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

ANTRADIENIS - TUESDAY, BALANDIS - APRIL 11, 1989 

Pareiškimai ir protestai 
Siekiant įgyvendinti TSRS ir 

LTSR Konstitucijose pabrė
žiamą tikinčiųjų ir netikin
čiųjų lygiateisiškumą, būtina 
padaryti, kad ka ta l ika i 
juridiškai ir faktiškai galėtų 
laisvai tvarkytis pagal savo 
tikėjimo nustatytą kanoninę 
teisę bei tvarką savo vidaus 
gyvenime: vykdant tarptau
tinius įsipareigojimus, yra 
būtina t ik in t iems tėvams 
užtikrinti tokias pat galimybes 
perduoti savo vaikams savo reli
gines pažiūras, kokias turi 
netikintys tėvai savųjų 
atžvilgiu, būtina užtikrinti, kad 
niekada nė vienas pilietis — nei 
moksleivis, nei studentas, nei 
mokytojas, nei darbininkas, nei 
aukštas pareigas užimantis tar
nautojas — nebus niekinamas 
ar žeminamas už tikėjimo išpa
žinimą bei jo viešą praktika-
vimą; 

būtina griežtai uždrausti bet 
kokiems civilinės valdžios parei
gūnams terorizuoti jaunuolius 
ir vyrus , norinčius, tapt i 
kunigais, ir būt ina leisti 
pastariesiems laisvai, be jokių 
apribojimų, stoti į Kunigų 
seminariją, 

būtina siekti, kad kiekvienas 
tikintysis savo didžiųjų švenčių 
dienomis galėtų būti laisvas nuo 
privalomo darbo. 

Organizacinėje-visuomeninėje 
srityje tikintiesiems taip pat 
turi būti suteiktos tokios pat 
teisės, kokias tur i ateistai, 
būtent: turi būti leidžiama 
veikti tikinčiųjų sąjūdžiams bei 
draugijoms, tarnaujančioms 
religinio gyvenimo bei visuo
menės dorovės kėlimui (pvz. 
katalikiškam blaivybės sąjū
džiui, labdaros-šalpos drau
gijoms); 

turi būti leidžiama Katalikų 
Bažnyčios atstovams laisvai 
naudotis masinės informacijos 
priemonėmis tikėjimui skleisti 
ir moralei ugdyti; 

turi būti netrukdoma tikin
tiesiems išsispausdinti tiek ir 
tokių religinių knygų bei laik
raščių, kiek ir kokių jie pagei
dauja. 

Tikime, kad šiais persitvar
kymo ir demokratizacijos lai
kais, siekiant visuotinio tei
singumo ir tiesos (o šias pas
tangas palaikome ir mes, tikin
tieji), konstitucinis visų pilie
čių, tikinčių ir netikinčių, ly
giateisiškumo principas, kurio 
laikytis TSRS Vyriausybė yra 
įsipareigojusi, pasirašydama 
SNO Žmogaus Teisių Deklaraci
ją bei Helsinkio pasitarimo bai
giamąjį aktą, pagaliau bus 
realizuotas:"'^ '*" 

Pasirašė 48 kunigai. 

Lietuvos kareivių padėtis 
Vilnius. I Vilniaus Kalnų 

parką susirinko apie 4,000-
5,000 žmonių atkreipti dėmesį 
į reikalavimą leisti Lietuvos 
jaunuoliams atlikti karinę tar
nybą Lietuvos teritorijoje, pra
neša Lietuvių Informacijos Cen
tras. Mitingą organizavo Lie
tuvos moterų sąjungos incia-
tyvinė grupė. 

Dviejų valandų mitingui 
vadovavo moterų sąjungos ini
ciatyvinės grupės narė rašytoja 
Vidmantė Jasukaitytė. Vilniaus 
arkikatedros klebonas kun. Ka
zimieras Vasiliauskas pakvietė 
tylos minute pagerbti taikos 
metais žuvusiųjų Lietuvos 
kareiviu atminimą ir kartu su 
minia sukalbėjo maldą už 
mirusius. Motinos, palaidojusios 
savo sūnus taikos metais ir 
viena moteris, kurios sūnus tar
navo Afganistane, viena po 
kitos pritarė iškeltam lozungui 
„Už tėvynę tėvynėje"'. Tautinių 
mažumų atstovai — žydų, rusų 
ir ukrainiečių kalbėtojai — irgi 
pasisakė už tai, kad Lietuvos 
piliečiai tu rė tų t a r n a u t i 
Lietuvoje arba Pabaltijo kari
nėje apygardoje. 

Vyriausybė nedalyvavo 
Kalbėjo Lietuvos kultūros fon

do pirmininkas prof. Česlovas 
Kudaba, atsargos pulkininkas 
Stasys Kairys , kar in inkų 
sąjūdžio atstovas, aktorė Nijolė 
Oželytė, paskaičiusi ištraukas iš 
kareivių ir motinų laiškų. 
Jaunalietuvių atstovas Stasys 
Buškevičius paragino Lietuvos 
jaunimą jau šiemet netarnauti 
okupacinėje kariuomenėje, pasi
remiant Vienos konvencija, o 
jeigu tarnauti, tai tik Lietuvos 
teritorijos ribose. 

I mitingą buvo pakviesta 
Lietuvos vyriausybė ir karinis 
komisariatas. Nei vienas 
Lietuvos vyriausybės atstovas 

nedalyvavo. Dalyvavo oficialios 
įstaigos, Lietuvos talkos gynimo 
komiteto pirmininkas poetas 
Vacys Reimeris, tačiau susi
rinkusieji jo žodį net du kartus 
nutraukė plojimais ir švilpi-
mu,nes jis neatliepė mitingo 
nuotaikom. 

fi 

Nebausti jaunuolių 
Mitinge buvo priimta rezo

liucija, kurioje reikalavo 
paskelbti Molotovo-Ribbentropo 
Pakto dokumentus . įvesti 
civilinę tarnybą tiems, kurie dėl 
įsitikinimų negali imti ginklo į 
rankas; įkurti komisiją prie Lie
tuvos Aukščiausios Tarybos, 
kur i iš t i r tų nes ta tu t in ių 
santykių, dezertyravimo, savi
žudybės bei mirties neaiškiomis 
aplinkybės atvejus, užsiimtų 
kareivių į dalinius Lietuvos 
teritorijoje grąžinimu. Taip pat 
reikalaujama nebausti jaunuo
lių, atsisakančių tarnauti už 
Lietuvos teritorijos, ar tų, kurie 
nepakėlę sąlygų armijoje dezer
tyravo, tačiau neįvykdė jokio 
kriminalinio nusikaltimo. Iki 
rugsėjo 1 d. siūloma paleisti stu
dentus, nuo karinės tarnybos at-
leisti asmenis su įvairiais 
susirgimais, sveikatos negala
vimais, pasikliaunant gydytojo 
patarimu. 

— Rašytojo Antano Miškinio 
.,Psalmės" buvojo surašytos ant 
cemento maišo skiaučių Mor
dovijos lageryje. Jos spausdi
namos ..Pergalės" žurnale. 

— Papilėje, kur buvusioje al
tarijoje paskutines gyvenimo 
dienas praleido istorikas ir 
rašytojas Simonas Daukantas, 
a t idaryta memorial inis 
muziejėlis. O Lenkimuose 
nutarta pastatyti paminklą, 
kuriuose yra Daukanto motinos 
kapas. Paminklui renkamos 
lėšos. 

Gruzinų minios dalis praeina su plakatais pro Sovietų kareivius, kurie saugoja Gruzijos komunistų 
vyriausybės pastatą sostinėje, Tbiliso mieste, reikalaudami nepriklausomybės Gruzijai. 

Gruzinai tęsia savo 
demonstracijas 

Maskva. — Ginkluoti kariuo
menės daliniai buvo pasiųsti į 
Gruzijos sostinę Tbiisą praėju
sį šeštadienį, kad sulaikytų de
monstracijas, kurios tęsėsi visą 
savaitę, praneša AP agentūra. 
Gruzinformo spaudos agentūra 
taip pat praneša, jog daugiau 
kaip 100,000 žmonių susirinko 
prie Komunistų partijos rūmų 
miesto centre ir solidarizavo su 
tuo šimtu gruzinų, kurie tęsė 
bado streiką. Vietinė televizija 
ir daugelis fabrikų taip pat 
streikavo, įskaitant ir Gruzijos 
respublikos didžiausią Dimit-
rovo industrijos fabriką. 

Daugelis gruzinų nešamų 
plakatų buvo su įrašais, reika
laujančiais atsiskyrimo nuo 
Sovietų Sąjungos. Gruzijoje dar 
vyksta ir kitas judėjimas: 
musulmonai kaukaziečiai , 
kurių yra maždaug pusė mili
jono, reikalauja autonominių 
teisių iš Gruzijos respublikos. 
Jie vadinasi Abchazais. Gru
zinai, kurie yra daugiausia 
krikščionys, priešinasi šiam 
prašymui. Tačiau šie reikala
vimai yra mažesnio pobūdžio 
negu gruzinų šių dienų rei
kalavimai. 

Žuvo 18 gruzinų 
Rusų tankai Gruzijos sostinėje 

pasirodė penktadienio vakare. 
Prieš juos buvo išstatytas di
džiulis plakatas: „Rusiškas 
imperializmas'", kurį gerai matė 
tankistai ir kiti kareiviai. Šias 
žinias užsienio žinių agentū
roms perdavė gruzinų žurna
listė Tamara Chkheidze. Pra
džioje niekas nesipriešino 
rusams, tačiau sekmadienį jau 
buvo įvykusios riaušės ir žuvo 
16 gruzinų. Žmonių vis daugėjo 
gatvėse ir kareiviai bei 
saugumo agentai buvo apmėtyti 
akmenimis. Žmonės skandavo: 
,,Lauk iš gruzinų žemės!" 
„Šalin supuvusi rusų imperija!" 
Žmonės išdaužė kariuomenės 
mašinų langus. Tada tankai 
pradėjo judėti į minią — 
prisiminė vengrų Budapeštas. 
Gruzinų laisvės veikėjas 
Sergėjus Dandurovas pranešė, 
kad buvo daug sužeistų. Minia 
nesiliovė skandavusi: ,.Mirtis 
rusams okupantams". 

Nepriklausomybės 
reikalavimai 

Oficiali , ,Tasso" žinių 

agentūra pranešė, jog Gruzijos 
Komunsi tų partijos vadas 
Dzhumber Patiashvili sukvietė 
specialų posėdį, kuriame nutarė 
imtis priemonių, kad būtų 
„užtikrinta viešoji tvarka ir 
gyventojų apsaugojimas nuo 
anarchistų". J4^ kreipėsi į 
minią, prašydamas „išsiskirs
tyti ir baigti streikus, kad 
nebūtų dar žiauresnių priemo
nių". Minia jam atsakė, šauk
dama „Nepriklausomybė Gruzi
jai!" ir kad klausysianti tik savo 
vadų įsakymų išsivaikščioti. 

Užsienio žinių agnetūros be
veik tais pačiais žodžiais iš 
Maskvos praneša, jog tautybių 
laisvės reikalavimai šiuo metu 
Gorbačiovui sudaro pačią 
sunkiausią problemą. Pabaltijo 
respublikų nepriklausomi sąjū
džiai, kurie dažniausiai palai
komi pačios partijos narių, 
reikalauja nepriklausomybės ir 
atsiskyrimo nuo Maskvos. 

Gorbačiovo prašymas 
P ranešama taip pat , jog 

Sovietų Sąjungos Užsienio rei
kalų ministeris E. Shevard-
nadze, kuris pats buvo Gruzijos 
Komunistų partijos vadu, skam
bino dabartiniam vadui Patiash
vili ir prašė Gorbačiovo vardu, 
kad imtųsi griežtesnių priemo
nių ir sukontroliuotų „triuk
šmadarius" ir pasakė, kad į jų 
prašymus bus atsižvelgta. 
Gruzija yra įjungta į Sovietų 
Sąjungą 1921 m. Gruzinai jau 
nuo 1978 m. kalba gruziniškai, 
kuri yra jų oficiali kalba. Jie 
taip pat turi suorganizavę ir savo 
Demokratų partiją, kuriai vado
vauja Georgi Chanturiya. Jis 
sako, kad bado streikai bus 
tęsiami iki balandžio 14 d., nes 
tą dieną buvo nutarta įteisinti 
gruzinų kalbą jų respublikoje. 

Ir Sovietų Sąjungos vyriau
sybės la ikrašt is ,,Izvestia" 
pranešė, apie gruzinų demons
tracijas, trumpai pažymėdamas, 
kad demonstrantai nešė pla
katus ,,už savo respublikos 
teritorijos integralumo sus
t ip r in imą" ir kad buvo 
nukreiptų šūkių „prieš sovietus 
ir prieš socialistus". 

— Lietuvos rašytojai reika
lauja, kad popierius respubli
koje būtų taip paskirstytas, kad 
pirmiausia jis tenkintų savų 
leidyklų reikalus. 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Sąjūdžio laikraščio „Atgi
mimas" redaktoriaus pavaduo
tojas Linas Medelis Toronte 
balandžio 16 d. kalbės tema 
„Lietuva šiandien: demokratijos 
procesas ir Sąjūdžio veikla". Pa
skaitą rengia Bendruomenės 
valdyba. 

— Prancūzų žinių agentūros 
pranešimu pirmadienį, praėjusį 
sekmadienį Lietuvoje, kur 
turėjo būti perbalsuoti kan
didatai, laimėjo Sąjūdžio nariai, 
tačiau nepranešama, kas 
laimėjo, tik primenama, kad 
anksčiau buvusiuose rinkimuo
se Sąjūdis laimėjo 31 deputatą. 

— Lietuvos Kultūros minis-
teriu paskirtas Dainius Trinkū
nas. Jis yra baigęs konserva
toriją, buvęs meno mokyklos di
rektoriumi, valstybinės fil-
harmoninos direktoriumi ir 
Vilniaus aukštosios partinės 
mokyklos kultūros katedros 
vedėjas. 

— Jonavos nelaimės metu, 
kai sprogo amoniako tankas ir 
gaisras išsiplėtė ,,Azoto" 
fabrike, kuris užima 342 hekta
rus ploto, buvo sužeista maž
daug šimtas ugnegesių, kurie 
buvo gydomi keliose ligoninėse. 
Amoniako buvo tiek daug ore, 
jog atrodė, kad viskas dega. geso 
mašinos, negalima buvo 
kvėpuoti. 

— Lietuvos spaudoje prade
dama rašyti ir nagrinėti, kaip 
bus minima birželio 14-ji — 
masinių tragiškų daugelio 
lietuvių kančių pradžia į mirtį. 
Siūlomi įvairūs paminėjimo pro
jektai ir ne tiktai Vilniuje, 
Kaune ar Šiauliuose, bet ir 
kituose miestuose bei apylin
kėse. Regis, visa Lietuva 
pagerbs dvidešimtojo amžiaus 
kankinius. 

— Praėjusį sekmadienį įvyko 
rinkimų ratas Lietuvoje, nes 
buvo perrinkti tie kandidatai į 
deputatus, kurie pirmuosiuose 
rinkimuose nesurinko reika
lingo balsų skaičiaus. Tokių 
buvo 8 kandidatai . Jau 
anksčiau išrinktų Lietuvos 
deputatų sąraše yra 19 partijos 
narių .dalį jų rėmė ir partija. 
Nuo visuomeninių organizacijų 
buvo išrinkti 14 komunistų. 
Sąjūdis, kaip rašo „Tiesa" 76 
numeryje, buvo geriau pasiruo
šęs rinkimams, negu partija, 
nežiūrint, kad sąjūdiečiams 
buvo trukdoma įvairiausiais bū
dais 
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Estija paskelbė savo 
programą 

„Jei pasiseks, tai bus stebuklas" 
Tallinnas. — Estijos vy

riausybė paskelbė savo 
valdymosi programą, kuri 
praktiškai skelbia nepri
klausomybę ir beveik atsisky
rimą nuo Sovietų Sąjungos 1991 
m. sausio 1 d. 

Ši programa, kuri reiškia šiuo 
metu labiausiai rimtą iššūkį 
Maskvos kontrolei, bus pateikta 
gegužės mėnesį Aukščiausiam 
Estijos Sovietui patvirtinti. 
Estijos Liaudies Frontas (kaip 
lietuvių Sąjūdis) padėjo šią prog
ramą paruosti, nors jame numa
toma kai kurių papildymų, rašo 
„Financial Times". 

Svarbiausieji tos programos 
punktai yra: perleidimas turto 
teisių žmonėms, įskaitant žemę, 
miškus, jūrą, oro ir vandens 
kelių tvarkymą Estijos vyriau
sybei, įvedimas Estijos piliety
bės ir suvaržymus imigracijai iš 
Sovietų Sąjungos, leidžiama 
turėti žmonėms savo fabrikus 
bei įmones ir laisvai samdyti 
darbininkus, įsteigti visiškai 
naują sistemą investavimams ir 
leisti užsienio kraštams turėti 
savo prekybas, o svarbiausia — 
vesti atskirą savo užsienio 
politiką. 

Nieko nesakoma apie savo 
valiutos įvedimą, nors Estijos 
min. pirm. Indrek Toome pasa
kė, kad tai yra pageidautina. 

Susirėmimai Gruzijoje 
Maskva. — Užsienio kores

pondentai papildo žinias apie 
įvykius Gruzijoje. Sekmadienį 
jau buvo sužeistų daugiau kaip 
200 asmenų, kai minia 
neklausė įsakymo išsiskirstyti. 
Kareiviai su lazdomis mėgino 
išvaikyti demonstruojančius 
gruzinus. 91 kareivis taip pat 
buvo sužeistas, kai Tbiliso 
miesto Lenino aikštėje įvyko 
susirėmimas. „Jaunos mergai
tės ir vyrukai žuvo", praneša 
Lana Gogoberidze, kuri filmavo 
demosntracijas. Kaukazo regio
no karo viršininkas gen. Igor 
Rodionov paskelbė apsiausties 
stovį mieste ir uždraudė 
žmonėms buriuotis. „Situacija 
yra labai pavojinga", sakė ta 
pati filmuotoja. Tačiau „Tassas" 
vėl paskelbė, kad miestas yra 
kariuomenės kontrolėje, nors 
pripažino, kad yra žuvusių. 158 
asmenys badauja, reikalaudami 
nepriklausomybės iš Kremliaus 
galiūnų. Gruzinų šaltiniai 
praneša, kad žuvusių yra 40 
žmonių. Gruzija turi 5,239 mili
jonus gyventojų, iš kurių 70% 
yra gruzinai. 

Žuvo 42 jūrininkai 
Maskva. — Penktadienį nu

skendęs Sovietų povandeninis 
branduoline energija varomas 
laivas Norvegijos jūroje parei
kalavo 42 jūrininkų gyvybių, 
paskelbė „Tasso" agentūra. 
Laivas turėjęs tik dvi torpedas 
ir nesą jokio pavojaus radiacijai. 
Tame regione esą kiti laivai re
gistruoja radioaktyvumą nu
skendusio laivo srityje ir 
praneša taip pat. kad iki šiol 
nepastebėjo jokios radiacijos. 
Norvegijos gynybos ministerija 
pranešė, kad laivas nuskendo 
4,500 pėdų gylyje, kuriame van
dens spaudimas yra labai dide
lis ir nėra pavojaus radioakty
vumui. Laive kilo gaisras. 
Išsigelbėjo 27 vyrai. 

Taip pat nieko neminima apie 
savo ambasadų bei konsulatų 
turėjimą užsienyje. 

Estų „stebuklas" 
Ši estų programa yra prieš 

Gorbačiovo nustatytas taisyk
les, skirtas autonominėms res
publikoms. Jis dalinai pasisakė 
prieš tai, sakydamas, kad tai 
„Estijos kraštutiniai reika
lavimai". Šiai estų programai 
jau pasipriešino Interfronto 
sąjūdis, kuris išimtinai sudary
tas iš rusų. Kaip jau žinoma, 
Estija priėmė įstatymą, kad visi 
Estijos gyventojai privalo iš
mokti estiškai. Priimtoji prog
rama buvo estų diskutuojama 
maždaug devynis mėnesius ir ji 
yra žinoma „Ime" pavadinimu 
arba „stebuklu" ir tik šiuo metu 
paskelbta viešai. Iš viso yra 19 
pagrindinių punktų, kurie 
apima visą šią estų programą. 
Svarbiausia, kad viskas turi pa
klusti estų įstatymas. Viena 
tik aišku, kad Sovietų interesai 
yra apginami tuo, kad Estija 
„yra socialistinio charakterio 
valstybė". 

Kitos taisyklės 
Antradienio vakare buvo tele

vizijos programoje pravestos dis
kusijos su ministeriu pirmi
ninku Indrek Toome ir Plana
vimo komiteto pirrnininku Rein 
Otsason ir jie abu sutiko, kad 
kokia nors pinigų sava forma 
turės būti įvesta. Taip pat Esti
jos vietinėm vyriausybėm sutei
kiama teisė turėti savo biudžetą 
ir pagal jį tvarkytis. Maskvos 
nustatytos regionų sienos 
panaikinamos ir grįžtama prie 
tų paskirstymų, kurie buvo 
prieš II-jį Pasaulinį karą, taigi, 
prieš Sovietų okupaciją. 

Estų optimistai teigia, kad 
daugelis rusų pasiliks gyventi 
Estijoje, nes jiems ten bus 
geriau gyventi, negu Rusijoje. 

Kremliaus Įsakymas 
Maskva. — „Tasso" žinių 

agentūra praneša, kad šešta
dienį Sovietų Prezidiumas išlei
do dekretą, kuriuo įsakoma 
griežtai laikytis įsakymo 
sutramdyti visus tautinius 
neramumus ir užkirsti kelią 
buržuaziniams reikalavimams 
pakeisti Sovietų sistemą. Nusi
žengusiems turi būti taikomos 
kalėjimo bausmės ir piniginės 
pabaudos, o ypač tiems, kurie 
viešai įžeidžia vyriausybę. Taip 
pat draudžiama spausdinti 
tokią medžiagą, kurioje 
pasisakoma prieš sovietinę 
valstybę arba ir prieš 
socialistinę sistemą. Reika
laujantieji laisvės gali būti 
baudžiami 3 m. kalėjimu ir 
3.200 dol. bauda, kas sovietų 
darbininkui reiškia visų metų 
uždarbį. 

KALENDORIUS 
Balandžio 11 d.: Leonas Di

dysis, Daugailė, Liutauras, Gė
lė. Vykintas. 

Balandžio 12 d.: Damijonas, 
Julius. Jūratė, Jovys, Vygintas, 
Galmantas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:19, leidžiasi 7:25. 
Temperatūra dieną 46 1., nak

tį 29 1. 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

MAISTU GYNIMASIS 
NUO VĖŽIO 

Velykiškai kelkimės jaunes
niųjų ir senesniųjų mitybos 
pagerinimui ir tuomi nuo jų 
atitolinkime vėžį, pakeldami 
juose atsparumą, nes turint 
vėžį, jokia vien gydymo forma 
nėra sėkminga. 

Velykiškai mediciniška 
tiesa 

Mityba apsisaugojimas nuo 
vėžio dabar jau yra gvildenamas 
šio krašto įvairioje spaudoje, 
mat tik gydymas iki šiol nebuvo 
ir dar dabar nėra pakankamas. 

Kadaise šio krašto preziden
tas paskelbė karą vėžiui („war 
on cancer"): milijonai dolerių 
buvo išleisti ir dabar dar išlei
džiami, stengiantis surasti prie
mones vėžio pagydymui. Gaila, 
kad ne kas iš to teišėjo: dabar 
pranešama, kad pralaimime ko
vą su vėžiu („we are losing war 
on cancer"). Už tai dabar imama 
kreipti daug daugiau dėmesio į 
apsisaugojimą nuo vėžio — tada, 
juk, visai nereikės galvos sukti 
dėl jo gydymo. 

Geras nuo vėžio apsisaugo
jimo būdas yra maitinimasis 
sveiku maistu. Mūsų dauguma 
vis dar tebesnūduriuoja šiuo at
žvilgiu. Toks apsileidimas 
dažnai išvirsta į tragišką prabu
dimą. Tinkamas maistas gali 
apsaugoti mus nuo suriebėjimo 
ir nuo ankstyvo gyvybės prara
dimo. Todėl reikiamai mis
damas ir netingiai judėdamas 
sutirpdyk savo 20 svarų riebalų 
perviršį ir reikiamu maistu gel
bėk savo dar palyginti jauną 
gyvenimą nuo tikros pražūties. 

Neįtikėtinai sėkminga kova 
su vėžiu yra ta naujai siūloma 
sėlenomis („bran") ir stamb-
menomis („fiber") gausi mityba. 
J i yra kaip didelė dovana mūsiš
kiui, saugantis nuo širdies 
atakos, paralyžiaus (stroko) ir 
storosios žarnos vėžio, nuo kurio 
mūsiškiai krenta vienas po kito 
dar gerokai darbingais būdami. 

Maistu tikro apsisaugojimo 
nuo vėžio paslaptis yra van
denyje tirpstančios (k.t. avižų, 
obuolių, c i t r ininių vaisių) 
sėlenos („bran") ir jame netirps-
tančios (k.t. javų) stambmenos 
(„fiber"). 

Šio krašto institutas kovai su 
vėžiu (The National Cancer In
stitute) amerikiečiams pataria 
naudoti iki 25-30 gramų sėle-
nų-stambmenų ir gal net dar 
daugiau jų per dieną. Lietuviui 
toks jų kiekis nieko nereiškia: 
mes jau esame įpratę jų naudoti 
daug gausesniais kiekiais: tai 
mūsų pilnų rugių grūdų gar
džiausia pasaulyje duona. Tai 
mūsų kopūstų, pupelių su 
bulvėmis ir morkomis bei pomi
dorais sriubos. Tai mūsų kvie
čių, miežių, bulvių, žirnių su uo
gienėmis košės. Tai mūsų vai
siu, uogų. avįžu kisieliai. 

Visas toks sveikas augalinis 
maistas lietuviui tėvynėje buvo 
sveikatos šaltinis — apsauga 
nuo širdies atakos, storoje 
žarnoje kišenėlių, kietų vidurių; 
nuo cukraligės; tulžies pūslėje 
akmenų: nuo prostatos, skran
džio, storosios ir išeinamosios 
žarnos bei kitų organų vėžio. 

Lietuvoje ir Čia mūsiškius gai
vina vitaminais A ir C gausios 
žalių lapų ir geltonos spalvos 
daržovės, kaip kopūstai ir mor
kos. Čia dar sveikatą stiprina 
apelsinai, greifrutai, nekta
rinai, saldžios bulvės. Tėvynėje 
vaisiai ir daržovės, išskyrus rau
gintus kopūstus, agurkus, gry
bus, užkastos rūsio ar kamaros 
smėlyje morkos, burokėliai buvo 

sezoniniai. Cia visi lietuviškų 
galvų nepraradusieji gali vaisių 
ir daržovių gausa sveikatą stip- tina liga AIDS, tik mažinant 

tomis daržovėmis bei vaisiais 
tol, kol kraujas minėtai choles
teroliu nesuliesės. Tai bus 
tikras, lietuviškas, pastovus 
skydas, saugantis mūsiškį ne 
tik nuo vėžio, bet ir nuo lygiai 
pavojingos sklerozės su jos 
pasekmėmis širdies atakos bei 
paralyžiaus („stroko") pavidale. 

Atsimintina, kad šis pa
tarimas teikiamas amerikie
čiams tik pagal jų pajėgumą, o 
daug patvaresniems esantiems 
lietuviams jis yra nepriimtinas 
ne tik mityboje, bet ir kitose 
gyvenimo srityse, taip kaip 
amerikiečiams jų įstaigų teikia
mas patarimas kovoje su mir-

rinti per ištisus metus be per
traukos. Tokio gėrio jokiame 
krašte nerasi; o jei rasi, tai dėl 
kišenės tuštumo ir eksporto 
neįsigysi kiek reikia. 

Todėl čia mes visi, vienas kitą 
pralenkdami, visus antraeilius 
reikalus atidėliodami, kasdien 
ginkimės nuo vėžio ir kitų ne
galių, gausiai valgydami vaisių 
ir daržovių. Kasdien sukirskime 
įvairiais pavidalais kopūstinių 
daržovių ir bent po porą morkų 
su svogūnu ar česnaku. Taip 
sveikai lietuvis mito tėvynėje ir 
čia tol, kol jo čia sveiką, lie
tuvišką mitybą neišpustė sveti
mi įvairūs skersvėjai. 

Vėžį tolinančio maisto 
pavyzdžiai 

Susidomėjimą maistu sukėlė 
straipsnis apie dietą, mitybą ir 
apsaugą nuo vėžio — „Diet, 
Nutrition and Cancer Preven-
tion: A Guide Food Choices". 
Tai šio krašto nuo vėžio apsau
gos instituto parengti ir 
sveikam protui priimtini pa
tarimai mityboje, kurie padeda 
taip valgančiajam tolintis nuo 
vėžio. Štai tas ketveriopas 
tolinimasis nuo vėžio valgiu. 
Nuo vėžio tolinkimės, dar nebū
dami jo prieglobstyje, o ne tada, 
kai jis pas mus svečiuotis pra
deda. 

Juk, kad ir šis Cook apskrities 
ligoninėje rūkęs nuo septynioli
kos metų ir 54 metų sulaukęs 
taip elgtis prieš du mėnesius 
metęs, nes negalėjęs nuryti net 
vandens dėl stemplėje atsiradu
sio vėžio. Jis nesulauks jokios 
sau naudos, net ir stropiausiai 
gydomas. Todėl kol dar laikas, 
nė vienas nebūkime paikas ir 
pradėkime sekančiai maistu 
gintis nuo vėžio. 

1. Valgykime daug stambme-
nų („fiber") ir sėlenų („bran") 
turinčio maisto; toks maistas 
yra svarbus geros sveikatos 
užlaikymui (ir įsigijimui). 

2. Valgykime liesą maistą. 
Kai kurių vėžio rūšių atsira
dimas rišasi su per riebiu 
valgiu. Lieso maisto pavyzdžiais 
(patarimas amerikiečiams) gali 
būti žuvis, vištiena, liesa mėsa 
ir liesi pieno gaminiai. Taip 
amerikiečiams mai t in t is 
pataria minėtas institutas. Tai 
didelė pažanga patarime, nes 
amerikiečiai pilvus augina, 
abiejais žandais riebius steikus 
tratindami. 

Atkakliai ne tik su vėžiu, bet 
ir su skleroze kovojančiam lie
tuviui priseis vengti ir čia 
minėtų liesų valgių, kol jo krau-
juje cholesterolis nesumažės iki 
130 mg%. Pakaks jam ovo-lacto 
vegetariško maisto, naudojant 
kiaušinio baltymus, rudus 
ryžius, šafranų aliejų su minė-

intymume partnerių skaičių. 
Šioje srityje, visi amerikiečiai, 
norintys sulaukti reikiamų 
rezultatų, turi pradėti lietuviš
kai elgtis: tik savoje šeimoje 
tokius dalykus atlikinėti, o ne 
net ir gyvuliui nepriimtinai bas
tantis, šią mirtiną ligą nesulai
komai toliau platinti. 

Žinoma, bus ir mūsiškių nepa
jėgiančių pasinaudoti sveikais 
patarimais ne tik mityboje, bet 
ir kitokioje elgsenoje. Bet tai 
bus tik lietuviškos nuotrupos: 
lietuviškas kamienas dar yra 
sveiku išlikęs, nežiūrint labai 
nesveikos čia aplinkos. 

3. Valgykime šviežius vaisius 
ir tokias daržoves. Tamsiai žalių 
ir geltonų daržovių pavyzdžiais 
gali būti kopūstai, brakoliai, 
kalafijorai, morkos. Gausūs vi
taminais, karotenu ir stambme-
nomis yra apelsinai, kantelopai, 
morkos ir obuoliai. Pastaruosius 
valgykime tik su žieve, nežiūrė
dami visokių vėjų pūstelėjimo. 

4. Valgykime mišrų, balan
suotą maistą ir nebūkime nei 
per liesi, nei per riebūs. 
Nutukimas rišasi su dideliu 
mirtingumu nuo daugelio vėžio 
rūšių. Nutukėliaį dažnai gauna 
kasoje („pancreas") vėžį, nuo 
kurio tik stebuklu išsigelbėja 
vos 5% sergančiųjų, pergyvenę 
labai sunkią, net iki 10 valan
dų užsitęsiančią, beveik visus 
vidurius prašalinančią opera
ciją. 

Nutukėlis blogai pakelia viso
kius susirgimus. Tokį pasenusį 
labai sunku slaugyti. Ji ar jis 
kenčia ir pagalbą teikiančiuo
sius vargina. Todėl visi lietuviai 
ne juokais susiimkime, rei
kiamai savo kūno riebalus tirp
dydami per gausų vaikščiojimą 
ir pasitenkinimą mažesniu 
valgio kiekiu. 

Į lietuvio kovą su vėžiu įeina 

Dr. Petras V. Kisiel ius k a l b a miniai demonstracijose Vasar io 16 d. Daley 
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PRALAIMĖJIMAS AFGANISTANE 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Raudonosios armijos pasitrau
kimą iš Afganistano stebėjo 
Vakarų Vokietijos spaudos ir 
televizijos atstovai, labai dažnai 
neatskiriant jų nuo laisvės ko
votojų, kadangi jie vilkėjo vie
tinių gyventojų rūbus. Pasikal
bėjimuose su raudonosios armi
jos kariais galima buvo susi
daryti šiurpų to devynių metų 
karo vaizdą, kurį vokiečiai pa
vadino antru Vietnamu. Rau
donarmiečiai prisipažindavo 
televizijos atstovams, kad jie 
keisdavo savo mantą, maistą ar 
net ginklus į narkotikus, kad 
jie 24 vai. gyveno baimėje, 
nežinodami, iš kurios pusės 
pasipils kulkų kruša. 

Grįžę į namus „afganci" 
sunkiai rasdavo butą (turėjo 
užsirašyti į eilę), sunkiai rasda
vo darbą. Vienas tėvas, rody
damas žuvusio sūnaus nuotrau
ką, pasakė: „už ką mirė mano 
sūnus?"... Motina stovėdama 
prie kapo verkė, ištardama ru
siškai sunkiai suprantamus 
žodžius.. 

Žinomas sovietinis žurnalistas 
Viktoras Louis (vakariečių 
teigimu jis turi KGB pulkininko 
laipsnį) žurnalui „Bild am Son-
ntag" rašo. kad rusai dar ir 
dabar yra priblokšti pralaimė
jimo smūgio,nes, nežiūrint 
patrankų, raketų, malūnspar
nių ir bombonešiųjie pirmą 
kartą pralaimėjo karą. ir tai 
prieš partizanus. Tai didelė 
negarbė Sov. Sąjungai. Vienas 
raudonosios armijos karininkas 
pasakojo, kad daromi pasitrau

kimo planai iš Lenkijos, Rytų 
Vokiet i jos,Čekoslovakijos, 
Vengrijos. To reikalauja sutri
kęs Sov. Sąjungos ūkinis 
gyvenimas. 

Vokiečių Maskvos kores
pondentai rašo, kad Sov. 
Sąjungoje plačiai kalbama apie 
karą Afganistane, ieškant jo 
kaltininkų Gyventojai klausia 
pavardžių ir,be abejo, netrukus 
jų susilauks. Taigi, bus minimi 
ne tik „Lionka" Brežnevas, J. 
Andropovas, bet ir A. Gromyko 
ir miręs maršl.Ustinovas. Spau
doje pasirodys laiškai, reikalau
jant visiems „didvyriams" atim
ti garbės atžymėjimus — meda
lius. 

Vienas karininkas taip pat 
piktokus žodžius paleido 
sovietinės spaudos antrašu. Gir
di, jie ja geriau pasirūpins, pa
sitraukdami už Lietuvos 
Brastos (kelias iš Rytų Vokieti
jos ir Lenkijos į Sov. Sąj.) bei Už-
gorodo (Čekoslovakija, 
Vengrija). 

Sov. Sąjungos gyvenimo žino
vų teigimu, raudonosios armijos 
pasitraukimas iš satelitinių 
kraštų yra labai ir labai galimas 
ateities žingsnis. Juo bus 
„prispaustos" JAV, reikalau
jant amereikiečių pasitraukimo 
iš Europos. 

Kodėl Maskva pralaimėjo ka
rą Afganistane? 

Sovietai neįvertino partizani
nio karo ir pačių partizanų, 
kurie gaudavo ginklus iš 
užsienio. Karą gal nulėmė 
„Stinger" raketos, iššaunamos 
nuo peties. Maskva bijojo pulti 

Vaikščioti yra būtina svorio nume
timui. Turime turėti sveikas kojas. 
Kojų raumenis stiprina tokia 
mankšta. Atsistok tiesiai, šešiais 
inčais kojas praskėsdamas. Rankas 
laikyk paliai šonus. Atsistodamas ant 
kojų pirštų pakelk kulnis nuo grindų. 
Tada nuleisk kulnis. Pradėk šį pra
timą taip darydamas dešimt kartų ir 
pasivaryk iki trisdešimties. 

Šlaunis stiprinsime šitokia mankšta. Atsigulk ant dešinio šono, ištiesės dešinę 
ranką išilgai kūno Pakelk kaire koją apie dvi pėdas į orą. Nuleisk. Po 
dvidešimties kartų, atsigulk ant kaino šono ir pakartok tą patį tiek kartų. 
Pradėk pakeldamas dešimt kartu; pasivaryk iki dvidešimties. 

ir jo susilaikymas nuo nutu
kimo per lieso maisto 
naudojimą. Gana mums mūsų 
tarpe matyti moterėles, tokias 
esančias paritus ir pastačius. 
Gana mums ir tokių vyrų, ku
rie alaus statines po savo oda 
nešiojas po savimi priekyje 
žemės nematydami. Tokie ir to
kios lanko gydytojus, varsto 
ligoninių duris, saujomis ryja 
įvairias piliules ir vis vien 
toliau kenčia, nes pagrindinio 
dalyko neatsikrato — nesutirp-
do riebalų pertekliaus. 

Jau net ir amerikiečiai ėmė 
nuo persivalgymo tolintis. Po 
minėto straipsnio apie sveiką 
mitybą paskelbimo, Kellogg 
kompanija pradėjo aktyvią 
veiklą, iškeliančią stambmenų 
(„bran-fiber") naudą saugantis 
nuo vėžio. Išleista brošiūra skir
ta virškinimo ligų žino-
vams-gydytojams: Good News: 
Update on Fiber. 

Tvarkykimės kol dar 
laikas! 

Todėl, kol dar laikas, visi, 
visomis mums prieinamomis 
priemonėmis ginkimės nuo 
vėžio, nuo sklerozės ir kitų ne
galių. Toliau snausti tuo reikalu 
nei vienam lietuviui neap
simoka. Viena dabar medicinos 
peršamų priemonių tuo reikalu 
yra visiems mūsiškiams pri
einama: tai sveikas, mus nuo 
vėžio ginąs maistas. Todėl visi 
iki vienam be jokių išsisukinė
jimų, atidėliojimų bei gomuriui 
pataikavimų, nepersivalgydami 
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Pakistaną, didžiausią partizanų 
aprūpinimo bazę, kadangi būtų 
įvykęs konfliktas su JAV. 

Lietuvos nepriklausomybės 
dieną Vokietijos antras kanalas 
vakarinėse žiniose parodė 
Kauno katedroje laikomas šv. 
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šimtas tūkst. Vokietis trumpai, 
bet tiksliai apibūdino nepri
klausomybę, Lietuvos okupaciją,, 
pažymėdamas pabaigoje, kad 
Vasario 16 d. yra įstatyminė 
šventė. 
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prie Velykų stalo už 15 dolerių 
nusipirktu cholesteroliu, apsi
eikime be savos širdies žudymo 
dabar ir per visą savo gyvenimą. 
Tik taip elgdamiesi mes sulauk
sime savo sveikatai sekminiško 
ryto. 

Juk šio krašto 65 metų ir 
vyresniems žmonėms, tarpe 
penkiolikos didžiųjų mirties 
priežasčių, pirmu smuiku groja 
širdies ligos ir sklerozė (su 
44.6%). Po to seka įvairiopi vė
žiai (19.5%). Po to — apo
pleksijos, paralyžiai, smegenų 
kraujagyslių ligos ir sklerozė 
(3%). 

Išvada. Baisi tamsa ir dar 
baisesnis lietuvio apsileidimas 
vėžio ir sklerozės išvengimo sri
tyse supa daugelį mūsiškių. 
Šiuose reikaluose mes snau-
džiame tol, kol vėžys ar širdies 
ataka bei paralyžius mūsiškius 
iš lokiško miego išbudina. Deja, 
toks prabudimas tokiems snau
daliams mažai ką tepadeda. 
Turtėja nerangūs sveikatos 
prižiūrėtojai, ligoninės, koply
čios, kapinės... o visi tokie 
mūsiškiai su jų artimaisiais 
visokeriopai nukenčia. 

Todėl gana tokių kančių! 
Pats laikas dabar su atbun
dančiu pavasariu mums visiems 
sukrusti tikram sveikatos sri
tyje atgimimui. Tik tada mes 
pajėgsime naudotis dabartinės 
medicinos mums teikiamu pa
tarnavimu. 

Pasiskaityti . Geriatic Me-
dicine Today, Vol. 8 No. 3. 
March 1989. 
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Kolchozinė sistema 

PADĖTIS BE IŠEITIES 
„Ypač prasti mūsų reikalai , 

susiję su žemės fondo, — pagrin
dinio mūsų nacionalinio turto — 
išsaugojimu ir racionaliu nau
dojimu. Per pastaruosius 25 
metus prarasti 22 milijonai hek
t a rų j au įsisavintos ar iamos 
žemės. Iš jų daugiau kaip 6 mili
jonai ha buvo apleisti ir apau
go k rūmokšn ia i s . . . K a i m a s 
smarkia i atsiliko nuo miesto. 
Tai kad nėra gerų kelių — pro
blema visiems regionams, o 
Nejuodžemio zonai — tiesiog 
nelaimė... Kad išspręstų kasdie
ninius klausimus — gautų gydy
tojo pagalbą , p a s i n a u d o t ų 
elementariomis bui t inėmis pa
slaugomis, nusipirktų papras
čiausių prekių, — žmogus daž
n a i t u r i važiuot i de š imt i s 
ir net šimtus kilometrų. Dau
gelyje regionų padėtis tokia, 
kad žmonės tiesiog pal ieka 
žemę, išeina iš kaimų. Kaimo 
gyventojų migracija kai kurios 
šalies srityse pasiekė kr i t inę 
atžymą. Vertindami tų metų 
įvykius, mes privalome pakalbė
t i ir apie žmonių tragediją. Ją 
s u d a r ė tai , kad kovoje su 
buožėmis faktiškai buvo taiko
mas smurtas didžiulei valstiečių 
vidutiniokų masei ir net netur
tingiems valstiečiams. Milijonai 
valstiečių su šeimomis buvo 
atplėšti nuo žemės, gimtųjų vie
tų ir žuvo stovyklose ir tremty
se. Negalėjo būti jokio kolūkių 
ir tarybinių ūkių savarankiš
kumo, jų darbuotojai buvo pa
versti padieninkais". 

Šitaip dabartinę Sovietų S-gos 
žemės ūkio būklę nusakė ne 
koks nors „buržuazinis rašeiva" 
a r „užsienio nacional is t inis 
emigrantas", bet pa ts Sovietų 
Sąjungos kom. partijos generali
nis sekretorius ir prezidentas M. 
Gorbačiovas. Kad ta i t iesa — 
aiškinti mums netenka. Si jo 
kalba buvo pasakyta komunis
tų partijos centro komiteto ple
nume Maskvoje kovo 15 d. (VL 
Nr. 33). Jis dar pastebėjo, kad 
„mes nustojome re ikiamai ver
t int i žemę. Daugumoje regionų 
mažėja derlingumas. Dideli plo
ta i virsta dykumomis, juos ar
do vėjo ir vandens erozija. Vyks
t a migracija iš daugelio rajonų 
ir jos kol kas negalima sustab
dyti". 

* 

Ne kiek tvirtesnis ir Lietuvos 
kolchozinis ūkis. Ir čia ieškota 
būdų išeiti iš akligatvio. Šiuo 
reikalu Vilniuj buvo sušaukti 
bent du vadinamų žemdirbių 
suvažiavimai. Vieną jų vasario 
25-26 d. sušaukė Persitvarkymo 
sąjūdis. Jame dalyvavo beveik 
900 atstovų iš visos Lietuvos. 
(56 atstovai neatvyko — buvo 
sutrukdyti). Partijos ir vyriau
sybės oficialūs atstovai jame ne
dalyvavo — boikotavo. Užtat 
valdinės institucijos kovo 10-11 
dienomis sušaukė dvigubai 
gausesnį žemdirbių suvažia
vimą. Jame dešimtys kalbėtojų 
iškėlė įdomių minčių, pateikė 
eilę kaltinimų valdančiajai par
tijai, vyriausybei, Maskvai . 
Siūlyta žemę nuomoti, be t iš 
pranešimų išaiškėjo, kad ši akci
j a nevyksta. 

Štai Radviliškio rajono Čer
niachovskio kolchozo pirmi
n i n k o L. R a d ė n o žodžiai : 
„Paskelbus įstatymo projektą 
dėl valstiečių ūkių, apklausėme 
480 kolūkiečių, kas nori žemės. 
Ats i rado t ik v ienas , kur i s 
pasiprašė 15 hektarų. Daug kas 
pasakė: „atėmėte iš mūsų žemę 
— tai dabar patys ir turėki te" . 
Alytaus rajono kolchozo atstovė 
I. Silenienė: „Iš kaimo viską iš
veža, o nieko neatveža. Mūsų 
paukštininkystės ūkis kasmet 
parduoda 900 tonų mėsos, o 
grįžta tik du procentai". Pado-
vinio kolchozo mechanizatorius: 
„Pasitarimuose, spaudoje, su
važiavimuose apie kaimą tik 

kalbama, o miestai statomi". 
Maišiagalos sovchozo direk
torius J. Lankauskas nusi
skundė maš inų s toka, tar
damas: „Tiek mūsų, t iek kituo
se daržininkystės ūkiuose tebe
gyvuoja kauptuko technolo
gija". Visa eilė kitų kalbėtojų 
nusiskundė statybinių medžia
gų (cemento, plytų, medžio, ši
ferio, stiklo ir kt.) stoka, esą 
griūva sodybų trobesiai, o nėra 
kuo juos taisyti . 

Turime po ranka storoką 
pluoštą valdiškos ir Sąjūdžio 
spaudos. Štai Kostas Pocius iš 
Sedos rašo: „Tėvai turėjo 9 ha. 
Pasakysiu, kad kolūkis iš jos 
nėra gavęs t iek, kiek gaudavo 
prieš kolektyvizaciją. O kituose 
kolūkiuose buvusių ūkininkų 
žemė duoda dar mažiau. Žemė 
buvo atimta, valstiečiai paversti 
kumečiais. Ar bebus galimybė 
iš kumečių vėl atvirsti nors 
mažais žemdirbiais, atgauti dalį 
tėvų žemės? Ją d i rbdamas 
žmogus galėtų nors žmoniškai 
papietauti. O tai sausi ir šalti 
pietūs, kuriuos eidamas į darbą 
įsidedi į k i šenę , pagad ino 
sveikatą". (T. Nr. 43). 

Kolchozinės sistemos propa
gandistai daugelį metų intensy
viai niekino Lietuvos ūkininkus 
ir vadino juos „išnaudotojais", 
„buožėmis", net „kraugeriais". 
O štai ką sako Genovaitė Pili
pavičienė iš Garliavos: „Man 
visam gyvenimui įstrigo mano 
mamos požiūris į ūkininkus, pas 
kuriuos jai teko tarnaut i . Nie
kuomet nevadino jų jokiais 
buožėmis, nejautė neapykantos. 
Priešingai, sakydavo, kad pas 
juos išmoko dirbti sąžiningai ir 
dorai. Ir mus mokė: Ką darai, 
daryk gerai. Nemanau, kad 
susikūrusiuoise kolūkiuose žmo
nės dirbo lengviau ir už darba
dienius gaudavo daugiau nei 
samdiniai, o išmoko vogti, ger
t i — ta i n iekam nepaslaptis" 
(„Kauno t iesa" , 1.28). Tą patį 
tvirtina Gataučių sovchozo trak
torininkas Kostas Lučvaikis, 12 
metų t a rnavęs pas ūkininkus 
samdiniu. O įstojus į sovchozą: 
„Dirbau nuo tamsos ligi tamsos, 
kur reikėjo ir kiek reikėjo, o 
uždirbau kapeikas. Ir pagarbos 
patyriau mažiau nei tarnau
damas pas ūkininkus. Atida
viau ūkiui patį brangiausi turtą 
— sveikatą. Taigi už ką vargs
ta žemdirbys?" Kada miestas 
grąžins ka imui skolą? (VL Nr. 
30). O Ramutė Šimelienė iš 
Kalvių kolchozo rašo: „Sucivili-
zavome gamtą ir savo širdis, 
nušlavėme paskutinę ūkininko 
sielos atsparą — vienkiemius". 

Dabartinėje Lietuvos spaudoje 
yra aibės tokių ir panašių 
atsiliepimų. Vis teigiama, kad 
„kolchozai — sovchozai valstie
čių vargo bei baudžiavos dvarai. 

„Gimtasis k r a š t a s " Nr. 5 
paskelbė tokį anekdotą apie 
kolchozus. „Bendras ark lys 
visada liesas". Esą kar tą vyrai, 
eidami į balių, susitarė nesi-
puikuoti prieš vienas kitą, kad 
aš atsinešiau brangų ir stiprų 
gėrimą, o tu pigų. Taigi susitarė 
visus gėrimus supilti į bendrą 
indą, o tuščius butelius sunai
kinti. Naują gėrimą pastatė an t 
stalo, supylė į taureles, o kai pa
ragavo, paaiškėjo, kad tas „nau
jas gėr imas" buvo vanduo... 

Ir Lietuvos žemdirbių atstovai 
kolchozų r e i k a l u nesu rado 
re ik iamo sprendimo. Vieni 
sakė, kad reikia juos naikinti , 
kiti palikti. Prieita išvadą, kad 
komunistinė santvarka suga
dino žmones, atpratino sąži
ningai dirbti. Norima prieiti 
prie nuomininkų ūkių, bet prieš 
tai reikia perauklėti žmogų. O 
tai sunku. Taigi padėtis be išei
ties. 

b. kv. 

Kauno rotušė — atnaujinta ir padaryta vedybų metrikacijos įstaiga. 

SĄJŪDIS IR JO ATEITIS 

Dėkoju už laiškutį ir tą rūpi
nimąsi ne t ik manimi, bet ir ki
ta i s tau t ieč ia is . Šiandieną, 
kuomet mes blaškomės lyg pa
kirptais sparnais paukščiai, 
ypatingai svarbu visų mūsų 
tautiečių dvasinis bendravimas. 
Visais laikais mes jautėme tą 
užsienio lietuvių paramą, kur i 
skatino ir stiprino būti tais, kuo 
privalėjome. Tokiais atvejais, 
kuomet jautiesi ne vienas ir 
ž ina i , kad k a ž k u r t av imi 
rūpinasi — visam pasauliui 
skelbia apie žemėje egzistuoja
mą priespaudą, valstybinį melą, 
nebaisūs nei kalėjimai, nei la
geriai. Beprasmis darbas yra 
katorga, o beprasmė kančia yra 
žmogaus dvasinė mirtis. Užtat, 
jūs užsienio lietuviai, kartu bū
dami savo mintimis su mumis, 
ne t ik padėjote nešti priespau
dos naštą, bet neleidote suabe
joti mums savo tikslais bei 
siekimais. O tai jau neįkaino
j ama parama. Mus jaudina iki 
ašarų tos jūsų visų aukos — 
pagelbėti Šapokos Lietuvos is
torijos išleidimą. Nuoširdus 

Iš laiško tuo klausimu 
Reik ia d ž i a u g t i s , k a d 
..Amerikos balse" darbuotojai 
sugeba taip operatyviai ir objek
tyviai nušviesti Lietuvoje poli
tinius įvykius. Aš tik galiu su 
jumis pasidalyti savo mint imis 
bei s a m p r o t a v i m a i s . P r i 
sipažįstu, kad aš „Sąjūdžiu" 
džiaugiuos ir didžiuojuos, nors 
su kai kuriomis jo veiklos prie
monėmis nesutinku. Viena iš 
didžiausių mūsų klaidų, k a d 
mes ėmėmės vadovautis ne pro
tu o emocijomis. O emocijos, 
kaip žinot, nemėgsta laukt i , 
reikalinga staigių ir radikal ių 
sprendimų. Reikia neužmiršt i , 
kas Sąjūdį sudaro. Ogi visa 
Lietuva. Jaun imas reikalauja 
greitų rezultatų, vyresnieji , 
vadovaudamiesi savo pat ir t imi, 
yra atsargesni* rna^ regįs suge
bant ie j i d a u g i a u . r e a l i a i 
įvertinti susidariusią politinę 
situaciją. Neabejoju, kad toks 
„nesutar imas" kai k a m yra be 
galo naudingas ir tą nuomonių 
pliuralizmą bando pavaizduoti , 
kaip „Sąjūdžio" išsigimimą, 
s i ek ian t į vos n e s u g r i a u t i 

ačiū' Tautiečiai stokoja ne Tarybų Sąjungą. R e i k i a 
amerikietiškų gėrybių, o tiesos „Sąjūdžiui" visą laiką laviruoti 
žodžio, įtikinančio mus, kas mes tarp to kas leistina ir k a s 
ir ko privalome siekti. Tauta, „antivalstybiška". O stal inis-
nežinanti savo protėvių is- t inės jėgos, sukūrusios stagna-
torijos, negali pretenduoti į cijos epochą, n e s i j a u č i a 
ateitį, nes ji pasmerkta lėtai pralaimėjusios, o tik laukiančios gražūs. Ir k a s šiandieną nenori 
mirčiai. momento vėl paimti valdžios maty t i Nepriklausomos Lietu-

Jus domina Sąjūdžio ir kitų ju- vairą į savo rankas. Tad kiek- vos? Tik k i lnūs t ikslai be s t ra-
dėjimų naujienos. Žinot, kad aš viena „Sąjūdžio" klaidelė y ra jo tegin io p l a n o t a m p a maža-
p a t s d a ž n i a u s i a i suž inau priešų išnaudojama. verčiais šūkiais. Blogiausia, kad 

kiekvieną klaidą sugebėdavo 
pa te ik t i l iaudžiai ka ip didžiau
sią epochos laimėjimą. Be to, 
p a t s „Sąjūdis" nėra švarus. Ir 
j a m e y r a a t s i t i k t i n ų pr i s i 
plakėl ių ir tokių, kur ie sąmo
ninga i s iekia jam pakenkt i . 
Tačiau, nežiūrint visų sunkumų 
ir pada ry tų išsišokimų, „Sąjū
d i s " y ra pagr indinė politinė jė
ga, formuojanti taut inę sąmonę. 
Tik jo dėka viešumos zona pra
plėsta ir Bažnyčia įžengė į atgi
m i m o e r ą . O t a i d i d e l i s 
la imėj imas , s iekiant a tgau t i 
tautos moralines vertybes. Kiek 
Bažnyčia t a m pasiruošusi i r a r 
sugebės tą Hnisiją atl ikti — 
parodys a te i t i s . Ką gi ir jos 
l auk ia dideli išbandymai. Pra
džia atrodo nebloga. Jau t a s 
džiugina, k a d šiandien Lietuvos 
Kata l ikų Bažnyčiai vadovauja 
t v i r t a r a n k a . Man regis, didelė 
Dievo dovana , kad jos priekyje 
stovi kard . Sladkevičius. J e igu 
vysk. Steponavičius iki šiol lai
komas mūsų Bažnyčios morali
ne jėga, t a i kard. Sladkevičius 
y r a jos š irdis . 

Nepaliečiau dar dviejų poli
tinių srovių — tai Lietuvos Lais
vės lyga ir Vienybė. 

Kar ta i s atrodo, kad užsienie
čiai perver t ina LLL galimybes 
ir re ikšmę. Be abejo, jos t ikslai 

pats 
t ikriausias naujienas, kaip ne Kas klaidų nedaro? Gal t ik 
kartą, ne per savo spaudą ar tie, kurie nieko neveikia , ir 
radijo, o per „Amerikos balsą", tarybinis socializmas, k u r i s 

ši lyga ne tu r i in te lektual inių 
jėgų, k u r i e pa t e ik tų t a u t a i 
aiškią koncepciją, ka ip tą t ikslą 

p a s i e k t i . S t e r e o t i p i n i a i s 
pasisakymais ir emociniais šū
kiais galima vandenį drumsti, 
t ik neaišku, kam iš to nauda 
bus. Blogiausia ta i , kad lygos 
veikla bando pasinaudoti tam 
t ik r i organai ir piktybiniai 
valdžios atstovai. Reikalinga 
neužmiršti, kad dabartinė mūsų 
demokratija yra t ik muilo bur
bulas — nėra teisėtvarkos or
ganų ir į s ta tymų, kurie ją 
saugotų ir gintų. Užteko „Sąjū
dž iu i " užl ipt i Aukšč iaus ia i 
tarybai ant nuospaudų, kai ši 
informacijos organams nurodė, 
ką rašyti ir kaip rašyti apie 
„Sąjūdį". O kas garantuotas , 
kad mūsų „Sąjūdį" neištiks 
lenkų „Solidarumo" likimas? 
Įstatymų, apsaugojančių mūsų 
demokratiją, nėra, o saugumo 
organai pilnam parengties stovy 
t ik ir laukia specialaus skambu
čio. Praeit ies p rak t ika parodė, 
k a d s laptos instrukcijos ir 
specialūs skambučiai yra galin
gesni už konsti tucines garan
tijas. Man regis, t a r p lygos ir 
„Sąjūdžio" norų bei siekimų 
nėra jokių ski r tumų. Tik vieni 
siekdami tikslo, demonstraty
viai lipa piktam šuniui ant 
uodegos, kiti jį apeina. Tačiau 
negalima smerkti LLL — pagal 
Jurgį ir kepurė. Ką jie sugeba, 
tą jie ir daro. Reikia pripažinti, 
kad lygos indėlis į tautinės 
ambicijos sužafdinimą didelis. 
Galbūt ir naudinga , kai vieni 
šunį erzina, o ki t i , tuo pasi
naudodami, gali pro jį pra-
sprukti . Bet kas t ik ras , kad tas 
šuo įsiutęs neims „Sąjūdžio" 
draskyti? 

Kas liečia „Vienybę" — tai 
persi tvarkymo ir Gorbačiovo 
politikos griaunamoji jėga. Ją 
s u d a r o l e n k a i i r ruse l ia i . 
Žinoma, ir jie iš nieko neatsi
rado. Su t a „Vienybe" būtų 
menka bėda, jei už jos pečių 
nestovėtų a tsakingi valdžios 
atstovai. Galbūt a š klystu, bet 
t a s judėjimas m a n primena 
pokarinius „s t r ibus" . Tiesa, jie 
t ik liežuviu mala, bet niekas 
nėra t ikras , kad vieną dieną 
nesiims ir jėgos. Tai taip atrodo 
šiandieninė Lietuva. Žinoma. 
čia tik subjektyvūs samprota
vimai. 

Kas liečia mūsų kelią į Ne
priklausomybę, m a n atrodo, 
šiuo metu j is daug sunkesnis 
negu 1918 metais. 1918 metais 
mes nebuvome taip sunarplioti, 
suraizgyti ekonominiais ryšiais. 
Neįmanoma jokia Nepriklau
somybė be ekonominio savaran
kiškumo. O kaip jį pasiekti, 
jeigu beveik visos gamyklos 
priklauso nuo Maskvos žaliavų 
m a l o n ė s . Tokie k l aus ima i 
sprendžiami arba karu, arba 
gera valia. Pirmas būdas atmes
t inas , o an t r a s — priklauso nuo 
vv re sn io brol io malonės . 

Kažkaip netikiu, kad vyresny
sis mūsų brolis atsisakytų mus 
globoti ir „mylėti", kuomet mes 
jj m a i t i n a m e . Š iandien in is 
Maskvos siūlomas ekonominio 
savarankiškumo variantas yra 
tik didesne teisė suintensyvinti 
respublikos pramonę, o ne ga
minti tai, kas mūsų respublikai 
reikalinga ir naudinga. Vargiai 
tokia ekonomika pakels krašto 
gerovę. Žinoma, užsienio kapi
talistai triumfuoja, atseit , nau
ja politika — reikia padėti... Be 
abejo, jūsų milijardai nenueis be 
naudos — už juos įsigysime 
naujų technologijų, naujų įren
gimų. Ne visus juos sugebėsime 
panaudoti , tač iau kažkokia 
dalis kapitalistų pagalbos ne
nueis šuniui ant uodegos ir liau
dis pajus. Bet juk tai bus tik 
laikinas poveikis. O pasiekti 
realų progresą neįmanoma be 
iniciatyvos. Iniciatyva neįma
noma be r e s p u b l i k o s sa
varankiškumo. Tik tarpres
publikiniai ryšiai garantuos 
respublikų pilną savarankiš
kumą. Kol tuos ryšius Maskva 
reguliuos ir nurodinės kiekvie
nai respublikai ką gaminti , ką 
parduoti ir ką dykai Maskvai 
atiduoti, tol mūsų vadinamas 
s a v a r a n k i š k u m a s - v a l s t y b i š -
kumas tik tušti žodžiai. Bet Die
vo keliai paslaptingi. Kas žino, 
gal ir Kremlius ateis sykį į pro
tą. Prisiminkim Didžiosios Bri
tanijos imperiją, kas iš jos liko. 
Tačiau dėl to Anglijos prestižas 
nenukentėjo. 

L. D a m b r a u s k a s 

KALINIAI P A D Ė S 
AKLIESIEMS 

Penki kaliniai Smyrna, Del., 
pataisos namuose mokosi kaip 
perrašinėti mokyklų vadovėlius 
į aklųjų Braille raidyną. Jų pa
galba šioje srityje gerokai 
palengvins darbą Delaware 
valstijos biurui regėjimų pažeis
tiesiems. Panaši programa jau 
veikia Louisianoje, k u r balan
džio mėnesį pirmieji kaliniai jau 
baigia kursą. Ši programa pade
da ne tik tos valstijos akliems 
mokiniams, užpildydama dalį 
didelio trūkumo tokių savano
rių vertėjų. Ji padeda ir patiems 
ka l in iams , duodama j iems 
amatą, kuriuo galės naudotis ir 
paleisti iš kalėjimo. Kai kurie 
šie kaliniai Louisianoje taip pat 
išlaikys toje srity egzaminą, 
gaudami certifikatą iš JAV 
Kongreso bibliotekos įstaigos, 
su kuriuo jie turės teisę kitus 
mokyti tokio vert imo. Visi 
sėkmingai kursą baigusieji po to 
išmoks naudoti šiam darbui 
specialiai pri taikytus kompiu
terius. 

UZ GELEŽINĖS UŽDANGOS 
RIMVYDAS SIDRYS 

Čia, važiuodamas per mišką, turėjau laimės pamatyti 
reginį dėl kurio vieno vertėjo keliauti keturis tūkstan
čius mylių. Padariau posūkį ir staiga pamačiau, kad 
tur iu stabdytis, skersai kelią ėjo šernų virtinė. Pri
važiavau visai arti jų, į automobilį j ie nekreipė dėme
sio, pamažu sau ėjo, kartu bidzeno maži šernukai. 
iškėlę uodegytes. Kol aš juos stebėjau, praėjo apie dvi
dešimt šernų, o kiek jų dar prieš man atvažiuojant buvo 
išnykę miško gilumoj. Virtinę užbaigė didelis šernas, 
peršokęs griovį jis stabtelėjo ir pasižiūrėjo į mane. lyg 
norėdamas pabrėžti: — čia mūsų miškas, čia mes 
šeimininkai. 

Iš tikro kur buvo tikrieji Rytprūsių šeimininkai? 
Pats Rytprūsių vardas nebuvo tikslus, vokiečiai pa
grobė ne tik Prūsų žemę, bet ir jų vardą. Kur dabar 
aš važiavau buvo Nadruvių žemė, aš artinausi prie Jot
vingių teritorijos. Prūsų žemė buvo daug toliau į 
vakarus apie Malburgą ir Karaliaučių. Prieš šimtme
čius čia buvo kovų laukas, nuteriota žemė. dykra. Anų 
laikų tankai, šarvuoti riteriai atėję iš Malburgo 
nusiaubdavo kraštą, nadruviai ir jotvingiai trauk
davosi link Nemuno pas aukštaičius, kalbančius ta 
pačia kalba kaip ir jie. Jei prūsų kalba, kurie gyveno 
už kelių šimtų kilometrų, turėjo 80^ žodžių bendru su 
lietuviais, tai artimųjų aisčių, nadruvių, jotvingių 
kalba turėjo labai mažai skirtis nuo lietuviškos. Prūsų 

kalbos paminklai išliko, nežiūrint, kad ir kaip stropiai 
juos vokiečiai slėpė nuo pasaulio akių. Nadruviu ir Jot
vingių (arba Sūduvių bei Dainavių. kaip juos kiti kroni
k in inkai vadindavo) t a r m ė s deja išnyko. Kryžiokams 
pas i t raukus , pietų aisčiai vėl grįždavo į savo kraštą 
sudegintas sodybas a t s ta ty t i , sulaukėjusias karves iš 
miškų sur inkt i , dirvonuojančius l aukus apsėti. O 
dabar, mūsų laikais vėl t anka i , vėl ter ionės. aisčių 
likučiai vėl išblaškyti, jų žemė svetimųjų mindžiojama, 
dykra. 

Artėjant prie Ylių 'dabar Eik) vietovaizdis pasikei
tė. Prie kelio iš abiejų pusių ėmė glaustis ežerai, dideli, 
tęsėsi j ie kiek akis užmato. Buvo jie da r neužšalę ir 
tyvuliavo saulės šviesoj apsupti snieguotų pakrančių. 
Atsirado ir mažų kalnel ių. Buvo sekmadienio rytas, 
bažnyčios skardenosi varpais. Miesteliuose mane stab
dydavo lenkai , nor in tys , kad juos pavėžinčiau. 
Išlipdami jie diskrečiai palikdavo šimtą zlotų ant maši
nos palangės, mano atsisakinėjimai negaliojo. Vienas 
iš tų pakeleivingų, su kuriuo galėjau šiek tiek susikal
bėti vokiškai, sužinojęs kur aš važiuoju, sušuko: — 
„Punsk , Seinai, mes juos vadinam Lenkijos Lietuva". 
Tas žmogėnas važiavo su manim iki Suvalkų ir parodė 
kelią į Punską. 

Suvalkų senamiestis buvo visai kitoks negu lig šiol 
pravažiuoti miestai . Norėjosi sušukti — „Čia jau ne 
Lenkija!" Balt i , mūr in ia i dviaukščiai namai , gatvės 
- į augus ios medžiais, miesto centre nedidelis parkas, 

įsai tokios pat ga tvės buvo matytos Panevėžy. 
Ukmergėj , Šiauliuose. Tik išvažiuojant, šiaurinis 
Suvalkų priemiestis paliko nemalonų įspūdį. Ilgos eilės 
masyvių ir niūrių cementinių dėžių su išbadytais jose 
langeliais, — tokia buvo daugiabučiu namų kolonija. 

Taip dirbtinai lenkai nori pasisavinti Suvalkus. — iš 
prigimties lietuvišką miestą. 

Už Suvalkų gamtovaizdis subangavo kalneliais. 
Bene pirmas privažiuotas kaimas buvo Šveicarija. Taip 
ir pavadintas — Šveicarija. Visi toliau sutikti kelio 
ženklai taip ir mirgėjo tokiais „lenkiškais" vardais kaip 
Wygry. Krejviany. Oszkiny. Szypliszki. Kompocie, Kle-
jwy, Smolany. Zvikiele. Wojtokiemie. Wilkopedzie. 
Kalneliai bangavo vis aukščiau, t a rp jų lietuviškos 
sodybos, kryžiai, medžiai, visi padengti blizgančiu 
sniegu, apgaubti sekmadienio ryto ramumu. Laiko 
siūstis mane nubloškė i vaikyste, paltuku ir šaliku 
aptūzotas su kailiuko kepure aš tempiau rogutes 
Senamiesčio gatve prie Nevėžio kranto. Stogus, tvoras, 
visus laukus dengė žėrintis sniegas, atskirai padailin
damas kiekvieną medžio šakele, kiekvieną tvoros stak
tą. Ant medžio šakelės nutūpė zylė ir atrodė, kaip 
užtiškęs raudono rašalo lašas ant balto popieriaus. Ant 
gatvės čirškėjo žvirblių būrys, aukštai medyje krank
sėjo kelios varnos. Tolumoj pasigirdo varpeliu skam
besys, arklys ristele tempė roges su žvangučiais. Bu
vo taip gera ir gražu, o iš dangaus skambėjo angelų 
giesmė. 

Sustabdžiau automobilį, aš jau buvau Punske. 
Vaikystės iliuzija išnyko. Tiktai giesmė iš dangaus 
tebeskambėjo. Nebuvo tai angelų giesmė. bu\-o suma 
ir garsiakalbiai iš bažnyčios skleidė giesmės garsus per 
visą apsnigtą miestelį. įėjau Į bažnyčią — šalia alto
riaus stovėjo lietuviška trispalvė vėliava. Aš buvau 
savo tautoje. 

(Bus daugiau) 

. i 
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VILNIAUS RASŲ KAPINĖS 
K. BARONAS 

Mūsų ko re sponden t a s Europoje 

Varšuvoje leidžiamame kata
likų savai t raš tyje , ,Lad" 
Adomas Hlebavičius rašo apie 
Vilniaus Rasų kapines. Jis sako, 
kad Rasos, įsteigtos 1769 m. ir 
spalvingai išsidėsčiusios kalvo
tame slėnyje, priklauso prie 
gražiausių Lenkijos kapinių 
(mat taip rašė 1910 m. Vladislo
vas Zahorski savo vadove po 
Vilnių). Jos taip pat priklauso 
prie seniausių Europoje. Čia 
buvo laidojami žymūs miesto 
gyventojai, Syrokomlia, Pietraš-
kievič, J. Basanavičius, M. 
Čiurlionis, E. Slovzckis, J. Le
levelis, J. Smuglevičius ir kt., 
čia amžiną poilsio vietą rado J. 
Pilsudskio širdis ir jo motina bei 
1920-1944 m. kariai. 

Atvykstamieji Lenkijos turis
t a i susidarė išmirš tančių 
kapinių vaizdą: neprižiūrėti, 
neapsaugoti, sunaikinti. Dau
gumas paminklų be kryžių 
ir pagražinimo elementų. 1841 
m. pastatyta gotikinė koplyčia 
vis daugiau primena griuvėsius 
(priešais ją dr. J. Basanavičiaus 
kapas — K.B.). Paskutiniu metu 
padėtis dar daugiau pablogėjo, 
nu ta rus Vilniaus miesto 
administracijai pravesti per 
Rasų kapines magistralę. Tas 
reikštų išvedimą 6 m. pločio 
kelio, intensyviam automašinų 
ir sunkvežimių judėjimui. 

Lietuviškos ir lenkiškos 
kultūros laimei Vilniaus miesto 
komitetas nusprendė kelią pra
vesti kitoje vietoje. Ar jau iš
gelbėtos Rasų kapinės? 

Anaiptol. Lietuvos lenkų dien
raštis „Červony štandar*", kuris 
savo straipsniais prisidėjo prie 
kelio pakeitimo (taip rašo A. 
Hlebovič). 1988 m. liepos mėn. 
23 d. patalpino Vilniaus skaity
tojo Tado Jasinskio laišką. 
Vilniaus gyventojas rašo: 
..Greičiausiai netinkamas yra 
kapinių klimatas, kadangi virš 
jų renkasi tamsūs debesys atei
čiai. Kas aplankė Rasų kapines 
pastebėjo, kad paminklas stovi 
prie paminklo, tad kapinės 
laidojimui uždarytos, trūkstant 
vietos. Vandalai sunaikino 
antkapius, kapai išniekinti, o 
kai kurie eina net sandėlių 
pareigas kastuvams, kibirams, 
šluotoms. Milžiniškos kapinės 
reikalauja daug geros valios ir 
taip pat pinigų, privedant jas 
prie gerbiamų Rasų kapinių. 
Reikalingi su patirtimi žmonės, 
karšta širdimi, kurie šį reikalą 
pakreiptų tinkama linkme, 
pasitarus susirinkime — kaip ir 
nuo kur visa tai reikėtų pradėti. 

Prie Lietuvos kultūros fondo 
įkurta iniciatyvinė „Rasų 
grupė". Tačiau, perskaitęs, kad 
vienu tokiu „receptu" bus vėl 
laidojimas mirusių kultūros 
veikėjų — netekau žado. Kur 
laidoti? Juk ten nėra vietos! Tad 
tai ką pradėjo barbarai ir van
dalai, turi užbaigti išsilavinę 
žmones? Ar turi pasikartoti 
karinio Antakalnio kapinių liki
mas? Ar nepakankamai sunai
kintų kapinių mūsų mieste? Ar 
nejaudina, kad protestantų 

kapinėse pastatyti metrikacijos 
rūmai? 

Šalia Rasų kapinių pra
nešimo, greičiausiai tas pats 
Adomas Hlebovič, pasirašęs A. 
H. inicialais rašo apie įsteigtą 
Vilniuje Lietuvos lenkų 
k u l t ū r i n ę - v i s u o m e n i n ę 
draugiją. Steigiamajame susi
rinkime š.m. gegužės mėn. 5 d. 
išrinkta 12 asmenų valdyba (al
fabeto tvarka išvardinti as
menys, kur ių tarpe yra 
Henrikas Mažul, Ričardas 
Maciejakaniec, Strumila, Sur-
vilo ir kt.). Draugijos pagrin
diniai tikslai: puoselėjimas, 
skiepijimas ir rėmimas lenkų 
kalbos ir kultūros, skiepijimas 
tautinės sąmonės, kova prieš 
visokios rūšies nacionalizmą 
(taikoma lietuviams? — K. B.) 
rėmimas lenkiškų mokyklų, 
teatrų, paminklų apsauga, pa
skaitos ir t.t. Draugijos nariu 
gali būti kiekvienas pilietis, 
pripažįstąs Lietuvių kultūros 
fondo statutą. Prie šios lietuvių 
organizacijos Vilniaus lenkai 
yra prisiglaudę. Savo veiklą 
draugija numato išplėsti visoje 
Lietuvos teritorijoje, kur tik yra 
lenkiškos gyvenvietės. Draugija 
dabar laukia valdžios įteisi
nimo. Šią džiaugsmingą žinią A. 
H. sužinojo iš š.m. gegužės mėn. 
20 d. pranešimo, patalpinto 
..Červony štandar" dienraštyje. 
Pabaigoje A.H. paduoda drau
gijos antrašą, rašydamas mūsų 
sostinę „Wilno". 

Norėčiau padaryti keletą 
pastabų. 

Po Lietuvos lenkų repatria
cijos, Lietuvos lenkų ir „tu-
tejšų" kultūriniame bei poli
tiniame gyvenime buvo jaučia
ma stagnacija. Mat Lietuvą 
apleido intelektualai, palikdami 
apie 150 tūks t . lenkų ir 
„tutejšų" be jokios globos, be 
jokio vadovo. Ši darbininkų ir 
ūkininkų klasė buvo priversta 
pati užauginti naują inteli
gentiją, naują .,lenkišką" klasę 
bei visuomenę, skiepijant jai 
lenkišką kalbą, lenkišką 
kultūrą, steigiant lenkiškas 
mokyklas. Atrodo,kad po 40 m. 
jai tas pavyko, nes pvz. minėtoje 
Lietuvos lenkų kultūrinės-vi-
suomeninės draugijos valdyboje 
randami biologai, teisininkai, 
laikraštininkai, pedagogai. Šv. 
Dvasios bažnyčioje, kur visos 
pamaldos laikomos lenkų klb., 
gieda choras. Jis turi savo auto
busą (lietuvių parapijos to „liuk
suso"' nežino!). Juo choras 
aplanko sulenkėjusių „tutejšų" 
gyvenvietes, juo greičiausiai 
keliauja ir lenkų ansamblis „Vi
lenščizna". Mūsų sostinėje lei
džiamas lenkų dienraštis (ne tik 
vienintelis dienraštis Lietuvoje, 
bet ir visoje Sov. Sąj.) rašo, kad 
šiam,,zespul" — kolektyvui 
naujas sezonas taip pat atneša 
ką nors naujo. I chorą įsijungė 
Vilniaus Pedagoginio Instituto 
s tudenta i A. Choroscin 
(Karaciejus?), Jolanta Dzikievič, 
Anželika Čeplinska, tačiau 
šokėjų eiles paliko geriausias 
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MIRĖ 
ALGIS ŠARKAUSKAS 

Kovo 18 d. netikėtai mirė a.a. 
Algis Šarkauskas, 31 metų 
amžiaus, Alfonso ir Onos 
Šarkauskų vyriausias sūnus. 

A.a. Algis gimė Worcestery. 
Lankė Šv. Kazimiero parapijos 
mokyklą. Tarnaudavo šv. 
Mišioms. Priklausė „Nevėžio" 
lietuvių skautų tuntui, Lietuvių 

šokėjas A. Feklistov, išvyk
damas į kariuomenę. Pavasarį 
ansamblis koncertavo Nemenči
nėje, įvairiuose kolchozuose, bei 
Gudijos pusėje „Kemeliškių" 
sovchoze. Visur j is buvo 
džiaugsmingai sutiktas, paly

dėtas griausmingų aplodismentų. 
Gegužės mėn. „Vilenščizna" 
viešėjo Lenkijoje, dalyvaudama 
St. Moniuškos vardo sureng
tame festivalyje. Mat muz. St. 
Moniuška, beveik 18 metų 
praleido Vilniuje ir prie Domi
nikonų bažnyčios mažame 
sodelyje, stovėjo paminklas. 
Nežinau, ar jis ir dabar dar 
stovi. 

Kito ansamblio, jaunosios kar
tos „Sviteziankos" sąstatą 
sudaro Vilniaus vidurinės 
mokyklos nr 29 mokiniai ir 
lenkiškos nr. 55. Iš patalpintų 
„Červony štandar" nuotraukų 
susidariau vaizdą, kad tautiniai 
rūbai yra Lenkijos tautinių rū
bų „mišrainė" — Mažosios ir Di
džiosios Lenkijos (Malopolska, 
Wielkopolska) Mozūrų ir kt. 
Iš tikrųjų Lietuvos lenkai 
niekuomet savo tautinių rūbų ir 
neturėjo. Tai buvo skolinys. Be 
abejo, turėdami už savo pečių 
stiprią Lenkijos paramą, lenkai 
Lietuvoje stipriai atsigavo. Tas 
pastebima beveik visose gyve
nimo srityse. Viso to jiems gali 
pavydėti Lenkijos lietuviai. 

Čenstakavoje leidžiamas 
„Niedziela — Sekmadienis" sa
vaitraštis lapkričio mėn. 20 d. 
dviejuose psl. patalpino 
Aleksandro Markovskio Vil
niaus įspūdžius. Jis juos baigia 
rašydamas, kad nuo J. Pilsud
skio ir jo motinos kapo bei Trijų 
kryžių kalno, jis paėmė saują 
žemes, įdėjo ją į urną, 
palikdamas šia vilnietišką žemę 
Jasna Gura kalne Dievo 
Motinos koplyčioje. 

Labdaros dr-jai, Maldos sąjū
džiui Leicesterio miestely. Buvo 
labai paslaugus ir stengdavosi 
padėti visiems savanoriškai 
savo Šv. Kazimiero parapijoje ir 
už jos ribų, o ypač vargšams ir 
jaunimui. 

Tarnavo JAV laivyne-jūrinin
kų daliny. Grįžęs iš kariuome
nės studijavo Fitchburg State 
kolegijoje. Įsigijo science ir 
education bakalauro laipsnį. 

Buvo pašarvotas laidotuvių 
direktoriaus Dirsa-Kazlauskas 
šermeninėje. Gausiai lankė ne 
tik lietuviai, bet ir kitų tautybių 
žmonės, seselės vienuolės, mal
dos sąjūdžio nariai,-ės ir kt. 
Karstas skendėjo gėlėse, o ant 
jo buvo padėta sulankstyta JAV 
vėliava. Per laidotuves bažnyčia 
buvo pilna žmonių, kurie ir 
palydėjo a.a. Algio Šarkausko 
kūną į amžino poilsio namus 
Norte Dame kapinėse. 

Nuliūdime pasiliko tėvai , 
brolis Vytautas, sesuo Aldona, 
tetos, dėdės ir kit giminės. 
Skaudu ir liūdna buvo visiems 
laidotuvių dalyviams. Ne vienas 
braukėsi nuo veido ašaras, bet 
kas supras tėvų širdies skaus
mus žiūrint į pačiame jaunystės 
gražume sūnaus karstą leidžia
mą kapo duobėn. Ilsėkis, mielas 
Algi, Viešpaties ramybėje. Kar
tu su tėvais, giminėmis liūdi ir 
visa mūsų Lietuvių kolonija. 

PLANUOJAMA IŠVYKA 

LŠST Trakų rinktinė planuo
ja išvyką į Pennsylvania 
birželio mėnesio 22-25 dienomis, 
jeigu susidarys bent 40 asmenų 
grupė. Suinteresuotieji šia iš
vyka dėl informacijų kreipkitės 
į Trakų rinktinės pirmininką 
Algirdą Zenkų, tel. 949-0298. 

J .M. 

Phoenix, AZ 
ATSILANKĖ 

PREL. JUOZAS PRUNSKIS 

Visų žinomas žurnalistas, 
autorius ir visuomenininkas 
prelatas Juozas Prunskis, šį 
pavasarį lankydamasis Vaka
ruose, savaitei buvo sustojęs pas 
savo senus draugus Vincą ir 
Šarlotę Ruseckus, gyvenančius 
Sun City, AZ. Ta proga 
balandžio 2 dieną, sekmadienį, 
svečias Brophy koplyčioje, Phoe-
nixe atlaikė lietuviškas Mišias 

į vaišingus Ruseckų namus, kur 
mielam svečiui pagerbti buvo 
suruoštos vaišės. Šarlotė 
Ruseckienė ir jai talkinin
kaujančios dar kartą turėjo 
malonią progą pademonstruoti 
savo kulinarinius sugebėjimus. 
Vaišės vyko džiaugsminga ir 
pakilia nuotaika. Oras irgi buvo 
maloniai šiltas, saulėtas ir kai 
kurie svečiai išsinešė savo kėdes 
į sodelį, kur plačiai skleidėsi 
rožės ir kaktusai jau buvo 
pasipuošę savo egzotiškais 
žiedais. Žmonės džiaugėsi, kad 
prelatas atsilankė čia tokiu 
gražiu metų laiku. 

IŠLEISTUVĖS 
EMILIJAI JOSEN 

Emilija Josen, ilgus metus 
išgyvenusi Phoenixe, nutarė 
persikelti į Lemont, IL, kur 
gyvena jos artimi giminės. Senų 
ir naujų draugų pastangom!! ir 
Sofijos Liubartienės iniciatyva 
jos namuose buvo suruoštos 
gražios išleistuvės. Perjuosę 
Emiliją lietuviška juosta, šiltais 
žodžiais ir daina draugai linkė
jo jai daug laimės naujoje 
vietoje. 

E. Josen palieka Phoenixe ne 
tik daug draugų, bet ir gilius 
kultūrinio darbo pėdsakus. 
Prieš 32 metus atsikėlusi į šį 
miestą, ji tuojau suorganizavo 
lietuvių vaikų šeštadieninę 
mokyklą, kurioje pati mokyto
javo. Ji buvo viena iš iniciatorių 
1963 metais steigiant Lietuvių 
Bendruomenės skyrių ir vėliau 
ilgus metus buvo to skyriaus 
pirmininkė. Emilija atstovavo 
Lietuvių Fondui ir buvo 
Phoenixo Lietuvių Katalikų 
misijos komiteto narė. Visiems 
buvo lengva su ja dirbti, nes ji 
mokėjo organizuoti, bendradar
biauti ir išklausyti kitų nuo
monės. Gyvenimo saulei kryps
tant į vakarus, dažnai žmogui 
tenka pasirinkti jaukiausią 
kampelį, kuriame maloniai 
leistų savo auksines dienas. 
Todėl, nors draugai gailisi 
išvažiuojančios, jie gerai žino, 
kad Emilijos apsisprendimas 
yra labai teisingas. Tarp kitko, 
Emilija Josen (Mačernytė) yra 
teta plačiai žinomo poeto Vy
tauto Mačernio. 

Vikt. Zakarienė 

REAL ĮSTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-0199 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią jstaigą prašome 
paminėti, kad esate arba,norite būti 
Rimo Stankau* Khjentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

^ aris, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

771-2233 

FOR RENT 

Čenstakovoje yra garsiausia ir pasakė turiningą pamokslą, 

Pirma pažintis su „Ratilio" ansamblio vedėja Zita Kelmickaite. Kalbasi 
Rnm;i> Kezys, ..Laisvės Žiburio" radijo vedėjas ir koncertu koordinatorius. 

Nuotr Rimo Kezio 

Lenkijos tautinė šventovė su 
Jasna Gura kalne vie
nuolynu, kuriame yra Ste
buklingasis Juodosios Motinos 
paveikals. 

Prisminiau vieno aukšto šian
dieninės Lietuvos pareigūno (jis 
jau miręs) viešnage Krokuvoje. 
Gerai lenkų pavaišintas, jis 
apkabino Jogailos paminklą, 
apsiverkė ir pasakė: Jogaila, Jo
gaila, kam tu vedei tą 
Jadvygą... 

Išnuomojamas 1 modernus bu
tas Marquette Parko apylinkėje; I 
a., 4V2 kamb. (2 mieg.). Su šiluma 
ir oro vėsinimu. 

Skambinti 598-6193 

Anatolijus Kairys 

EPIGONAI 
Naujas politinis romanas apie tai, 
kaip šiame amžiuje mitologinė
mis priemonėmis vaikai arba jų 
įpėdiniai vaduoja savo pavergtus 
kraštus, kuriuos jų tėvai jiems pa
vedė išlaisvinti. 

Kaina su persiuntimu $12.00, 
Illinois gyv. dar prideda 80 et. III. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 Wast 63rd St., Chlcago, Iii. 
50629. 
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ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg Brokeris 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

5953 S. Kadzfa Ava. 
Chlcago, IL 60629 

Tai . 436-7878 

MISCELLAMEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Strost 

Tol. — GA 4-8654 

i L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

656-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GENRIKAS SONGINAS 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
_, Tik dabar ši knyga išėjo »š spaudos, 128 psl., kietais 

viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 

• duomenimis. Ši knyga gražiai išleista Songino anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 60629 

ypač pabrėždamas tikėjimą, 
kuris ne tik veda žmogų į išga
nymą, bet anot jo „ir mūsų 
tautos stiprybė priklauso nuo 
tikėjimo stiprybės". Mišias 
la ikant , prelatui as is tavo 
Phoenixo Lietuvių misijos 
kapelionas kun. Romanas 
Klumbis. J Mišias buvo 
susirinkę beveik visi Sun City, 
Phoenixo bei kitų kaimyninių 
miestelių lietuviai ir jie visi tuo
jau po pamaldų buvo pakviesti 

KREIVAS PASIPELNYMAS 

Dienraštis „Sun-Times" pa
skelbė, kad kai kurios instituci
jos, kurios imasi rinkti lėšas lab
daros fondams, kaip vaikų glo
bai, policijai, kovai su vėžiu, sau 
už patarnavimą pasilieka iki 
92^ , nors ir surenka per vajų 
milijonus. 

BANKRUTAVO 
GELEŽINKELIS 

South Shore geležinkelio 
bendrovė bankrutavo, bet kelei
vių judėjimas nepertraukiamas. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

VĖJO VARTAI, novelės. Erlėnas. 194 psl. . . . $7.00 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Sudarė J. Andrius . . $6.00 
KAČINSKAS, plokštelė $10.00 
KARNAVALO AIKŠTĖJE, novelės. J. Švaistas. 

284 psl $3.00 
MARGU RAŠTO KELIU, apysaka biografiniais 

atspindžiais. Alė Rūta. 281 psl $10.00 
ALGIMANTAS, istorinė apysaka. V. Pietaris. 542 

psl $9.00 
DIEVAS ŠIANDIEN. Dievo samprata ir jo bu

vimas. Kun. Jonas Gutauskas. 283 psl. . $6.00 
DABARTIES KANKINIAI. Lietuvos vysk., kun. ir 

tikinčiųjų kryžiaus kelias pirm. ir antr. sov. 
okupacijoje. Matas Raišupis. 435 psl. . . . $6.75 

NUO BIRUTĖS KALNO, poema. Maironis . . . $6.00 
LIETUVOS VALSTIEČIAI LIAUDININKAI. Juozas 

Audėnas. 307 psl $18.00 
MŪSŲ JURBARKAS. Ant. Giedrius-Giedraitis. 

224 psl $5.00 
POPULAR LITHUANIAN RECIPES. Josephine J. 

Daužvardis. 129 psl $5.50 
KRISTUS IR EUCHARISTIJA. Dievo veikla 

išganymo istorijoje. Pranas Manelis. 379 psl. 
$7.00 

RAKTINIAI KLAUSIMAI APIE KRISTŲ. Naujojo 
Testamento atsakymai. Iš anglų kalbos vertė 
Jurgis Strazdas. 199 psl $6.00 

ALYTUS IR JO APYLINKĖS, monografija. Tadas 
Navickas. 288 psl $18.00 

ILGESIO VALANDĖLĖS. Eilėraščiai. Leonardas 
šimutis. 227 psl $8.00 

VĖLINĖS, apysaka. Juozas Kralikauskas. 165 psl. 
$10.00 

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



Visi šaukia „laisvė" Chicagos miesto centro budėjime. 

ŠVENTE ANAPILYJE 
A U R E L I J A M. BALAŠAITIENĖ 

Net i r pati gamta, sunkiai 
b u n d a n t i iš žiemos miego, 
p r a s k l e i d u s i pilką debesų 
uždangą, negalėjo nesidžiaugti, 
stebėdama į „Tėviškės Žiburių" 
keturių dešimtmečių jubiliejinę 
šventę atvykstančius svečius. 
Anapilis, kuriame yra Lietuvos 
Kankinių parapija ir klebonija 
bei „Tėviškės Žiburių" redak
cija ir spaustuvė, iš arti apžiū
rėjus, ne veltui turi „pilies" 
vardą, nes tokiais lietuvių išei
vių pastangų ir pinigų dėka 
sukur ta is pastatais nedaugelis 
laisvojo pasaulio vietovių gali 
didžiuotis. Paskutiniuoju metu 
dar pristatytos impozantiškos 
muziejaus patalpos, kurias man 
aprodė svetingi Kanados lietu
viai, rodo Kanados lietuvių fi
nansinį ir dvasinį pajėgumą. 
Tai eilė puikių patalpų su ori
ginal ia apšvietimo sis tema, 
įdomia architektūra, kel tu , 
atskirais raštinės kambariais ir 
t.t. 

Ba landž io pirmos d ienos 
vakare pokylių salėje prie sko
ningai paruoštų stalų susirinko 
didelis būrys lietuviškos spau
dos mylėtojų, bendradarbių ir 
rėmėjų. Virš scenos stambus 
užrašas — „Tėviškės Žibur ia i" 
40 — rodė apie pokylio tikslą. 
Oficialią programos dalį su 
pagrindine kalba atidarė dr. 
Silvestras Čepas, Kanados Liet. 
Kat. ku l t . draugijos „Žiburių" 
pirmininkas. J i s savo sklan-
dž iame ir k o n d e n s u o t a m e 
žodyje t rumpai nusakė „Tėviš
kės Žiburių" sunkią kūrimosi 
pradžią parapijos rūsyje, minėjo 
pasiaukojusius ir entuziastin
gus naujo leidinio darbuotojus, 
jo pirmąjį redaktorių dr. Alfon
są Šapoką, 1962 metais iškelia
vusį į amžinybę, ir talkininką 
a.a. Antaną Rinkūną. Pirmasis 
T.Ž. numeris, išleistas 1949 m. 
gruodžio 24 dieną Toronte, tapo 
negęstančiu žiburiu, šviečiančiu 
viso laisvojo pasaulio lietu
viams. 

Atsistojimu buvo pagerbti mi
rusieji laikraščio bendradarbiai 

i r rėmėjai. Ypatinga padėka 
buvo pareikšta prelatui dr. 
Pranui Gaidai, redaktoriaus 
darbą dirbančiam nuo 1954 
metų. Tai šviesi, talentinga, 
darbšti ir turtingos dvasios 
asmenybė. Prel. dr. Gaida Frei-
burgo universitete įsigijo teolo
gijos daktaro laipsnį ir yra eilės 
filosofinio ir religinio turinio 
knygų autorius, kur ių paskuti
nioj i i š le is ta 1 9 8 1 me ta i s 
„Nemarus Mirtingasis" ark. 
Teofiliaus Matulionio monogra
fija. Yra didelio ir sunkaus dar
bo nuostabus rezultatas. Šių 
metų sausio mėn. prelatas at
šventė savo amžiaus deiman
t inę sukaktį, tačiau nepadeda 
redaktoriaus pieštuko ir dirba 
to l i au , t a l k i n i n k a u j a m a s 
administratoriaus J . Andrulio, 
Vytauto Kastyčio, Česlovo Sen
kevičiaus i r daugelio kitų. 

Programos meninę dalį ati
darė ir pranešinėjo „Žiburių" 
draugi jos valdybos n a r ė 

Mūsų literatūros klasiko Jono Aisčio 
„Raštų" pirmasis tomas: visų rinkinių 
poezija vienoje knygoje. Įspūdingas 
Ateities literatūros fondo 450 psl. lei
dinys su poeto autobiografijomis, su 
redaktorių Alfonso Nykos-Niliūno Ais
čio poezijos aptarimu ir Antano Vaičiu
laičio paaiškinimais Puiki dovana išei
vijai ir Lietuvai. 

Leidinys gaunamas ir „Drauge", 
kaina $15.00; su persiuntimu $17.25; 
kiekvienu atveju Illinois gyventojai pn-
3eda dar $1.20 valstijos mokesčių. 

Nuotr. Rasos Miliauskaitės 

Ramunė Sakalaitė-Jonait ienė. 
„Žiburių" draugijos atstovai 
prel. Gaidai įteikė simbolinę 
dovaną: iš lietuviško medžio 
Lietuvoje išdrožinėtą ilgą lazdą, 
papuoštą kryžiumi, „Tėviškės 
Žiburių" emblema ir ki tais 
simboliais. 

Pranešėja perskaitė eilę svei
kinimų, gautų „Tėviškės Žibu
r i ams" iš „Draugo", „Dirvos", 
„Darbininko" redaktorių ir kitų 
asmenų. Taip pat buvo prista
tyti iš Lietuvos, JAV ir kitų vie
tovių atvykę svečiai. 

Netrukus , publikai griaus
mingai plojant, į sceną įžygiavo 
„Volungės" choras su vadove 
Dalia Viskontiene ir akompa-
n i a t o r i u m J o n u Govėdu . 
P r o g r a m a buvo įvair i , dai
nuojant liaudies ir modernių 
kompozitorių dainas. J ų tarpe 
buvo malonu i šg i rs t i Jono 
Govėdo sukurto j auna tv i škų 
dainų „potpouri". Solistė Anita 
Pakalniškytė atl iko keletą solo 
partijų ir su choro palyda. 
Publika programą sutiko šiltai 
ir išreikalavo dar vienos dainos. 
Griausmingų aplodismentų su
s i l a u k ė „ V o l u n g ė " , Da l i a i 

Viskontienei prar.ešus, kad pro
gramos honoraras skiriamas 
kaip dovana ..Tėviškės Žibu
r ių" keturiasdešimtojo jubilie
jaus proga. 

Meninei programai pasibai
gus, prel. dr. P Gaida buvo 
pakviestas invokacijai ir palai
minimui prieš pietus. Miklių 
patarnautojų dėka svečių stalai 
buvo aptarnaut i šiltais pie
tumis, o salė, kaip bičių avilys, 
dūzgė nuo linksmų pokalbių 
prie skanaus maisto ir gero 
vyno taur ių . Netrukus, grojant 
profesiniam orkestrui, šokius 
pradėjus tradiciniu „Spaudos 
bal iaus" valsu, salės grindys 
prisipildė šokėjų. Ir buvo jauku, 
l inksma ir šventiška. Kadangi 
tai šventė, į kurią suplaukė sve
čiai ne vien iš Toronto, bet ir iš 
k i t ų v ie tov ių , t a i buvo 
nepaprastai malonu susitikti su 
seniai maty ta i s pažįstamais ir 

spaudos kolegomis. Tik gerokai 
po vidurnakčio atėjau į savo 
kambarj vaišingojo Anapilio 
klebonijoje. 

Sekmadienio rytą 11 vai. 
Mišias atnašavo kun. K. Kak
nevičius, o prasmingą pamokslą 
sakė klebonas kun. J . Štaškus. 
Buvo nepaprastai įdomu prieš 
pamokslą iš jo lūpų išgirsti 
paskutines žinias iš Lietuvos 
apie vysk. Baltakio viešnagę ir 
Lietuvos vyskupų ypat ingas 
iškilmes. Puikų įcpūdį padarė 
parapijos choras ne vien savo 
giedojimu, bet drausminga ir 
puikia išvaizda, aps i rengus 
mėlynos spalvos togomis. 

Buvo beveik graudu palikti 
gražųjį Anapilį, jo malonius šei
mininkus „Tėviškės Žiburių" 
negęstančios šviesos patalpas, ir 
keliauti į namus. Tegyvuoja ir 
tešviečia mums „Tėviškės Žibu
riai" ilgai, ilgai... 

DRAUGAS, antradienis , 1989 m. balandžio mėn. 11d. 

JAV LB krašto valdybos posėdyje vykdomasis vicepirmininkas Linas Norusis 
ir religinių reikalų tarybos pirmininkas kun. A. Saulaitis. 

i Lietuviai esame vis! — 
lietuviu Feode ar esi? 

3601 WEST 39TH STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: (312) 471-3900 
maut, 

A.tA. 
MARIJAI T. JANKUS, DDS 

mirus , vyrą VYTAUTĄ, dukterį ELŽBIETĄ ir brolį 
ALFREDĄ TUNKŪNĄ nuoširdžiai užjaučiame ir 
k a r t u l iūdime. 

. . A 

1988 m. gruodžio mėn. 

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvi
taškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, atst. = atstovauja, asm. = 
asmuo, suma po-pavardės = įnašų iš viso. 

1989 m. sausio mėn. 
1 x $5 Svirmickas Ona, atm. įn., $5. 
1 x $10 Bagdonas Leo. $10. 
1 x $15 Palionienė Sofija, $35. 
1 x $25 Raila Neringa, $ 250. 
1 x $35 Miežartis Jurgis atm.: įm. 3 asm., $135. 
1 x $50 L.š.S.T. Romo Kalantos Šaulių kuopa, $550. 
1 x $60 Žilinskas Petras atm. įn.: Valnutis Kastytis ir Elena 

$50 ir 1 kt. asm., $60. 

13 x $100 Birmanas Adomas ir Aleksandra atm. įn.: Blr-
mantas Eugenijus; $100; Birmantas Eugenijus, $100; Bliud-
nikas Petras atm. įn.: Bliudnikienė Stefa, $300; Čižikas Balys atm. 
įn.: Čižikaitė Bronė, $1,800; Jasinskienė-Mainelytė Gražina, $260; 
Kamaitis Vincentas, $200; Katarskis kun. Vaclovas, $1,600; Kir-
velaitis Vytenis, $100; Masaitis Vytautas Juozas atm. įn.: įm. Ma-
saitis Česlovas, atst. Masaitis Erica ir Veronica, $100; Šama-
tauskas Viktoras ir Ona; $700; Stašaitis Kazys ir Aldona, $200; 
Vaitkus Andrius ir Marija, $2,800; Vitas Robertas A., $100. 

1 x $120 Pocius Antanas ir Birutė, $800. 
5 x $200 Birmanas Mečislovas, Helena ir Irena atm. įn.: Bir

mantas Eugenijus, $200; Druseikis Algimantas, $1,200; Gedmin-
tas Juozas ir Leonija, $700; Jurjonas Domininkas ir Karolina atm. 
įn.: Šmaižys Petras ir Salomėja, $200; šmaižys Matas ir Liudigarda 
atm. įn.: šmaižys Petras ir Salomėja, $200. 

1 x $275 Masaitis Juozas V. atm. įn.: Masaitis Feliksas ir 
Bronė $100; Kijauskas Juozas ir Irena $50, Kriaučiūnas Algis $50, 
Salionis Mr. & Mrs. L. $30, Garsys Col. & Mrs. A. $25 ir 1 kt. asm., 
atst. Masaitis Liliana, $275. 

3 x $300 Dragunevičius Rimvydas atm. įn.: Dragunevičius 
Vitolis ir Gražina $100, Dragūnas Gediminas ir Darija $50, Dra
gunevičius Algimantas $50, Dragunevičius Algirdas ir Irena $50, 
Pakštys Mikas ir Audronė $50, $500; Lietuvių Padėkos Paminklo 
Fondas: įm. Kšečkauskienė M., $6,150; Navasaitis Kazys atm.: 
Navasaitienė Ona, $940. 

2 x $500 Grinius Liūtas atm. įn.: Didžiulis Vytautas ir Jad
vyga, $500; Zubavičius Antanas, $500. 

1 x $700 Lingis Vincas atm. įn.: Lingienė Albina, $1,000. 
3 x $1,000 Gruss Butvay Audrey, $1.100; Ignaitis Andrius 

atm. įn.: įm. Ignaitienė Filomena ir Ignaitis Rimas 1-mų mirties 
metinių proga, $1,100; X, $5,500. 

Iš viso $8,495.00. 

Lynda ir Algis Ankai 
Ona ir Petras Ankai 
Juozas Barkus 
Julija Bubinienė 
Antanina ir Jaunutis Dagiai 
Janina ir Sigitas Griunvaldai 
Vincentina ir Jonan Jurkūnai 
Ona ir Jonas Kavaliūnai 
Dana ir Henrikas Novickai 
Elena ir Kazimieras Pociai 
Kazys Račiūnas 
Ella ir Valerijonas Radžiai 
Meilutė ir Petras Ruliai 
Adolfas Valeška 

YOU ARE INVTTED TO JOIN 

REV. PETER STRAVINSKAS 
Holy Triniry Lithuanian R.C. Church 

Nevvark, \ 'ew Jersey 

TOUR TO ROME 
M a v 23 - 31 , 1989 

On the Occasion oi the Ordination oi 

REV. ROBERT RAKAUSKAS 
FEATURES INCLUDE 

• Roundtnp airfare from \ e w York on a Scheduled Airline 
• Airport Hotel Transfer? 
• Accomodations for 7 nights in Tvvin-Bedded Rooms at Villa 

Lituania Hotel vvith Private Bath Shovver 
• Continental Breakfast Daily 
• Sightseeirj; Tour of Classical Rome 
• Full Day Tour to Assis: 
• Full Dav Tour to Pompei 
• Ali Hotel Taxes and Service Charges 
• Flightbag Passport VVallet 

•1,299 
PER PBB0N BASED ON DOLBLE OCCLTANCY 

For intormation mail coupon or call (516) 766-2350 
Outside Nevv York State Tol! Free 1-800-533-0468 

CATHEDH4L TRA VEL ISTERSATIOSAL j 

I $0 N Park 4 w i w • Rock>1iU C — I . >>e* York 11570 

- M S F » \ * H O N FORM 

MR MR'- Ml^*-
I 
I 
I 

i *subject to change after April 21 Į 

I STKH: 

| <ir> s : * -i /ir . 

PADĖKA 
Mūsų mylimas Vyras ir Tėvelis 

A.tA. 
LEONAS VALIULIS 

mirė kovo 22 d. ir buvo palaidotas kovo 28 d. Tautinėse 
lietuvių kapinėse. 

Irena ir Eglė su šeima, norime nuoširdžiai padėkoti kun. 
klebonui Jonui A. Kuzinskui už atkalbėtas maldas koplyčioje, 
u i gedulingas pamaldas bažnyčioje ir velionio palydėjimą j 
kapines. 

Padėka kan. V. Zakarauskui už atsilankymą ir maldas 
koplyčioje. 

Didelis ačiū giminėms, draugams, kaimynams ir pažįsta
miems, kurie mums pareiškė užuojautą žodžiu, laiškais ir 
laikraštyje. 

Dėkojame visiems, kurie užprašė šv. Mišias arba maldas 
už Leono sielą, kurie siuntė gėles ir davė kitas pinigines 
aukas. Ačiū tiems, kurie aukojo Tautos Fondui, Tėvams 
Jėzuitams. 

Padėka karsto nešėjams, taip rūpestingai Leoną 
palydėjusiems. 

Ačiū tiems, kurie apsilankė koplyčioje, bažnyčioje ir 
kapinėse lietingą dieną. 

Dėkojame Petkaus koplyčios direktoriams ir tarnautojams 
už širdingą ir gražų patarnavimą. 

Liūdintieji: žmona, duktė, anūkai, seserys, brolis, 
pusseserės, žentas ir žento giminės. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

T e l e f o n a s - 927-1741-1 
4 3 4 8 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 

T e l e f o n a s - 523 -0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 VVest 71 St., Ch icago 
T e l e f o n a s - 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So . 50 th Av., C ice ro 
T e l e f o n a s - 863 -2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1 4 4 6 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sallv Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CfBCAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 652-5245 



DRAUGAS, antradienis, 1989 m. balandžio mėn. 11d. 

x Lietuvių Opera Morton 
mokyklos salėje Cicero stato 
Verdi „Trubadūro" operą balan
džio 29 ir 30 dienomis. Bilietus 
jau dabar reikia įsigyti. Bilietai 
gaunami Vaznelių parduo
tuvėje. 

x Irena Milkevičiūtė, Vil
niaus operos solistė, jau atvyko 
į Chicagą. Šeštadienio vakare 
O'Hare aerodrome lietuvių bū
relis laukė jos atvykimo. Matėsi 
moterys ir vaikučiai tautiniais 
drabužiais ir su tautinių spalvų 
balionais. Atvykusi viešnia 
lietuvių būrelį jau iš tolo paste
bėjo. Su visais pasisveikinus 
buvo apdovanota gėlių puokštė
mis ir prie iškabintų operos 
plakatų padarytos nuotraukos. 
Sujos atvykimu operos kolekty
vas pradės rimtą užbaigiamąjį 
darbą. 

x Lietuvių istorijos draugi
jos susirinkimas bus šį trečia
dienį 3 vai. p.p. Seklyčioje. Pro
gramoje valdybos rinkimai, 
įdomi paskaita, o po to vaišės. 
Draugijos nariai, o taip pat ir ne 
nariai kviečiami dalyvauti. 

x Šv. Kryžiaus l igoninė 
ieško savanorių, kurie išvežio
tų maistą ligoniams ir negalin
tiems susitvarkyti, \ namus. 
Geriausia būtų, jei galėtų 
važiuoti dviese. 

x Lietuvių Jaunimo sąjun
gos rengiamas politinis simpo
ziumas bus balandžio 14-16 die
nomis Washingtone. D.C. Iš 
Cbicagos vykstama automo
biliais, bet reikia prieš tai 
registruotis pas Edį Sabą. Wa-
shingtone reikia registruotis 
pas Rūtą Virkutyte te l . 
1-301-277-7261 vakaro metu ir 
1-202-347-3177 dienos metu. 

x Raimundas Grigaliūnas, 
Forest Park, 111., pratęsė „Drau
go" prenumeratą su visa 
šimtine. R. Grigaliūną skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už auką labai dėkojame. 

x Aloyzas Kuolas, Toronto, 
Kanada, pratęsdamas dien
raščio prenumeratą, pridėjo ir 
šimtą kanadiškų dolerių. Nuo
širdus ačiū. 

x T. Mišauskas, Union Pier, 
Mich., atsiuntė 20 dol. auką ir 
pratęsė prenumeratą 1989 
metams. T. Mišauską skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
palaikymą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x Lietuvių Opera šiais me
tais stato Verdi „Trubadū
rus". Premjera — balandžio 29 
d. 7:30 v.v. Antras spektaklis — 
balandžio 30 d. 3 v. p.p., Morton 
High School Auditorium. 2423 
S. Austin Blvd.. Cicero, 111. 
Bilietai jau gaunami Gifts 
International, Vaznelių preky
boje. 2501 W. 71st St., Chica-
go, IL 60629, tel. 312-471-1424. 

(sk) 

x Saugiai pervedant pini
gus per banką į ..dolerines" par
duotuves Lietuvoje, jūsų 
giminės gali įsigyti įvairių 
prekių arba automobilį. Šis 
būdas yra t inkamas pali
kimams tvarkyti. R o m a s 
P ū k š t y s , T r a n s p a k , t e l . 
312-436-7772, namų 
312-430-4145. 

fsk) 

x Vid. Vak. a p y g a r d o s su
važiavimas bus balandžio 23 d., 
sekmadienį, 8:30 vai . ry to 
Jaunimo centro mažojoje salėje. 
Kviečiami dalyvauti apylinkių 
pirmininkai, valdybos, revizijos 
komisijos nariai, spaudos atsto
vai ir visi besidomintys LB 
veikla. Registracijos mokestis 
privalomas visiems. 

x Dr. M a r k Wyman, isto
rijos profesorius Illinois State 
universitete, skaitys paskaitą 
anglų kalba apie pabėgėlius 
penktadienį, balandžio 14 d., 
7:30 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje. Balch instituto leidykla 
Philadelphijoje neseniai išleido 
jo knygą. Bus rodomos skaidrės 
ir vaizdajuostės. Vakaronę 
rengia Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras. 

x Muz. Arvydas ir sol. Nelė 
Paltinai užbaigė gastroles Flo
ridoje, visur sulaukdami pelny
to pasisekimo. Koncertavo 
Miami, St. Pe te rsburge ir 
Daytona Beach. jų koncertas 
Chicagoje Jaunimo centre ren
giamas balandžio 16 d. 3 vai. 
p.p. Visi kviečiami atsilankyti. 

x Lietuvių P rekybos rūmų 
stipendijų skyrius prašo regist
ruotis iš anksto stipendijoms, jei 
nori jas gauti studijoms. Sąlygos 
— turi būti lietuvių kilmės ir 
pristatyti mokslo pažymius bei 
reikalingumą stipendijos pa
remti mokslui. įteikimas bus 
Martiniąue restorano pokylių 
salėje gegužės 7 d. Informuotis 
galima pas Ray Wartelka tel. 
388-8292. 

x Prof. J a c k S tukas , Wat 
chung. N.J.. buvo atvykęs į 
Chicagą, ta proga aplankė 
„Draugą", pratęsė prenumera
tą su visa šimtine. Prof. J. Stu-
kui, mūsų garbes prenumerato
riui, už palaikymą savos spau
dos tariame nuoširdų ačiū. 
Malonu paminėti, kad prof. 
Stukas yra visuomenininkas ir 
aktyvus lietuvių organizacijose. 

x Dr. R o m u a l d a s Zalubas , 
Silver Spring, Md., lietuviško 
žodžio rėmėjas, pratęsė „Drau
gą" vieneriems metams su 10 
dol. auka. Dr. R. Zalubai, mūsų 
garbės p r e n u m e r a t o r i u i , 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Lietuvių Dailės Muzie
jaus vaiku meno paroda pratęs
ta vieną savai tę: vyks iki 
balandžio 16 d. Čiurlionio gale
rijoje. Visi , ku r i e domisi 
jaunimo kūryba , kviečiami 
atsilankyti. 

(sk) 
x Marque t t e P a r k o Lietu

vių Namų Savin inkų organi
zacija rengia Pavasa r in į pa
rengimą 1989 m. balandžio 15 
d. 5:30 v.v. parapijos salėje, 6820 
S. Washtenaw Ave., Chicago. 
Meninę programą atliks sol. Al
girdas Brazis. Šalta, šilta vaka
rienė, veiks baras, turtinga lo
terija. Šokiams gros Ramanaus
ko orkestras. Vietas užsisakyti 
tel. 434-3713 arba 737-0922. 
Visuomenė kviečiama daly
vauti. 

(sk) 
x ALIAS C h i c a g o s sky

r iaus pavasario golfo varžybos 
rengiamos š.m. balandžio 16 d., 
sekmadienį. Varžybų pradžia 10 
ryto. varžybų vieta Old Oak 
Country Club, kampas Parker 
Rd. ir 143 St., Orland Park (4 
mylios į vakarus nuo 45 kelio). 
Registruotis vakarais pas J . 
Bari, tel. 790-1399. 

(sk) 
x Vykstant ie j i į Lietuvą 

šią vasarą ga lės pa tys pasi-

Vaizdas iš Dainavos religinio koncerto atlikimo Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje Brighton Parke. 
Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Reikalinga moteris ap
tarnauti invalidę-moterį Flo
ridoje. Kambarys, maistas ir 
mėnesinis atlyginimas pagal 
susitarimą Skambinti darbo 
dienomis vakarais: 7-10 v.v. 
Tel.:l-(813)-347-4083 arba 
14813>-360-0480. 

rsk) 

rinkti dienų skaičių Vilniuje, 
Kaune. Klaipėdoje ar Palangoje, 
t.y. visas 15 d. vienoje vietoje, ar 
po kelias dienas skirtingose vie
tose. Grupė išvyksta liepos 29 
d. Lydi R. Pūkštys. Kreiptis 
American Service Travel Bu-
reau, tel. 312-238-9787. 

(sk) 

DEMONSTRACIJA PRIEŠ 
FIRST CHICAGO 

CORPORATION IR FIRST 
NATIONAL BANK OF 

CHICAGO 

Amerikos banka i skolina 
mūsų sutaupytus pinigus Sovie
tų Rusijai žemesniu procentu ir 
palankesnėmis sąlygomis, negu 
JAV piliečiams, neišsirūpin
dami jokių garantijų ir ne
gaudami net palūkanų už su
teiktas paskolas. Kremlius dik
tatoriškai gali paskirstyti gau
tus pinigus Rusijos karinėms 
pajėgoms stiprinti, KGB opera
cijoms, teroristų finansavimui, 
Rusijos „klijentūron" patekusių 
valstybių išlaikymui arba tautų 
genocidui vykdyti. 

JAV bankai, prekybos ir pra
monės bendrovės gali nurašyti 
savo nevykusios prekybos nuo
stolius kas reiškia, jog mokesčių 
mokėtojai juos padengia, ameri
kiet iškai ta r ian t , ,,end up 
holding the bag' \ Toks bankas, 

x Vytas ir Donna Norvilai, 
Chicago, 111., pratęsė pre
numeratą vieneriems metams 
su visa šimtine. Vyt. ir Donną 
Norvilus skelbiame garbės 
prenumeratoriais, o už rėmimą 
savos spaudos labai dėkojame. 

x Žurn. An tanas Juodval
kis, Chicago, 111., „Draugo" ar
timas bendradarbis, visuomeni
ninkas, lietuviškos veiklos ir 
darbų rėmėjas. pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Žurn. Ant. Juodvalkiui, mūsų 
garbės prenumeratoriui, už 
auką tariame nuoširdų ačiū. 

x Jul ius Paulėnas iš Cicero, 
111., lietuviško žodžio rėmėjas, 
garbės prenumeratorius, pra
tęsdamas prenumeratą atsiuntė 
visą šimtinę. Labai dėkojame. 

x Gražina Gražienė, R.Ph., 
Jonas Markvaldas, Edvardas 
Pikelis, Elena Zujus, Gedas Gri-
nis, Eleonora Valiukėnienė, 
Ona Daugirdas, Aušra Padali
no, visi iš Chicago, 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 15 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Antanas Valavičius, Nina 
Norris, Marija Ališauskas, Ma
ria RoČkus, Jonas Rašys, Vera 
Bubnys, J. Plikaitis, Birutė 
Lasevičius, Dana Kavoliene. 
Juozas Pečkaitis, Alfonsas Pi m 
pė, Veronika Mašiotas, M 
Krauchunienė, Ona Burzdžius. 
visi iš Chicagos, atsiunti už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
po 15 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Dr. Aldona L. Baltch-
Gravrokas , Menands, N.Y., 
Jurgis ir Regina Mikailai, Semi-
nole, Fla., Ona J. Naujokai 
tienė, Nevv Lisbon, Wisc., Niu-
ta ir Gedas Kaunai, Redondo 
Beach, Cal., dr. Jonas Vengris, 
Osterville, Mass., M. Sama-
tienė, Washington, D.C., A. Jas-
cemskas, Rockford, 111., Spauda 
Book Store, Waterbury, Conn., 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių atsiuntė po 15 dol. auką. La
bai dėkojame. 

duodantis Rusijai nesąlygotas 
(no collateral, no specific pur-
pose) paskolas, yra First 
Chicago. Kadangi taupytojų in
dėliai yra apdrausti federalinės 
valdžios agentūrose (t.y. mokes
čių pinigais), jis nerizikuoja 
tokiomis bankinėmis operacijo
mis. 

Sustabdymui tokių paskolų, 
kurios paremia griūvančią Ru
sijos ekonomiką, yra įsisteigusi 
organizacija T.A.S.S. (Tax-
payers Against Subsidizing the 
Soviets), sudaryta iš įvairių 
tautybių amerikiečių, kilusių iš 
Rusijos pavergtų kraštų, or
ganizacijų. Ši organizacija 
ruošia protesto demonstraciją 
prie First Nationa! Bank of 
Chicago pastato One First Na
tional Plaza (Clark ir Monroe), 
balandžio 14 d., penktadienį, 8 
vai. ryto. Tą dieną vyks akci
ninkų susirinkimas. Banko va
dovybė išsigando, sužinojusi 
apie rengiamą demonstraciją ir 
bandė įtikinti T.A.S.S. pirmi
ninką, kad ją atšauktų. Tai 
rodo, jog šis protestas gali būti 
paveikus banko politikai. 

Todėl visi, norintieji, kad 
Rusijos imperija nebekaltų 
ginklų ir nebelaikytų pavergusi 
daugelio kraštų, dalyvaukime 
demonstracijoje, atsinešdami 
atitinkamus plakatus. Daugiau 
informacijos gali suteikti Susan 
Bracken tel. 1-800-424-9058. 

VM 

„LAIŠKŲ LIETUVIAMS" 
METINĖ ŠVENTĖ 

Žurnalas .Laiškai lietu
viams" balandžio 9 d. turėjo 
savo metinę šventę. Ji pradėta 
pamaldomis koplyčioje. Šv. 
Mišias aukojo kun. L. Zaremba. 

drauge su kun. P. Dauginčiu ir 
prel. J. Prunskiu. Skaitymus 
atliko G. Vakaris. Giedojo sol. 
S. Jautakaitė, su R. Polikaityte 
su Darium ir Audrium Polikai-
čiais, pritariant muzikos instru
mentais. Pamokslo metu kun. 
L. Zaremba priminė, kad žurna
las leidžiamas 39 metus. 

Didžiojoje salėje programą 
atidarė ir pravedė N. 
Užubalienė, išryškindama šio 
leidinio svarbą ir pakviesdama 
redaktorių kun. J. Vaišnį tarti 
į gausiai susirinkusius. Red. J. 
Vaišnys pranešė, kad šiemet 
praveda 30 straipsnių 
konkursą. Šiemet jaunimo kon
kurse dalyvavo 8, suaugusių -
14. Suaugusių konkurse laimėjo 
premiją vienas vyras ir 7 
moterys. Jaunimo premijas 
laimėjo 2 moterys ir 3 vyrai. 
Konkursui buvo pasiūlyta 20 
temų. Mecenatai O. Siliūnienė 
(350 dol.), dr. A. Prunskienė 
(300 dol.), R. Valiuškienė (200), 
prel. J. Prunskis (150 dol.), Jan
kauskai (100), V. ir M. Momkai 
(100), dr. V. Kerelytė (100), S. 
Rudokienė (100). Padėkojo 
mecenatams ir pranešė, kad ir 
kitų metų konkurso premijoms 
suaukota 1000 dol. Aukojo: V. 
ir J. Prunskiai, prel. J. Pruns
kis, O. Miliūnienė, S. Rudo
kienė, S. Plenienė, Br. ir J. Jan
kauskai. Dėkojo mecenatams, 
fantų rinkėjams, bilietų pla
tintojams, stalų puošėjoms, pro
gramos sudarytojai D. Polikai-
tytei, sol. S. Jautakaitei, foto
grafui J. Kupriui, maisto 
paruošėjai Juodvalienei. 

R. Likanderytė perskaitė 
vertinimo komisijos protokolą. 
Premijas laimėjo A. Kaman-
tienė, N. Gailiūnienė, D. Staniš-

Ramona Steponavičiūtė Lietuvių Fondo suvažiavime praveda mirusiu na
rių pagerbimą. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

kienė, J. Lisinskaitė, D. Lisins-
kaitė, A. Nakas, R. Sakalaite, R. 
Miliauskaitė. 

Jaunimo grupėje: E. Valkū-
naitė, V. Vygantaitė, R. Polikai
tyte, G. Vygantas, M. Polikaitis, 
V. Brazaitytė. Premijos nuo 50 
iki 200 dol. Vertinimo komisi
joj buvo Č. Grincevičius, R. 
Likanderytė, ses. Margarita Ba
reikai tė , St. Džiugas, R. 
Rudaitienė. 

Mecenatų vardu žodį tarė O. 
Siliūnienė, kviesdama konkur
so laimėtojus toliau tęsti savo 
kūrybos darbą. 

Pasveikintas V. Adamkus, 
Vilniaus universiteto pagerbtas 
garbės daktaro titulu. Jis grįžo 
tik vakar iš Lietuvos. Liudijo, 
kad atgimimo pavasaris sklin
da Lietuvoje. Visi džiaugiasi 
laimėjimais. Partija pralaimėjo 
rinkimus. Lietuvoje visų mintys 
nukreiptos j Jonavą, kur buvo 
lyg Lietuvos Černobilis. Amo-
nijos skiediniai sunkiasi į žemę 
ir į Nerį. Lietuvoje visi nusi
statę kovoti prieš Jonavos kom
binato atstatymą. Lietuvoj ma
terialinė padėtis sunkėja, bet 
veržimasis į laisvę auga. 

Dalia Polikaityte painfor
mavo, kad jos vadovaujamas et
nografinis ansamblis sten
giasi su meile atlikti tikras 
liaudies dainas. Pasidžiaugė, 
kad su šiuo etnografiniu an
sambliu programą atliks ir iš 
Lietuvos a tvykusi sol. S. 
Jautakaitė. 

Tautiniais drabužiais pasi
puošę 18 dainininkų labai 
patraukliai padainavo daug se
novinių liaudies dainų. Buvo 
įspūdinga, kai ansamblio nariai 
užsidegę žvakutes, dainavo apie 
gražią Lietuvą. Buvo pa
t rauklus l iaudiškų jaunų 
vyrukų ir mergaičių trio. Pro
grama buvo turtinga, įvedant ir 
duetą. Dainos liejosi sklan
džiai, nevadovaujant dirigentei. 
Solistė S. Jautakaitė ir ansamb
lio vadovė D. Pol ikai tyte 
papuoštos gėle. 

Maldą prieš vakar ienę 
sukalbėjo kun. J . Borevičius. 
Svečiai gėrėjosi skania vaka
riene. Renginys pasižymėjo 
jaukumu. 

Juoz. P r . 

ATVYKSTA ANSAMBLIS 
IŠ VILNIAUS 

Balandžio mėnesį Vilniaus 
universiteto folklorinis an
samblis „Ratilio" gastroliuos 
Šiaurės Amerikoje. Jo maršru
tas yra toks: Balandžio 2, 3 ir 4 
atvykimas ir apsipratimas Nevv 
Yorke, o balandžio 5 susitinka 
su New Yorko visuomenės 
atstovais. Balandžio 6 jie 
išvyksta į Philadelphiją, o 7-tą 
ten koncertuos. Balandžio 8 
koncertas Nevv Yorke, balan
džio 9 koncertas Bostone, 11-tą 
— koncertas Harvardo univer
sitete. Balandžio 12-14 — 
viešnagė Hartford, CT. 
Balandžio 15 — kelionė j 
Clevelandą ir tą vakarą ten 
koncertas. Balandžio 16 
išvyksta j Detroitą, vakare ten 
koncertas, o 17-tą — koncertas 
Central Michigan universitete. 
Balandžio 18-19 jie bus Toronte, 
20 tą — Kent universitete, 
Ohio. o 21-23 jų koncertai 
Chicagoje. Balandžio 24 jie su
grįžta Nevv Yorkan, ir iš ten 
grjžta Lietuvon. 

Atvyksta tik dalis ansamblio 
— 28 asmenys. Jų programoje — 
lietuvių l iaudies dainos, 
liaudies instrumentai ir tau
tiniai šokiai. Apie ansamblį ir 
jo programą šitaip rašo jo 
vadovė Zita Kelmickaitė šių 
gastrolių S. Amerikoje pagrin
diniam organizatoriui Romui 
Keziui: 

..Mūsų galimybės: labai myli
me įvairią publiką, ir taikome 
programą tai situacijai, kurią 
diktuoja organizatoriai, salė, 
aplinka; archaiška, senoji lie
tuvių muzika — instrumentinės 
sutartinės ragais, ožragių, sku
dučių, sekminių ragelių muzi
ka, šokamos sutartines, rugia
pjūtės, šienapjūtes ir kitos dar-

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Ottavvoje, Ont., Kanados 
sostinėje, sausio 29 d. buvo et
ninių grupių pamaldos, kurias 
laikė arkiv. J. Aurele Plourde. 
Procesijoje lietuviams atstovavo 
kun. V. Skilandžiūnas, tauti
niais drabužiais pasipuošusi 
Rasa Jurkutė ir Jonas Bal
sevičius, dalį liturginių skai
tymų atliko Rūta Danaitytė. 

— St. Ca tha r ines „Miss 
L i t h u a n i a " buvo išr inkta 
šiemet R. Mačytė, kuri pareigas 
perėmė iš pereitais metais iš
rinktos R. Mačikūnaitės. Ši la
bai gerai pereitais metais repre
zentavo lietuviams įvairiuose 
įvykiuose. 

— Montrealio „Rūtos" klu
bas turėjo vasario 22 d. susi
rinkimą. Valdybos nariai davė 
savo pranešimus iš buvusios 
veiklos ir pasiektų rezultatų. 
Buvo pageidauta rengti dau
giau ekskursijų. Vaidybą 
sudaro: pirmininkas Bronius 
Staškevičius, pirma vicepirm. 
Petronėlė Juškevičienė, antra 
vicepirm. ses. Paulė, sekr. Albi
nas Varšauskas, ižd. Julius Ju
rėnas. Revizijos komisija: Joana 
Kęsgailienė, Vincas Kačergius 
ir Kostas Toliušis. 

— A. A. Eugenija Urbo
naitė, 76 metų amžiaus, mirė 
Montrealyje kovo 1 d. Po 
pamaldų Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje buvo palaidota 
Šv. Jono kapinėse/Toronte^rie 
savo brolio. Montrealyje liko 
kitas brolis su šeima ir giminės. 

— Kanados Lietuvių Bend
ruomenės švietimo komisija 
balandžio 15 d., šeštadienį, ren
gia mokytojų suvažiavimą nau
jose muziejaus patalpose. 
Paskaitą skaitys prof. Ant. Kli
mas iš Rochester, N.Y. Maironio 
mokyklos tėvų komitetas pa
rūpins pietus. 

— Choras "Pašvais tė" iš 
Londono balandžio 29 d. kon
certuos Toronte su nauja pro
grama. Chorui vadovauja muz. 
Rita Abromaitytė-Vilienė. 
Šokiams gros V. Povilonio su
darytas orkestras. 

bo dainos, pasakos, sakmės, 
liaudiški anekdotai, tautosaka 
ir t.t. Apie 50 šokių ir ratelių iš 
įvairių Lietuvos vietų, pačių 
studentų užrašytų vasaros 
ekspedicijų metu. Labai 
mėgstame į šokius, ratelius 
įtraukti ir žiūrovus, ir mokame 
smagiai vakaroti (nesigiriu — 
kas išeina, tas išeina, nes 
s tudentai fanatiškai myli 
lietuvių liaudies meną ir jam 
aukoja labai daug laiko ir jėgų). 
Ko pageidausite, tą ir parodysi
me: tautinių dainų, tremtinių 
dainų, kartu žaisime įvairius 
žaidimus ir t.t. Gal pakankliuo-
sime, pasidainuosime ne tik 
koncertuose, bet ir šiaip žmo
nėse..." 

Ansamblis — jaunas, studen
tiškas ir, atrodo, labai sukal
bamas ir prieinamas. Būtų labai 
gražu, kad visas Chicagos 
jaunimas jungtųsi ne tik juos 
apnakvydinti, bet taip pat juos 
užiminėti, pabendrauti, susipa
žinti. Čia bus labai gera proga 
užmegzti ryšius su ansambliu iš 
Lietuvos, bei susidraugauti su 
bendraamžiais, bendraminčiais 
ir išmokti naujų liaudišku 
dainų. Gal reikėtų turėti dainų 
konkursą tarp lietuvių iš 
Lietuvos ir lietuvių iš Chicagos 
— kuri pusė moka daugiausia 
lietuviškų dainų? Jaunime, 
prisidėkime ir susipažinkime! 

Rita Likanderytė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
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Chicago, IL 60629 
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