vių diena buvo pereitą šešta
dienį, birželio 25 d. Buvo išsta
tyta lietuviškų valgių, meno dir
binių ir įvairių gėrimų. Tik dėl 
didelio karščio žmonių mažokai 
tegalėjo atsilankyti. 

x Reginos Ža lne rūna i t ė s 
su Joseph Ayala užsakai prieš 
santuoką eina Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
Marąuette Parke. 

x J u o z a s V a i n e i k i s iš 
Chicagos, 111., mūsų nuoširdus 
rėmėjas, garbės prenumera
torius, pratęsdamas prenumera
tą 1988 metams, pridėjo 20 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Marija M. Gureckas , Wa-
terbury, Conn., parėmė „Drau
gą" 20 dol. auka ir kartu pra
tęsė prenumeratą. M. Gurecką 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už palaikymą 
l ie tuviško žodžio labai 
dėkojame. 

x Kun. J u o z a s Kluonius, 
St. Anthony s Church, Macki-
naw City, Mich., mūsų gaibės 
p r e n u m e r a t o r i u s , rėmėjas 
atsiuntė 20 dol. auką ir pratęsė 
p r e n u m e r a t ą v iener iems 
metams. Nuoširdus ačiū. 

x Liudas Kulnys, Sudbury, 
Ont.. Kanada, pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė ir 20 dol. 
auką. L. Kulnį skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Teodoras Bl instrubas, iš 
Chicagos, 111.. žinomas visuome
n in inkas , mūsų garbės 
p r e n u m e r a t o r i u s , pra tęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams su 25 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x Bronius Ginčiauskas, St. 
Petersburg, Fla., „Draugo" 
rėmėjas ir garbės prenumera
torius, su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė ir 20 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Kazimieras Laucius, Chi
cago, 111., buvo atvykęs į „Drau
gą", pratęsė prenumeratą viene
riems metams ir įteikė 25 dol. 
dienraščio s t ipr in imui . K. 
Laucių ske lb iame garbės 
prenumeratorium, o už paramą 
labai dėkojame. 

x J o n a s J a s in skas , London. 
Ont., Kanada, parėmė dienraštį 
25 dol. auka ir pratęsė pre
numeratą vieneriems metams. 
J. Jasinską skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už paramą 
dienraščiui labai dėkojame. 

x Birželio 29 d., trečiadienį, 
2 vai. p.p. „Seklyčioje" Anatoli
jus Siutas rodys filmą „VH-oji 
Lietuvių Tautinių šokių šventė 
Clevelande 1984 metais". Visi 
kviečiami. 

(sk) 
x Metų ketvirčiui suėjus ir 

JAV Nepriklausomybės šventės 
proga, Čikagos Kasos įstaigos 
veiks pakeista tvarka: ketvirta
dienį, birželio 30 d. Kasa 
uždaryta; penktadienį, l iepos 1 
d. bus atliekamos tik smulkios 
(teller) operacijos. Šeštadienį ir 
pirmadienį, liepos 2 i r 4 d. 
visos Čikagos Kasos įstaigos 
uždarytos. Antradienį, l iepos 
5 d. visos įstaigos veiks nor
malia tvarka. Pageidaujama, 
kad Kasos nariai atliktų savo 
finansinius re ikalus pr ieš 
ketvirčio užbaigimo laikotarpį. 

(sk) 

x Pasaul io Lietuvių centro 
steigėjai kviečia visus į 
gegužinę, sekmadienį, liepos 17 
d. Gegužinė bus centro kieme 
tiesiai po 11 v. šv. Mišių. Bus 
maisto, gėrimų. Atvažiuokit, 
apžiūrėkit pastatą, padrau-
gaukit ir pasilinksminkit. Lau
kiam visų. 

(sk) 

x Dar y r a likę keletą vietų 
autobuse važiuojančiame į 
Tautinių šokių šventę; taip pat 
keletą nakvynių. Nepraleiskite 
progos! Skambin t i 471-0811. 

(sk) 

1987-88 m. Kr. Donelaičio aukštesniosios mokyklos mokiniai su mokytojais. Pirmoje eilėje iš kaires st-di: Hedvina 
Dainiene, Alicija Brazaitienė, Gražina Sturonienė, dir. Julius Širka, insp Regina Kučienė, reng. vadovas Juozas 
Polikaitis. Darius Polikaitis ir Dalia Polikaitytė. „. j ~. „.„laįHg 

CHICAG0JE IR APYLINKĖSE 
KR. DONELAIČIO LIT. 

MOKYKLŲ MOKSLO 
METŲ UŽBAIGIMAS 

Šeštadienį, birželio 4 d., 
paskutinį kartą šiais mokslo 
metais Kristijono Donelaičio 
mokyklų mokiniai rinkosi mo
kyklon. Rinkosi ne dirbti, bet 
atsisveikinti su draugais, moky
tojais, atsiimti pažymėjimus, 
iškilmingai užbaigti sunkius 
mokslo metus. Šventiška nuo
taika pakeitusi mokslo metų 
darbo įtampą jautėsi klasėse, 
koridoriuje ir salėje. Mokiniai 
gražiai pasipuošę, o koridoriuje, 
mokytojų kambaryje ir salėje 
daug svečių, tėvų, senelių, įvai
rių mokinių giminių bei 
asmenų, kuriems yra svarbus 
lietuviško švietimo darbo 
pasisekimas. 

Erdviame mokyklos korido 
riuje buvo albumų paroda. Tai 
nepaprasti a lbumai , bet 
mokinių padaryti lietuviškų i 
vaizdų, prisiminimų, simbolių 
albumai. Vienas už kitą gra
žesni, vienas už kitą įdomesni. 
Albumai buvo premijuojami. 
Juos darant įdėta daug darbo ir 
meilės viskam kas lietuviška, 
kas primena mums Lietuvą. 

Mokiniams ir svečiams radus 
vietas erdvioje McKay mokyk
los salėje, prasidėjo iškilmės. Sa
lės scena gražiai ir skoningai 
išpuošta gėlėmis, vėliavomis, o 
viduryje didžiulis stalas apkrau 
tas knygomis, kurios vėliau 
buvo padovanotos baigusiems 
mokyklą. Knygas dovanojo Lie
tuvių Katalikų Bažnyčios Kro
nikoms leisti sąjunga, A. Mac
kaus knygų leidimo fondas ir 
Amerikos lietuviu Bibliotekos 
leidykla. 

Visiems užėmus vietas į salę 
iškilmingai atėjo pradžios 
mokyklą baigę mokiniai ir 
galiausiai, A. Polikaičiui gro
jant lietuvišką maršą, tautiniais 
rūbais pasipuošę įžygiavo šių 
metų mokyklos abiturientai. 
Visiems sugiedojus JAV ir 
Lietuvos himnus prasidėjo 
užbaigimo šventė, kurią labai 
sumaniai ir sklandžiai pravedė 
mokyklų renginių vadovas ir 
mokytoj.ts Juozas Polikaitis. 
Šventės dalyviai buvo supažin
dinti su ypatingais svečiais, 
kurių tarpe matėme vysk. V. 
Brizgį, gen. konsulą V. Kleizą, 
kleboną kun. J. Kuzinską, Tė
viškės parapijos kleboną kun 
Dumpį ir daug kitų lietuvišku 
institucijų ir spaudos atstovų. 

Klasių auklėtojai iškvietė ge 
riausius pradžios mokyklos 
mokinius ir jiems įteikė pa
gyrimo lapus . Kristijono 
Donelaičio pradžios mokyklą 
šiais metais baigė devyni 
mokiniai: Janina Adickaitė, 
Arūnas Bilius, Daina Ča-
rauskaitė, Audra Gaičiūnaitė, 
Linas Gierštikas. Irena Kvan-
taitė, Gintas Mikučiau.^kus, 
Rimas Putrius ir Zigmas Wood-

ward. Jiems buvo iškilmingai 
įteikti pažymėjimai, o klasės 
auklėtoja Bronė Prapuolenienė, 
sakydama atsisveikinimo žodį, 
juos pagyrė ir paskatino toliau 
lietuviškai mokytis. Pradžios 
mokyklą baigusių vardu gražų 
atsisveikinimo ir padėkos žodį 
tarė Audra Gaičiūnaitė. 

Išskirtinai reikia paminėti, 
kad Kristijono Donelaičio mo
kykloje veikia lietuviškai ne 
kalbančių suaugusių klasė. Per 
vienus ar dvejus metus jie neblo
gai pramoksta lietuvių kalbą 
Lietuviškai nekalbančių klasės 
atstovas gražiai lietuviškai 
padėkojo savo mokytojoms už jų 
darbą ir rūpestį mokant ju: -s lie
tuviškai kalbėti. 

Kristijono Donelaičio aukš
tesnioji mokykla kasmet išlei
džia mokyklos metraštį. Šių 
metų 22 abiturientų laidos 
metraštis pavadintas ir skirtas 
„Tautos dainiui Maironiui". 
Metraštį redagavo ir spaudai 
paruošė mokytoja Regina 
Kučienė, jame bendradarbiavo 
visi aukštensiosios mokyklos 
mokiniai. Metraščio išleidimo 
išlaidas apmokėjo Tėvų komi 
tetas. Metraštyje gausu nuo 
traukų ir rašinių iš mokyklos 
gyvenimo. Perskaičius metraštį 
pamatai, kiek daug darbo per 
mokslo metus įdeda mokiniai ir 
mokytojai — vieni mokyda 
miesi, kiti mokydami. Apie 
metraštį ir jo leidimą kalbėjo 
metraščio redaktorė ir mokytoja 
Regina Kučienė. Metraščio ra 
šinių ištraukas skaitė abi
turientai — rašinių autoriai Ma
rius Polikaitis. Elena Tus 
kenytė, Gailė Butts. Lydia 
Jurcytė, Tomas Marchertas ir 
Rasa Putriūtė. 

Žurnalistų sąjungos atstovas 
Br. Juodelis sveikino ir įteikė 
atžymėjimus Mariui Polikai 
čiui, Elenai Tuskenytei, Rasai 
Putriūtei ir Gailei Butts. 

Antanas Juodvalkiu Lietuvių 
Fondo vardu sveikino ir skatino 
jaunuosius žurnalistus rašyti ir 
ateityje užpildyti retėjančias 
lietuvių žurnalistų eiles. 

Vyskupas V. Brizgys savo 
trumpame žodyje sveikino mo
kinius, abiturientus, mokytojus 
ir mokyklos vadovybę, linkėjo 
ištvermės dirbant ta ip 
reikalingą mūsų tautai jaunimo 
auklėjimo darbą. 

Geriems aukštesniosios mo
kykloms mokiniams auklėtojai 
viešai įteikė pagyrimo lapus 
Mokyklos vadovyl)ė iškilmingai 
Įteikė baigusiems pažymėjimus 
ir apdovanojo keliomis kny 
gomis. Tai 22 Kr. Donelaičio 
aukštesniosios mokyklos laida, 
kurią baigė 10 mokinių - Cailė 
Butts. Rimas Gaižutis, Lydija 
Jurcytė, Saulius Juškait is , 
Tomas Kirvaitis, Tomas Mar 
chertas, Marius Polikaitis, Rasa 
F'utriūtė, Elena Tuskenytė ir 
Lina Viržintaitė. Abiturientų 
vardu su mokykla, mokytojais 
ir draugais atsisveikino Marius 
Polikaitis. 

Klasės auklėtoja Regina 
Kučienė, atsisveikindama su 
savo auklėtiniais, ragino nepa
miršti ką išmoko ir toliau siekti 
lituanistinių žinių. 

Kviestieji garbės svečiai, pra
dedant gener. konsulu V. Klei
za sveikino abi tur ientus , 
mokyklos vadovybę ir mokyto 
jus bei mokinius, linkėjo iš
tvermės jaunimo auklėjimo 
darbe. 

Tėvų komiteto pirmininkas 
sveikino abiturientus, dėkojo 
mokytojams ir mokyklos va
dovybei už jų darbą ir ištvermę. 
Dėkojo tėvų komiteto nariams 
už darbą, ypatingai dėkojo I 
Adickienei, vienai iš tėvų komi
teto narių, už jos ypatingą 
uolumą ir darbštumą. Mokiniai 
visus mokytojus iškvietė į sceną 
ir apdovanojo gražiais žodžiais 

ir gėlių žiedais. Oficialią šventės 
programos dalį užbaigė mokyk
lų direktorius Julius Širka, svei
kindamas visus, dėkodamas vi
siems. Direktorius savo žodyje 
pasidalino mokyklos rūpesčiais, 
vargais bei džiaugsmais. 

Meninėje programos dalyje 
buvo pašokti du tautiniai šokiai. 
Šešto skyriaus mokiniai šoko 
„Malūną", o aštuntos klasės 
mokiniai šoko tautinių šokių 
pynę. Pradžios mokyklos šokį 
parengė mokytoja Beatričė Stu-
ronaitė, o aukštesniosios 
mokytoja — Dalia Polikaitytė. 
Tautinių šokių akordeonistai 
yra Viktoras Puodžiūnas ir 
Arūnas Polikaitis. 

Programa buvo užbaigta mo
kyklų daina „Su mokslu į 
rytojų". Kristijono Donelaičio 
mokykla veikianti beveik tris
dešimt metų, yra susidariusi 
įvairias tradicijas, papročius. 
Yra leidžiami leidiniai: aukštes
niosios mokyklos metraštis, že
mesniosios mokyklos laikraš
tėlis ..Pirmieji žingsniai", 
išeinąs keturius kartus per 
metus. Juose spausdinami įvai
rūs mokyklų mokinių rašiniai, 
nuotraukos, aprašomi ir pami
nimi mokyklos įvykiai. Šiuose 
leidiniuose reiškiasi būsimieji 
lietuvių tautos rašytojai, poetai, 
žurnalistai, čia telpa būsimų 
lietuvių dailininkų piešiniai. Be 
šių dviejų leidinių, kas mėnesį 

i yra leidžiamas tėvų ir mokinių 
i informacijai vieno lapo mokyklų 

biuletenis. Mokykla metų laiko
tarpyje rengia kelis renginius 
lėšom sutelkt i : mokyklos 
vakarą ir madų parodą. Mokyk
los ribose yra rengiami tautinių 
švenčių minėjimai bei mokslo 
metų užbaigimas. Mokslo metų 
eigoj mokykla kviečia įvairius 
lietuvių rašytojus, poetus, • 
visuomenininkus ir mokinius 
su jais supažindina. 

Sveikiname visus abiturien
tus ir linkime jiems visiems 
rudenį rasti kelią į Pedagoginį 
institutą. 

Sveikiname Kristijono Done
laičio mokyklų vadovybę ir 
mokytojus už jų ištvermę, už 
pasiaukojimą auklėjant mūsų 
atžalyną, linkime sėkmės ir dar 
ilgus metus gyvuoti. Svei
kiname mokinių tėvus, kad jie 
rūpinasi savo vaikais ir sten
giasi juos auklėti lietuviškoje 
dvasioje. Tikimės, kad visi 
lietuviai tėvai ateinantį rudenį 
ras kelią savo vaikus atvežti į 
lietuviškas mokyklas. 

Birutė Jasai t ienė 

PASIKEITIMAI JAUNIMO 
CENTRE 

Jaunimo centro taryboje įvyko 
persitvarkymas. Birželio 13 d. 
buvo sušauktas naujai išrinktos 
tarybos posėdis. Posėdyje buvo 
renkamas tarybos pirmininkas. 
Naujai kadencijai balsų dau
guma buvo išrinktas Vaclovas 
Momkus. Atvirai sakant , 
visuomenėje įvairūs gandai kur
savo. Gandai buvo skleidžiami 
sąmoningai ir nesąmoningai. 

Kr Donelaičio . 1 9 ^ : . i kaire-: Irena Adickicnt: 
Rimantas Dumbry.s, pirm. Terese Bogutiene ir Eugenijus Paulius. 

Zigmas Mikužio, Brone Pabedin-^kaitė, 
N'uotr. J . famukutis 

IŠARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Vysk. Pauliaus Bal takio 
lietuviškos sielovados tarybos 
steigimas bus liepos 1-2 die
nomis Prisikėlimo parapijos 
parodų salėje Toronte. 

— Pr is ikėl imo pa rap i j o s 
visuomeninė sekcija nutarė 
parapijos 35 metų sukaktį švęs
ti lapkričio 19-20 dienomis ir pa
skelbti konkursą su 100 dol. 
premija už parapijos sukakties 
emblemos nupiešimą. 

— Edmontono , Alb., lie
tuviai minėjo prieš 40 metų 
įvykdytus Sovietų Rusijos di
džiuosius trėmimus į Sibirą. 
Pamaldos buvo l ie tuvių 
koplyčioje, kurioje pamokslą 
pasakė kun. Aloyzas Rekowski. 
Paskui salėje kalbėjo LB apy
linkės pirm. Algis Dudaravičius. 
Dalyviai organizuotai nuvyko 
prie miesto rotušės ir čia tarp 
Kanados ir Lietuvos vėliavų T. 
Uogintas, M. Zakarevičius, A. 
Augytė ir M. Andrulevičienė 
laikė didžiulį plakatą. Buvo ir 
daugiau plakatų prieš Sovietų 
žiaurumus. Pirm. A. Dudaravi
čius pasakė pritaikytą žodį. Pa
baigoje sugiedotas visų Lietuvos 
himnas. 

— Hamiltono šauliai bir
želio 26 d. visiems surengė gra
žią Joninių gegužinę su geru 
maistu, muzika, šokiais ir įvai
rumais. 

— St. Catherines, Ont., ge
gužės mėnesį buvo gražuolių 
paradas. Lietuviams šiemet 
atstovavo „Miss Lithuanian 
Community" Rima Macikūnai-
tė ir apylinkės pirm. A. Šetikas. 

Kaip jau žinoma, visi įvykiai, 
kurie įvyksta Jaunimo centre, 
yra dirbtinai išpučiami. Metų 
sąvartoje prie Jaunimo centro 
nebuvo pavogto automobilio, 
(kuomet yra automobilių apsau
ga), tačiau vis kalbama apie 
automobilių vogimą. Jeigu pa
vagiamas automobilis kokiame 
„shopping center", tai apie tai 
net nekalbama. Automobiliai 
vagiami ne tik Chicagoje, bet ir 
priemiesčiuose. 

Jaunimo centro rėmėjai ir lan
kytojai gali džiaugtis, kad prie 
vairo arėjo žmogus, kuris nepla
nuoja jo likvidacijos, bet 
rūpinasi jo išlaikymu, bet 
josios tarybos pirmutinis aktas 
tai pakviet imas Salomėjos 
Endrijonienės sudaryti ir vado
vauti valdybai. Ji savo ruožtu 
pakvietė buvusią valdybą toliau 
tęsti darbą. 

Birželio 21 d. buvo sušauktas 
valdybos posėdis, ku r i ame 
dalyvavo ir naujasis tarybos pir
mininkas. Iš karto buvo galima 
jausti naują ir griežtesnę ranką, 
savo įžanginiame žodyje 
užakcentavo, kad mūsų visų 
pareiga žmones į Jaunimo cent
rą kviesti, o ne juos baidyti. Vi
sokie prasižengimai nebus tole
ruojami. Vasaros metas, kuo
met Jaunimo centre mažiau 
renginių, yra numatomas išnau
doti būtiniems remontams, o tų 
neatidėliojamų remontų vis yra. 
V. Lesniauskas, rėmėjų ir narių 
verbuotojas, nusiskundė apie 
paramos mažėjimą. Laiškai ir 
paraginimai dažnai l ieka 
neatsakyti. 

Šiaip ar taip, Jaunimo centras 
dar yra tas centras, kuriame 
vyksta centriniai lietuvių ren
giniai ir kuriame yra sukauptos 
išeivijos kultūrinės vertybės. 
Tad visi turėtų jausti moralinę 
pareigą ir jo išlaikymą paremti. 
Neleiskime, kad su juo atsitiktų 
tai, kas atsitiko su daugeliu 
lietuviškų parapijų. 

J . Ž. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
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