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(Tęsinys) 

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

Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
TarybOS PrSZidiumuI G i n t a u t o Iešmanto, gyv. ATSR 

Vuktilo raj. Podžarjės 
gyvenvietėj, 

Laiškas 
1985 metų rudenį į lagerį, ku

riame aš buvau kalinamas, at
vyko VSK tardytojas Urbonas ir 
išdrįso pasaky t i : t a ip , jūs 
daugeliu atvejų teisus, Jūsų 
idėjos, mintys, bus galimas 
daiktas įgyvendintos, tačiau 
nereikėjo su jomis iššokti pirma 
laiko, reikėjo palaukti, bus ir be 
Jūsų p a d a r y t a . Šta i koks 
priėjimas prie reikalo. Štai 
kokia moralė! Matai trūkumus, 
matai, kad daromos klaidos, 
einama ne tuo keliu, bet tylėk, 
nekišk galvos, tegul būna taip, 
kaip yra, kol iš viršaus nebus 
imtasi žygių, duotas nurody
mas. Ar ne tokią poziciją kaip 
žalingą ir amoralią pasmerkė 
M. Gorbačiovas vienoje iš savo 
kalbų? Aš pasakyčiau, tai 
nus ika ls tama pozicija. Juk 
reklamuojantys tokias „pilie
tines" pažiūras veiklūs vykdy
tojai sprendžia l ik imus , 
„nustatinėja", kas neteisinga ir 
teisinga, kas bloga ir gera. 
Kitaip sakant , tar ias i turį 
monologiją paskutinės instanci
jos tiesai. Ir jie štampuojami, 
anot E. Mieželaičio, esamų, tai 

yra dabar smerkiamų, bet dar 
nepašalintų sąlygų, jie gauna už 
„stropų" triūsą žvaigždutes, jie 
reikalingi, jie ugdomi. Kokią 
moralę tokiu būdu siekiama 
įgyvendinti? Prisitaikėlišką, 
konformistinę, besiremiančią 
ne sąžine ir t iesa, o jos 
griaunančiais postulatais. Kaip 
pagaliau, tokioje atmosferoje li
tera tūra , kr i t ika, filosofija 
nesivilks politikai iš paskos, 
tiktai aiškindamos ir iliustruo-
damos pate ik tus teiginius, 
užuot savarankiškai zondavę ir 
tyrę kelius į ateitį? Žinoma, aš 
galiu gyventi kaip daugelis, ne
kvaršindamas sau galvos pa
vojingais klausimais, užmerk
damas akis prieš tai, ko 
nenorima arba nesugebama 
(yra ir tokių) matyti, kol nebus 
parodyta iš viršaus. Bet aš 
nemokėjau ir nenorėjau taip 
gyventi. Ir aš džiaugiuosi, aš 
laimingas, kad man pavyko 
peržengti baimės ir prisitai
kymo barjerą, rasti nestan
dartinį, kaip šiandien mėgs
tama sakyti, kelią. 

(Fus daugiau) 

Kardinolas tarpininko rolėje 
Managua. — Nikaragvos san-

dinistų vyriausybė paprašė kar
dinolą Obando y Bravo, Nika
ragvos primą, būti tarpininku 
tarp vyriausybės ir Contras 
laisvės kovotojų, kad būtų 
sutartos paliaubos. Kardinolas I 
yra griežtas sandinistų kritikas. 
„Jis parodė noro prisiimti pa
reigas, kurios yra labai svarbios 
ir labai nepaprastos taikai 
mūsų krašte" , pasakė prez. 
Ortega po to, kai jis pasikalbėjo 
su kardinolu ir jį nominavo tar
pininko pozicijai. 

Kardinolas yra Susitaikinimo 
komisijos pirmininkas, kuriai 
pr ik lauso ke tu r i asmenys. 
Praeityje sandinistai kardinolo 
pasiūlymus atmetė, bet šis 40 
minučių pasitarimas preziden
to Ortegos pageidavimu, yra 
posūkis taikos link. 

C o n t r a s sut iko t a r t i s 

Contras vadai pranešė, kad jie 
sutinka pradėti netiesiogines 
derybas, jei jiems bus priimtinas 
asmuo. Kardinolas be jokių 
sąlygų buvo jų žmogus, pasakė 
Adolfo Calero, vienas Contras 
vadų. Kardinolas jau anksčiau 
buvo kalbėjęs su Contras vadais 
New Yorke. Spauda primena, 
kad kardinolas jau vedė pasi
tarimus tarp sandinistų ir ano 
meto prezidento Samozos, kai 
sandinistai 1979 m. perėmė 
valdžią. Nuo tada jie vengė bet 
kokių pasitarimų su Contras. 
Tačiau dabar savo kalboje 
Ortega pirmą kartą pasakė j 
sutinkąs vesti netiesiogines 
derybas paliaubų reikalu. 

Prieš tai Ortega reikalavo 
pasitarimų su Amerikos vy
riausybe, kuri finansuoja Con
t ras laisvės kovotojus. Jis juos 
vadindavo Juokdar ia is" , ir 
pasitarimai buvo tegalimi tik 
„su cirko savininkais Wa 
shingtone". 

Vyskupo Julijono 
Steponavičiaus atviras 

laiškas „Tiesos" redakcijai 
Apie tai rašo užsienio spauda 

Kardinolas Miguel Obando y Bravo, Nikaragvos primas, su prezidentu Daniel Ortega, kai kar
dinolas sutiko imtis tarpininko rolės, kad būtų padarytos ginklų paliaubos tarp Contras kovotojų 
ir sandinistų. 

Kokią baisią rolę vaidina KGB — 

Demjanjuko teismas 
vyksta toliau 

Sunkios i r ilgos derybos 

Ortega savo kalboje pasakė, 
kad šis jo sutikimas pradėti 
netiesiogines derybas su Cont
ras, neturi būti suprastas, kad 
yra pradedama kalbėtis dėl 
politinės galios juos įvesti į 
vyriausybę. To negali būti ir to 
niekada nebus, sakė prez. 
Ortega. Pasitarimai yra tik tam 
kaip sustabdyti kovas. Taikos 
planas nereikalaująs politinių 
pasitarimų. 

Vienas Europos ambasadorius 
išsireiškė, kad Contras kovoto
jams kardinolas yra „didelėje 
pagarboje ir jie turėjo sutikti su 
juo, jei jis bus tarpininku". Bet 
situacija yra labai neaiški, 
„Obando nori susitarti su sandi-
nistais ir tai labai jaudina Con
tras", sako tas pats ambasado
rius. Jei derybos bus pradėtos, 
tai jos turėtų būti ilgos, mano 
kiti Pietų Amerikos 
ambasadoriai. 

Prez. Ortega tačiau nepaskel
bė visiškos amnestijos ir nepa
naikino Nikaragvos krašte 
įvesto karo stovio, kas tebevaržo 
žmonių teises. 

Neužtenka retorikos 

Centro Amerikos politiniai 
vadai pripažįsta, kad sandinis
tai padarė kelis žingsnius taikos 
link, tačiau nepakankamai. 
Costa Ricos prez. Oscar Arias, 
kurio planas buvo priimtas 
Gvatemaloje, Ortegos prane
šimą pavadino pozityviu žings
niu Centro Amerikoje, bet jis 
pasakė: „Retorika yra vienas 
dalykas, bet įsipareigojimas 
taikai — kitas dalykas". San
dinistai dar daug turi padaryti, 
kad įgyvendintų kartu pasira
šytą taikos planą. 

Reagano administracija pa
reiškė savo pasitenkinimą, jog 
sandinistai sutinka nors su ne-

(Pabaiga) 

KGB s t ruktūra 

Spalio 27 d. Shifrin tęsė savo 
liudijimą tuo pačiu būdu. Jis 
ap tarė KGB struktūrą. Ši 
saugumo agentūra susideda iš 
10 departamentų ir pats di
džiausias ir svarbiausias yra 
dokumentų falsifikavimo sky
rius. Šiame departamente dirba 
visų rūšių specialistai, įskaitant 
istorikus ir grafologus. 

Atsakydamas į teisėjos Dalios 
Dorner klausimą, Shifrin 
pažymėjo, jog visi dokumentai iš 
11 Pasaulinio karo periodo tų re
gionų, kuriuos buvo okupavę 
sovietai, buvo perduoti į NKVD 
rankas, kuri vėliau buvo pava
dinta KGB agentūra. 

„Tėvynės išdavikai" 
Shifrin toliau pasakojo, saky

damas teisme, jog KGB ir 
Maskva laiko ukrainiečius Va
karuose „tėvynės išdavikais" ir 
apkaltina juos, o ypač tautiniai 
nusistačiusius, „fašizmu ir kola-
boracija". Todėl KGB nori dis
kredituoti abejus — ukrainiečių 
bendruomenės vadus ir papras
tus ukrainiečius, kurie kaip ir 
Jonas Demjanjukas, nebuvo jo
kioje vadovaujančioje pozicijoje. 

Gi Demjanjuko atveju, Shifrin 
pasakė tikįs, jog sovietai nori 
taip pat suardyti santykius tarp 
ukrainiečių ir žydų bendruo
menių ir nustatyti vienus prieš 
kitus. 

Kaip jis pasiekė tokios 
vietos, būdamas žydu 

Priešiško apklausinėjimo 
metu, prokuroras Blattman no
rėjo Shifrin diskredituoti , 
sakydamas, kad jis norįs pa
sitarnauti parapsichologijai, kas 
yra priimta ir Sovietų Sąjun
goje. Shifrin vadovauja para-
psihologų grupei Izreaelyje. 
Kitą klausimą Balttman iškėlė 
jam, kaip jis,būdamas žydu, 
galėjo pasiekti tokios aukštos ir 
svarbios vietos Sovietų Sąjun-

tiesioginėmis paliaubų derybo
mis. Bet jei sandinis tai 
neištesės savo pažado, kuris 
buvo duotas Gvatemaloje pasi
rašant taikos planą, tai Admi
nistracija darys viską, kad Con
tras gautų vėl finansine paramą 
ir toliau vestų laisvės kovą. 

goję. Liudininkas atsakė, kad, 
kai jis buvo sužeistas antrą 
kartą Antrojo Pasaulinio karo 
metu, jis pakeitė savo pavardę, 
kad nebūtų žinomas kaip žydas. 
Be to, j is konstatavo, jog 
sovietai panaudoja kiekvieną, 
įskaitant ir žydus, savo dar
bams, ir jis nurodė, kad jo 
vienas viršininkų taip pat buvo 
žydas. 

Spalio 28 d. prokuroras toliau 
tęsė šio liudininko apklausinė
jimą, bandydamas iškelt i 
klausimus apie Shifrin liudi
jimo patikimumą. J is pasakė, 
pavyzdžiui, jog pareiškimas, 
kad KGB nori diskredituoti 
emigrantus, nėra pakankamas 
argumentas teismui, kai nėra 
konkretaus įrodymo šiame atve-
juje. 

Spaudos konferencija 

Kai jis baigė savo liudijimus, 
Shifrin turėjo spaudos konferen
ciją, kurioje jis paaiškino, kodėl 
jis liudijo Demjanjuko teisme. 
Jis pasakė, kad jis nežino, ar 
kaltinamasis yra kaltas, bet jis 
pareiškė negalįs suprasti, kaip 
Izraelis negali suprasti kokią 
baisią rolę šioje byloje vaidina 
KGB. 

J is pasakė, jog vienintelis fa
šizmas, kuris egzistuoja 
šiandien, yra fašizmas, ran
damas Sovietų Sąjungoje, ir jis 
reiškiasi ten darbo stovyklomis, 
kalėjimais ir kitokiomis baus
mėmis, kur ias dar plačiai 
naudoja Sovietų Sąjunga. 

Shifrin dar pažymėjo, jog jis 
tiki, kad Sovietų Sąjunga inte
resuojasi karo meto nusikalti
mais Vakaruose todėl, kad nori 
nukreipti dėmesį nuo savo karo 
metu padarytų nusikaltimų. 

Atsakydamas į klausimą apie 
tuos, kurie liudijo, jog Dem
janjukas yra kaltas, Shifrin 
pasakė, kad „niekas negali 
patikėti liudininkams, bet turi 
tikėti tik faktams'. 

OSI prasi lenkė su teisinėmis 
normomis 

Tos savaitės paskutinė teismo 
diena, spalio 29. nes Izraelio 
teismas dirba keturias dienas 
savaitėje, adv. Sheftel prašė 
teisėjų nepripažinti Otto Hom 
ir Helmut Leonhardt liudijimų, 
kurie liudijo Koelno ir Berlyno 
miestuose atskirai. Advokatas 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone prezidento 
nominuotasis teisėjas Douglas 
Ginsburg a ts isakė savo 
kandidatūros į Vyriausiojo 
Teismo teisėjus dėl to, jog iškilo 
didelis pasipriešinimas, kad jis 
kadaise rūkęs marijuaną. 

— Šiaurės Airijoje minint 
Britanijos žuvusius karius žuvo 
11 žmonių ir 61 asmuo buvo 
sužeistas nuo teroristų padėtos 
bombos. Sprogimas įvyko tada, 
kai tūkstančiai buvo susirinkę 
dviejų karų žuvusiųjų pager
bimui, kurie žuvo už karalių ir 
kraštą, pranešė protestantų ir 
katalikų žinių agentūros. 

— Nikaragvoje sandinistai, 
nežiūrint taikos plano, šiauri
nėje dalyje apšaudė raketomis ir 
artilerija Contras kovotojus. 
Nežinoma, kiek žmonių galėjo 
žūti šioje kalnų vietovėje prie 
Quilali miestelio. 

— Stockholme švedų preky
bininkas Kari Schmitz, 
apkaltintas ginklų pardavimu 
Iranui, tų ginklų pervežimui 
nuomodavo Amerikos lėktuvus. 

Irano iššautos raketos nu
krito Bagdade į civilių apgy
ventą rajoną ir užmušė dešimt 
civilių gyventojų. 

— Mani lo je Filipinų 
prezidentė Corazon Aąuino 
sekmadienį pasakė jog ji neleis 
diktuoti Amerikai, nežiūrint, 
kad Filipinams reikalinga pa
rama. Kairieji apkaltino ją 
užstojant amerikiečių karinius 
ir ekonominius interesus Filipi
nuose, kad galėtų gauti daugiau 
paramos. Jų aukščiausioji karo 
taryba patvirtino naują karinį, 
politinį ir ekonominį planą 
baigti komunistinių partizanų 
kovoms, kurios tęsiasi 18 
metų. Prez. Aąuino dalyvavo 
karinės tarybos, kurią sudaro 
110 vyriausiųjų karių, posėdyje. 

iškėlė buvusius procedūros ne
normalumus ir apkaltino kal
tintojus, kad neleidžia susipa
žinti gynybai su jų turimais 
dokumentais šioje byloje. 

Adv. Sheftel pacitavo Ameri
kos OSI įstaigos pranešimą, 
kurį netikėtai gavo gynėjų ad
vokatai, kad buvo pažeistos tei
sinės normos išgaunant asmens 
įrodymo fotografijas ir liudi
jusius asmenis. Kaltintojai šiam 
advokato pareiškimui pasi
priešino ir teisėjai sutiko, kad 
tai nebūtų įjungta į šią bylą. Tai 
bus tik gynybos santraukoje. 

Okupuota Lietuva. — Vil
niaus arkivyskupijos apašta
linis administratorius tremtinys 
vyskupas Julijonas Steponavi
čius šių metų rugsėjo 8 d. parašė 
pareiškimą „Tiesos" redakcijai, 
atsakydamas į Religijų Reikalų 
Tarybos įgaliotinio Petro 
Anilionio rugpjūčio 6 d. „Tieso
je" paskelbtą paaiškinimą. 
„Kodėl vyskupas gyvena Žaga
rėje.". 

Vyskupas t remtinys pir
miausia atkreipia dėmes; j 
neteisingą ir klaidinantį Ani
lionio teigimą, kad ne civilinė 
valdžia, o Bažnyčios Lietuvoje 
vadovai j ; perkėlę iš Vilniaus į 
Žagare. Mėgindamas pateisinti 
civilinės valdžios elgesį, Religijų 
Reikalų Tarybos įgaliotinis 
visai nenurodo tikrųjų ištrė
mimo priežasčių ir klaidingai 
aiškina įvykių eigą. Dėl to 
vyskupas Steponavičius jaučia
si įpareigotas priminti, kokia 
buvo tikroji ištrėmimo priežas-

Nesutarimai 
kongresiniame 

komitete 

Washingtonas. — Irano -
Contras Kongreso tyrinėjimų 
komitetas spalio mėnesio 
paskutinę savaite turėjo išleisti 
oficialų pranešimą. Dabar 
pranešama, kad tas pranešimas 
bus atspausdintas tik lapkričio 
mėnesį. Labai daug laiko teko 
skirti žinių suskirstymui ir 
paruošimui. Tie rankraščiai turi 
daugiau negu 1.400 puslapių. 

Labai ilgai tęsėsi diskusijos 
tarp demokratų ir respublikonų, 
kaip išsireikšti kokiu nors 
klausimu. Kai kurie respub
likonai ir dabar nėra patenkinti 
priimtu pranešimo tekstu. Jie 
suplanavo išleisti savo atskirą 
pranešimo versiją. Todėl to pra
nešimo galutiniam paruošimui 
teko skirti dvigubai daugiau 
laiko negu kad buvo numatyta. 
Komiteto pranešimas turėsiąs 
tik bendrą santrauką, kuri 
būsianti mažiau kaip 100 pus
lapių. 

tis ir kaip tas ištrėmimas buvo 
įvykdytas. 

Vyskupo laiškas 

1961 metų sausio 4 d. man pa
skambino tuometinis Religijų 
Reikalų Tarybos įgaliotinis 
Rugienis, kad ateičiau į jo 
įstaigą, atsinešdamas įgalio
tinio išduotą registracijos pa
žymėjimą. Čia man pareiškė, 
kad LTSR Ministrų Tarybos nu
tarimu esu nušalintas nuo Vil
niaus arkivyskupijos apaštali
nio administratoriaus pareigų ir 
perkeliamas į Žagarę, Joniškio 
rajone. Paprašius, kad duotų 
man Ministrų Tarybos nutari
mo nuorašą arba bent jį per
skaitytų, įgaliotinis nesutiko 
pa t enk in t i šio prašymo ir 
pasiūlė savo pažymėjimą, įre
gistruojantį mane Žagarės 
bažnyčios altaristų... Tokio 
pažymėjimo nepriėmiau... Po to 
įgaliotinis Rugienis, norėdamas 
mane greičiau ištremti iš Vil
niaus, griebėsi administraciniu 
priemonių, perduodamas mano 
ištrėmimo klausimą milicijos ir 
saugumo organam. Milicija 
mane išregistravo, o saugume 
man buvo aiškiai pasakyta, kad 
Vilniaus arkivyskupijoje pasi
likti negalėsiu, kad nedelsda
mas turiu palikti Vilnių ir 
išvykti į man paskirtą tremties 
vietą — Žagare. Jei pats to 
nepadarysiu, būsiu išvežtas 
prievarta, kaip buvo išvežtas 
arkivyskupas Matulionis. 1961 
metų sausio 18 d. išvažiavau iš 
Vilniaus j Žagarę, kur pradėjau 
tremtinio gyvenimą. Apsigyve
nau įgaliotinio nurodytame 
bute. kurį buvo paskyręs Jo
niškio rajono Vykdomojo Komi
teto pirmininkas. Tas Anilionio 
išreklamuotas „komunalinis 
trijų kambarių butas", kurios 
gyvenamas plotas yra 34 
kvadratiniai metrai, yra avari
niame name. be patogumų, be 
vandens, be vonios, be tualeto ir 
be centrinio šildymo... Norėda
mas Žagarės bažnyčioje atlikti 
savo dvasines pareigas, krei
piausi į Kauno arkivyskupijos 
vaidytoją kanauninką Stanke
vičių, prašydamas, kad suteiktų 
man. kaip svetimos vyskupijos 
dvasininkui, jurisdikciją... Po 
kel ių dienų k a n a u n i n k a s 
S tankevič ius man paš tu 
a t s i u n t ė visus prašytus 
įgaliojimus, o Kauno kurija 
atsiuntė Religijų Reikalų Tary
bos įgaliotinio išduota registra
cijos pažymėjimą... Iš to, kas 
p a s a k y t a , aišku, kad ne 
kataliku Bažnyčios vadovybė 
perkėlė mane į Žagare, kaip 
rašo Pe t ras Anilionis. bet 
ištrėmė civilinė valdžia.. 

(Bus daugiau) 

KALENDORIUS 
Lapkr ič io 10 d.: Leonas Di

dysis. Andriejus Evelinas. Vai-
C3.: šilgas. Nirmeda. Žybartas 
iren Lapkr ič io 11 d.: Veteranų 

diena. Martynas. Nimfa. Vigin-
tas. Seigūne. 

Sen. Bob Dole. Senato mažumos 
vadas, vakar paskelbi savo kandi 
datūra i Amerikos prezidentus. 

ORAS 
Saulė teka 6:32. leidžiasi 4:36. 

Temperatūra diena 39 1.. 
naktį 25 I. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESttOTI m SVEDOI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KEUAS I SVEIKATĄ, SUS Se. Caliienria Ave., Chkafa, IIL 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ŠIRDIES ATAKOS 
REIKALAI (6) 

Tinkamas maistas yra ge
riausias vaistas kiekvieno 
mūsiškio širdžiai — jis pa
tikimiausiai saugo širdį nuo 
atakos. 

Dabartinės medicinos 
tiesa 

Dar kartą ir paskutinį sykį čia 
prisiminkime kraujuje esančių 
ir su širdies ataka besirišančių 
chemikalų normas. Norėdami 
sveikas širdies arterijas turėti ir 
dėl to širdies atakos išvengti, 
turime vienas už kitą geriau ir 
sparčiau pasiekti tokių normų. 
Sužinojimas chemikalų normų 
padės ir gelbėti mūsų širdis. 

Cholesterolio kiekio kraujuje 
norma laikykime 180 mg%. O 
jei geidžiame net ir 85 metų 
sulaukę dar žvaliais, energ
ingais būti — dar žolelėmis, 
niekais nepavirsti — tai choles
terolio kiekį kraujuje norma 
laikykime 150 mg% ir tokios 
normos nuo šiandien visi 
visomis keturiomis siekime, 
atsisakydami senoviškos dažnai 
nesveikos (nors ir skanios) mity
bos ir nehigieniško (nors labai 
mėgiamo) gyvenimo būdo, kaip 
užsisėdėjimo, sugedusių dantų 
bei kitų kitokių ligų netvarky-
mo ar vaistais per didelio 
pasitikėjimo. 

Trigleceridų kraujuje kiekio 
norma laikykime 30-160 mg%. 
Uric acid (kraujo rūgštumas) — 
6 mg^t, cukraus (glukozės) — 
60-120 mg%. Gerojo choles
terolio rūšies, vadinamos 
„high-density lipoprotein" 
(HDD norma: vyrams - 36-100 
mg^c, o moterims — 42-120 
mg**. Kuo tokio daugiau, juo 
geriau širdžiai, jos arterijoms. 
Blogojo cholesterolio rūšies, 
vadinamos „low-density lipopro
tein" (LDD vyrams norma — 
62-178 mg9c, o moterims — 
66-185 mg%. Kuo tokio mažiau, 
juo žmogaus širdžiai, jos arte
rijoms geriau, nes pastarasis 
priskretina arterijas. Dar 
tiriamas ir „very low density 
lipoprotein". Jo norma — 0-40 

Kol mintinai tokius skaičius 
išmoksime, juos susirašykime 
dideliais skaičiais, raidėmis ant 
lapo popieriaus ir priklijuokime 
prie savo šaldytuvo durų vir
tuvėje. Būtinai juos reikia at
siminti ir kiekvienam lietuviui 
ir būtiniausiai nepasitenkinti 
tol, kol per tinkamą mitybą ir 
teisingą savo gyvenimo keliu 
ėjimą, senoviškos nesveikatos 
atsisakymą, šių normų neat
sieksime. 

Tikrinkime tuos chemikalus 
savo kraujuje kas pusmetį labo
ratorijoje ir pasižymėkime tų 
duomenų pažangą bei atžangą. 
Tai vers mus uoliau savas širdis 
globoti nuo atakos, taip pat ir 
smegenis nuo apopleksijos — pa
ralyžiaus. 

Sužinojimui koks yra tinka
mas maistas širdžiai, susi
pažinkime su tuo maistu, 
kurio nereikia valgyti, bet ku
riuo dabar dauguma žmonių 
minta ir savas Širdis žudo. 
Širdis dabar esti skaudinama 
net trejopai netikusiu maistu. 

1. Per gausiai ar bent kiek 
valgant gyvulinių riebalų (tie 
riebalai medicinoje vadinami 
„saturated fats" — prisotintieji 
riebalai — tai chemiškas jų var
das • kenkiama širdžiai. Jie 
gausina cholesterolio kiekį 
kraujuje ir tuomi greitina skle
rozę, o per ją ir širdies ataką. 

2. Gausiai ar bent kiek val
gant cholesteroliu gausų mais
tą kenkiama širdies arterijoms. 
Cholesterolio pilnas maistas yra 
tryniai; gyvulio vidaus organai, 
pvz. kepenys, smegenys, in
kstai; dešros — dešrelės; šokola
das ir kumpis (atsimintina, kad 
nėra sveiko, gero kumpio šir
džiai, kaip kas mėgina teigti ir 
net spaudoje tokią netiesą skelb
ti). 

3. Žudoma širdis persivalgant 
bet kokiu riebiu, cholesterolio 
pilnu gyvuliniu maistu ir dve
jopu augaliniu: palmių ir koko
so riešutų aliejų naudojant. 

Taip trejopu būdu vien ne
sveiku maistu mes didiname 
sklerozę ir tuo pačiu užkem
šame širdies arterijas, prisi
šaukdami per anksti širdies 
ataką. 

Amerikiečiai gydytojai teisin
gai pataria: pirmiausia vien 
maistu mažinti cholesterolio 
perviršį. Tik čia, patarimas 
nepilnas. Gydytojai pataria 
cholesterolio perviršį' turint 
valgyti mažiau iš viso riebalų. 
Tačiau dabar amerikietis valgo 
per riebiai: dienos davinyje iš 
riebalų apturi net 80% kalorijų. 
O dabar patariama iš riebalų 
kasdien gauti mažiau negu 30'7 
kalorijų. 

Gyvuliniais riebalais („Satu
rated fats") per gausus maistas 
gausina kraujuje cholesterolio 
kiekį, o pastarasis, kaip jau 
žinome, greitina širdies ataką. 
Taigi, visokių riebalų mažinimo 
negana: iš tų 30% patariama 
naudoti mažiau negu 10% gyvu
linių riebalų. 

Visai nenaudokime 
gyvulinių riebalų! 

Lietuvis gydytojas geriau 
pasielgs saviškiams patardamas 
visai nenaudoti gyvulinių rie
balų savo maiste — nė neragau
jant sviesto, grietinės — grie
tinėlės rūgščios ir saldžios 
(tai gardumynas — gomuriui 
tikras rojus!), saldaus pieno, 
taukų, lašinių... Mat tik taip 
galima gerokai sumažinti cho
lesterolio perviršį kraujuje. 
Juokų nė vienas lietuvis tuo 
reikalu neturėtų krėsti: reikia 
kiekvienam iš mūsų apsispręs
ti: už širdies apsaugą nuo skle
rozės, ar už gomuriui pataika
vimą ir dėl to savos širdies 
pražudymą. 

Nepamirština, kad tik žymus 
cholesterolio perviršiaus 
sumažinimas atitolina širdies 
ataką. O turėti širdies ataką ar 
jos išvengti yra labai didelis 
skirtumas. Todėl atsisakykime, 
lietuviai, gyvulinių riebalų, sau
godami savas širdis nuo skle
rozės. Jų vietoje tik naudokime 

Alvudo pažmonyje Lietuvio sodyboje 
pranešima-

kukurūzų aliejų ir būsime daug 
sveikesnių širdžių savininkai. 

Riebalų kūnui pakaks minėtą 
aliejų naudojant, o išvengę šir
dies atakos, o taip pat ir paraly
žiaus, būsime laimingi. Verta, 
oi verta tokio blogio išvengimui 
aukotis, be gyvulinių riebalų 
apsieinant. 

Toks pat gyvulinių riebalų 
vengimai lietuviams pata
riamas ir mažinant jų kraujuje 
trigliceridų perviršį. Ne kitoks 
elgimasis reikalingas mažinant 
ir blogojo cholesterolio (LDL) 
perviršį. 

Cholesterolį valgydamas 
jo perviršiaus nesumažinsi 

Amerikiečiams jų gydytojai 
pataria cholesterolio per dieną 
suvalgyti mažiau negu 300 mili
gramų. O viename trynyje yra 
320 mg. cholesterolio. Dabar 
bus aišku kiekvienam lietuviui, 
kad toks patarimas yra šūvis 
pro šalį. Juk cholesterolio ne
sumažinsi kraujuje, jei valgysi 
trynius ir kepsnius pilnus try
nių. Užtai lietuviai turi visai 
trynių vengti per visą savo 
gyvenimą. Jei jau vienas trynys 
perviršija patarimą choleste
rolio dienos davinį, o kur dar 
kitas maistas irgi turįs 
cholesterolio! >L 

Taigi, dabar kiekvienam 
aišku, kad norint išvengti šir
dies atakos, nereikia burnon 
dėti nė vieno trynio — jokiame 
jo pavidale per visą savo gyve
nimą, jei norima normalia mir
timi skirtis su šiuo pasauliu. 
Todėl užsikimškite ausis to
kiems pasakoriams, kurie pa
taria bent po du kiaušinius (su 
tryniais, aišku) per savaitę su
doroti. Čia tas pats amerikietiš-
kas pataikavimas vištynų savi
ninkams. Trynyje esamą vita
miną A gausime valgydami 
morkas. O be trynių apsieidami 
saugosime savas širdis nuo 
atakos. 

Širdis džiaugiasi.kai be 
gyvulinių riebalų ir be 

cholesterolio apsieinama 

Amerikiečiai gydytojai tvir
tina, kad sumažinus kasdieninį 
cholesterolio ir gyvulinių rie
balų naudojimą, žymiai sumąž-
ta kraujuje cholesterolio kiekis 
ir tuo pačiu sumažėja pavojus 
apturėjimui širdies atakos. Už 
tai visų pirma reikia keisti savo 
persivalgymą gyvuliniais rie
balais ir cholesteroliu į pas
ninkavimą nuo tų dalykų. Tik 
taip bus galima tikėtis gerų, be 

pensininkai seka sveikatos reikalu 

Nuotr. M. Nagio 

širdies atakos laikų. Lietuviams 
bus dar geriau, jei iš viso veng
sime gyvulinių riebalų ir choles
teroliu gausaus maisto. 

Tik retais atvejais, kai krau
jo riebumas bus labai didelis ir 
kai pacientas neatsisakys nuo 
persivalgymo riebalais ir choles
teroliu, priseis naudoti vaistus, 
kurie mažins kraujuje choleste
rolio kiekį. Apie juos kitą kartą. 

I i vada . Valgykime gy
venimui, o ne savo gomurio pa
taikavimui. Gomuriui pataika
vimas — tai blogas įprotis. Nuo 
jo atpratus, pagerės širdies 
sveikata. 

Pasiskaityt i . Jane Kin-
derlehrer: „How To FeB Youn-
ger Longer". Rodale Press, Em-
maus, Pa. 

LIETUVOS KRIKŠTO 
JUBILIE J US 

Vaisiais ir kitu sveiku maistu pensininkai soti naši — vaišinasi Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje. 

Nuotr. M. Nagio 

Komitetas Lietuvos krikšto 
600 m. sukaktį paminėti Naujo
je Anglijoje buvo sudarytas 
krikščioniškais, tautiniais ir 
žmoniškais pagrindais. I jį įėjo 
parapijų atstovai, kunigai, pri
vatūs asmenys vyresnio ir jau
nesniojo amžiaus, vienuolynų 
atstovai ir organizacijų. Komi
tetas dirbo vieningai, našiai ir 
su entuziazmu. Komiteto pirmi
ninku buvo Viktoras Kubilius, 
darbininkų darbininkas. Savo 
ramaus būdo ir taktiškumo 
dėka jis sugebėjo išlaikyti 
ramybę ir taiką. Komitetas pra
dėjo darbą išklausęs jaunesnės 
kartos noro išeiti į plačiąją 
amerikiečių visuomenę. Buvo 
rasta tam forma — minėjimas ir 
paroda State House, kuriai su 
entuziazmu dirbo jaunesnioji 
karta. Minėjimas sutraukė 
lietuvius iš Athol, So. Bostono, 
Brocktono, Cambridge, Haver-
hill, Lawrence, Nashua, Nor-
wood, Providence, Westfield, 
Worcester, Putnam, Kenne-
bunkport. Dalyvavo Jėzaus Nu-
kyžiuotojo ir Nekalto Prasi
dėjimo Marijos vienuolijų atsto
vės, pranciškonai iš Kenne-
bunkporto, Kolumbo Vyčiai. Di
džiulę ir puošnią salę gavo 
Jonas Stundžia iš Lawrence. Jis 
ir buvo ceremonijų vedėjas. 
Buvo įneštos vėliavos, sugiedoti 
himnai, visuomenė buvo 
supažindinta su amerikiečiais 
svečiais, senatore McGovern 
Powen, Bostono meru Flynn, 
kurie gražiai kalbėjo. Pirmi
ninkas V. Kubilius supažindino 
visuomenę su amerikiečiais sve
čiais. Paskaitą apie Lietuvą 
skaitė kun. V. Valkavičius, Nor-
woodo klebonas, Gintaras Čepas 
apie parapijų istoriją, pro-
gramon įėjo kanklių muzika, 
vadovaujant A. Lingertaitienei, 
Sodauto etnografinis ansamblis, 
vadovaujamas G. Kupčinskie
nės, įvaikių tautiniai šokiai ir 
J. Stundžios skaidrės. Rengi
nys buvo didingas, sutraukęs 
pilnas patalpas lietuvių. Jubilie
jus vyko balandžio 15 dieną ir 
rodė, kad mes esame vieningi ir 
galingi. 

Rugsėjo 27 dieną įvyko operos 
solistės Lilijos Šukytės kon
certas, akompanuojant Vyteniui 
Vasyliūnui, Sanders teatre, 
kuris priklauso Harvardo uni
versitetui. Koncertas davė 
neįtikėtinų rezultatų: puikią 
recenziją, kuri pasirodė „Boston 
Globė" laikraštyje. Įvertinta 
buvo ne tik solistė, bet ir mūsų 
kompozitorius Jeronimas 
Kačinskas bei lietuvių liaudies 
dainos, kurias kompozitorius 
harmonizavo. Šita recenzija pa
statė lietuvius toje pat pozicijoje, 
kaip ir kitas vakariečių tautas, 
turinčias savo aukšto lygio 
kultūra. 

Šalia šitų kultūrinių renginių 
spalio 4 įvyko didžiausias ir 
svarbiausias religinis pasi
rodymas Bostono katedroje, 
kuri buvo pripildyta vyresnės ir 
jaunesnės kartos lietuvių. Šv. 

Mišias atnašavo kardinolas Ber-
nard Law, koncelebravo vys
kupas Vincentas Brizgys, vys
kupas Paulius Baltakis ir visa 
eilė kitų vyskupų. Šventų Mišių 
metu giedojo lietuvių parapijų 
chorai, kunigui V. Valkavičiui 
diriguojant. Solo partijas atliko 
Marytė Bizinkauskaitė, vargo
nais grojo Vytenis Vasyliūnas. 
Procesijoje dalyvavo lietuvių pa
rapijų atstovai ir atstovės, Mi
šioms patarnavo pranciškonai 
klierikai iš Kennebunkporto. 
Tai buvo grožis, kuriuo lietuviai 
atšventė savo tėvynės sukrikš
čionėjimo 600 metų sukaktį. 
Tam didžiajam įvykiui paminėti 
ir palikti jį istorijoje Bostone bus 
įmūryta speciali lenta kated
roje. Ji bylos apie mūsų tėvynės 
sūnus ir dukteris, buvusius ši
toje Bostono bažnyčioje. 

Tą patį vakarą Lantaną 
salėje, Randolph, Ma., įvyko 
banketas, sutraukęs 550 
žmonių iš įvairių vietovių. Me
ninę programą atliko prof. J. 
Kačinskas, operos solistė Mary
tė Bizinkauskaitė ir Benediktas 
Povilavičius. Prie garbės stalo 
sėdėjo daug kunigų. Bostono 
meras Flyn ir kt. Vakarą pra
vedė Gitą Kupčinskienė. 

Spalio 25 dieną So. Bostone 
įvyko Jurgio Gimbuto paskaita 
tema „Lietuvos bažnyčių ir kop
lyčių tipologija". Paskaita buvo 
gausiai iliustruota. Šalia 
paskaitos vyko Gintaro Čepo va
dovaujama lietuvių parapijų ir 
vienuolynų įsikūrimo ir veiklos 
paroda. Paskaita buvo įdonv, 
turininga, davusi naujų minčių 
ir žinių. 

Naujosios Anglijos lietuviai 
atšventė Lietuvos įsijungimą į 
krikščioniškų kraštų šeimą. 
Procesas vyko ilgą laiką ir tik 
prieš 600 metų buvo užbaigtas. 
Ir pats to įvykio minėjimas buvo 
komplikuotas, rėmėsi daugiau
sia kultūriniais renginiais, 
noru išeiti į Vakarų kultūros 
pasaulį su savo iš tėvynės 
atvežta kultūrine nuotrupa. 

Dirbo daug žmonių, bet juos 
visus jungė Lietuvos krikščiony
bės minėjimo komitetas, kuris 
dirbo nuoširdžiai ir su tautine 
dvasia bei religiniu užsidegimu. 
Komitetas turėjo keturis visuo
tinius posėdžius, kur dalyvavo 
parapijos atstovai, ir keturis 
susirinkimus tik paties 
komiteto. 

Mūsų darbas jau istorija, bet 
mūsų siektas tikslas yra gražus 
ir galime juo didžiuotis. Mes 
pasirodėme tikri krikščionys ne 
vien tik savo širdyse, bet ir savo 
bendruomeniniu gyvenimu kaip 
lietuviai. 

Elena Vasyliūnienė 
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Mūsų Mažoji Lietuva 

NEPAKANKAMAS 
DĖMESYS 

„Šis kraštas išgyveno didesnį 
holocoustą, kaip bet kuri kita 
tauta. Ir, deja, niekas apie tai 
nekalba, o net ir mūsų veiksniai 
dažnai užimti menkučiais tar
pusavio ginčais, savo veikloje ir 
leidžiamuose žemėlapiuose lyg 
nepripažįsta, kad tai Lietuvos 
žemė. Tiesiog tragiška būklė — 
kiti mūsų žemes sau prisiskiria, 
o mes lyg nuo jų bėgame". 

Šitaip savo laiške šių eilučių 
autoriui rašo žinomas Mažosios 
Lietuvos bičiulis ir jos organiza
cijų aktyvus darbuotojas Algis . 
Regis. Nesidomėjimas Mažosios 
Lietuvos kausimu turėjo tą gerą 
pusę, kad paskatino šiuo reiklau 
imtis ryžtingesnių žygių pačius 
išeivijoje esančius mažlietuvius. 
Šią problemą ypač pergyvena 
Martynas Gelžinis, buvęs 
plačiosios apimties „Santaros" 
organizacijos vadas Klaipėdos 
krašte nepriklausomybės me
tais. Išeivijoje — vlikininkas, 
buvęs Vliko valdybos ir tarybos 
narys. Savo pareiškime, kuris 
buvo paskelbtas „Laisvosios 
Lietuvos" Nr. 17, jis rašo, kad 
dar 1949 m. Vlikas įteikė didžio
sioms Vakarų valstybėms 
memorandumą, kuriuo buvo 
reikalaujama sujungti Mažosios 
Lietuvos žemes su atsistaty-
siančia Lietuva. Tai buvo labai 
gerai, bet negerai, kad šis 
memorandumas per beveik 40 
metų nebuvo atnaujintas, nors 
mažlietuvių atstovai klausimą 
keldavo Vliko tarybos bei val
dybos posėdžiuose. Mažlietuviai 
kaltina ir Tautos fondą, kad jo 
1979 m. išleistoje brošiūroje su 
Pabaltijo valstybių žemėlapiu 
Mažoji Lietuva yra atvaizduota 
Lenkijos dalimi. Ir dar „1985 m. 
sausio mėn. Tautos fondo išleis
toje angliškoje .Eltoje' per visą 
16 puslapį yra padėtas Lietuvos 
žemėlapis, kuriame Mažosios 
Lietuvos vieta yra užpildyta 
geografiniais ženklais ir stora 
linija atskirta nuo Didž. Lie
tuvos". Dar blogiau: 
„1985.m.20 Vliko tarybos Lie
tuvos sienų studijų komisija 
įspėjo raštu Vliko valdybą, kad 
ji nebevykdanti Maž. Lietuvos 
laisvinimo uždavinio" (M. 
Gelžinis). 

Kaip žinome, 1945 m. Pots
damo sutartimi Rytų Prūsija 
(jos šiaurinė dalis — Mažoji Lie
tuva) buvo sąjungininkų atskir
tai nuo Vokietijos. Mažoji Lie
tuva perduota Sovietų Sąjungai 
administruoti, o pietinė atiteko 
Lenkijai. Abidvi šios komunis
tinės valstybės įvykdė beaoto-
dairišką vietos gyventojų (vo
kiečių ir lietuvių) genocidą. 
Senųjų gyventojų nebeliko. 
Mažoji Lietuva buvo rusų pava
dinta Kaliningrado sritimi 
(Kaliningradskaja oblast) ir 
administraciniu požiūriu pri
skirta ne prie jos kaimyninės 
Lietuvos, bet prie Rusijos sovie
tinės respublikos. Ilgainiui į šios 
srities miestus įsifiltravo iš Lie
tuvos atvykę apie 27,000 lie
tuvių. Daugiausia jų yra buv. 
Tilžėje, Karaliaučiuje — įmonių 
darbininkai. Tai oficialūs 
duomenys. Bet kadangi nema
žas skaičius lietuvių saugumo 
sumetimais užsirašė rusais, tai 
šis skaičius gali siekti apie 
40,000. Deja, sovietų valdžia 
neleidžia jiems sukurti jokių 
sambūrių. Šioje srityje nėra ir 
nė vienos bažnyčios ar maldos 
namų. Vatikanas, pertvarky
damas Lenkuos vyskupijų ribas, 
prijungė buv. Varmijos 
vyskupiją, kurios apimtyje buvo 
ir Mažoji Lietuva, prie Varšuvos 
arkivyskupuos, taigi prie Lenki
jos bažnytinės provincijos, prie 
pagrindinių Lenkuos žemių. 

„Lietuviškoji tarybinė enci
klopedija" (V, 205 p.) infor
muoja, kad Kaliningrado sritis 

apima 15,100 kv. km plotą, 
jame 1977 m. buvo 796,000 
gyventojų, iš kurių 77.1% suda
rė rusai, 9.4% gudai, 6.6% 
ukrainiečiai, lietuvių - 3.2%, tai
gi apie 27,000. Kitų tautybių 
mažas procentas. Karaliaučiuje 
tada buvo 353,000, Tilžėje (So-
vietsk) — apie 40,000 gyventojų. 

IEŠKOJO MEMELIO, 
KLAIPĖDĄ SURADO 

Mažoji Lietuva yra neatski
riama Lietuvos dalis, kaip kad 
Žemaitija, Aukštaitija, Dzūkija, 
Vilnija, Suvalkija. Jos gyven
tojai, apie 700 metų buvę 
vokiečių pavergti, iki 1945 m. 
genocido išlaikė savo kalbą, tau
tinius paj očius. Pažymėtina, 
kad, I-jam pasauliniam karui 
pasibaigus, 1918.XI.30 Prūsų 
Lietuvos tautinė taryba, susi
rinkusi Tilžėje, paskelbė tokio 
turinio Tilžės aktą: „Atsižvelg
dami į tai, kad viskas, kas yra, 
turi teisę gyvuoti ir į tai, kad 
mes lietuviai čionai Prūsų Lie
tuvoj gyvenantieji sudarome šio 
krašto gyventojų dauguomenę, 
reikalaujam mes, remdamiesi 
ant Vilsono Tautų paties apsi
sprendimo teisės, priglaudimą 
Mažosios Lietuvos prie Didžio
sios Lietuvos. Visi savo parašu 
šitą pareiškimą priimantieji 
pasižada visas *avo jėgas už 
įvykdinimą minėtojo siekio pa
švęsti" (24-ių tarybos narių 
parašai). 

* 

Pokario metais, kaip mi 
nėjome, bet kokia lietuvių akci
ja Mažosios Lietuvos reikalu 
okup. Lietuvoje uždrausta. 
Nežiūrint to, lietuviai kul
tūrininkai domisi šios srities 
praeitimi ir tai gal kiek dau
giau, kaip mūsų veiksniai. 
Jiems, prasiveržus pro griežtos 
rusiškos cenzūros varžtus, pa
vyko išleisti keletą rimtų stu
dijų Mažosios Lietuvos reikalu, 
skelbti mažlietuvių tautosaką, 
išleisti K. Donelaičio, Rėzos raš
tus ir kt. Tolminkiemyje atsta
tyta buv. K. Donelaičio bažnyčia 
(muziejus), tačiau grąžinti 
senąjį vietovės vardą — nepa

vyko. Bet pastangos dedamos. 
Džiugu, kad išeivijoje dar te

bėra, kad ir nedidelis skaičius 
gyvų mažlietuvių — lietuv
ninkų. Jau 1950 m. įkurta 
Mažosios Lietuvos bičiulių drau
gija su keliolika skyrių. 1954 m. 
įsteigtas Maž. Lietuvos rezisten
cinis sąjūdis — politinė or
ganizacija, sudaryta Mažosios 
Lietuvos taryba. Ši organizacija 
yra ir Vliko narys. 

Labai gera naujiena: jau šešti 
metai leidžiamas „Lietuvos 
pajūrio" laikraštis, kaip Maža
jai Lietuvai skirtas „Laisvosios 
Lietuvos" priedas, labai gražiai 
ir sumaniai Anso Lymanto re
daguojamas. Per eilę metų laik
raštis yra paskelbęs labai daug 
Mažosios Lietuvos lietuviškumą 
įrodančios dokumentinės ir 
iliustracinės medžiagos. 

Prieš porą metų įsteigtas 
Mažosios Lietuvos fondas, kurio 
tikslas yra rinkti, leisti ir pla
tinti Mažąją Lietuvą liečiančią 
medžiagą, jos istoriją, kalbą, 
etnografiją, praeitį ir ateitį pa
rodyti pasauliui, kad Mažoji Lie
tuva yra nuo amžių lietuviškas 
kraštas su turtinga praeitimi. 
Ligi šiol šis Fondas yra 
sukaupęs daugiau kaip 50,000 
dolerių. Yra užplanuota ir jau 
pasiryžta išleisti kelias ver
tingas knygas. Viena jų — Jono 
Užpurvio labai vertinga kalbinė 
studija apie Saugų tarinę, kita 
— M. Geležinio „Mažosios Lie
tuvos problema", trečia — 
Viliaus Pėteraičio istorinio po
būdžio veikalas apie M. Lietuvą, 
400 puslapių, su 40 žemėlapių. 
Yra ir daugiau studijų. Pastan
gos geros. Reikia tad visiems jas 
remti. b. kv. 

Milijoninio tiražo „Bild am 
Sonntag" žurnalas š.m. spalio 
mėn. 11 d. patalpino ilgą savo 
bendradarbio straipsnį apie 
šiandieninę Klaipėdą ir dalį 
Mažosios Lietuvos, paįvai
rindamas jį net aštuoniom nuo
traukom. Atrodo, kad autoriui 
yra visiškai nepažįstamas nepri
klausomos Lietuvos gyvenimas, 
šiandieninė okupacija, nes skai
tant vokiečio įspūdžius atrodo, 
kad Klaipėda ir Klaipėdos 
kraštas visą laiką priklausė 
Vokietijai (Lietuvos kaip ir ne
būta), o mūsų uostamiestis tik 
po karo „atsirado" sovietinės 
Lietuvos žemėje, pavadinant jį 
Klaipėda! 

Savo įspūdžius autorius pra
deda trumpa įžanga, pri
mindamas skaitytojams, kad 
galima skristi į Naująją Gvi
nėją, Pekinge valgyti kinietiš-
kai, maudytis pietų Europos 
vandenynuose, bet draudžiama 
lankytis šiaurinėje Rytprūsių 
dalyje, priklausančiai nuo 1945 
m. sovietams. Tai žemė tarp 
Karaliaučiaus ir Nemuno, 
beveik tokio pat dydžio kaip 
Holšteino-Šlezvigo kraštas. 
Pirmą kartą pavyko Vakarų 
Vokietijos turistams aplankyti 
šią buv. Reicho žemę ir taip pat, 
šiais įspūdžiais-vaizdais pasi
dalinti su žurnalo skaitytojais. 

Laikraščio reporteris su turis
tais savo kelionę pradeda nuo 
Lietuvos sostinės Vilniaus (jis 
rašo, kad anksčiau Vilnius va
dinosi... Wilna!), raudonu 
vengriškos gamybos autobusu ir 
didelėm baltom raidėm užrašu 
„Inturist". Tai valstybinė kelio
nių įstaiga. Be jos leidimo ne
galima niekur toliau išvykti. 

Nuotaika autobuse kiek pri
slėgta, jaučiant net mažą 
įtampą. Keliautojų pavardės: 
Steputis, Sprogis, Plennis. Pa
vardės plačiai randamos Klaipė
dos krašte. Pajudėjus autobusui 
— pasipila klausimai: ar mes 
važiuosime per Šilutę, Tauragę 
(rašoma Heydekrug, Taurog-
gen). Jeigu mes negalime su
stoti Pagėgiuose (Pogegen), gal 
galėtų autobusas pamažu 
važiuoti. Juk aš ten lankiau mo
kyklą — sako vienas ekskursan
tas. Vėl kitas svajoja pamatyti 
Tilžę. Joje jis gimė prieš 53 
metus. Gal galima bus greitai 
su taksi šį panemunės miestą 
pasiekti? Tai didelė rizika, 
kadangi Tilžė priklauso prie už
draustos karinės Rytprūsių sri
ties. Daug praeities prisi
minimų, daug įvairių kalbų, 

K BARONAS 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

kadangi daugumas turistų 
Klaipėdos žemę ir Mažąją 
Lietuvą paliko 1944 m. 
rugpjūčio-spalio mėn., būdami 
vaikai arba jaunuoliai. Štai 50 
m. Heincas. Smalininkus (ra
šoma Schmaleninken) jis paliko 
eidamas 14 m. Iki šiol jis dirbo 
Rūro krašto kasyklose. Vėl, 
Horstas, gimęs prieš 57 m., nori 
pamatyti Klaipėdą, tačiau nie-

bučio registracijos kortelę buvo 
įleisti. Alus pilstomas iš sta
tinės. Puslitris kainuoja 80 kp. 
(Vakarų Vokietijos valiuta apie 
2.40 m.). Tačiau rūkyti drau
džiama. Jaunas lietuvis paprašė 
cigaretės. Jis studijuoja germa
nistiką, neblogai kalba vokiš
kai. Rūkyti eina į tualetą, kaip 
ir gimnazijos laikais. Drau
džiama rūkyti „Klaipėdos" vieš
bučio svetainėje. Tam pa
skiriamas atskiras kambarys ir 
be kėdžių. 

Įvyksta staigmena: .Jnturis-
tas" pakeičia iš anksto užpla
nuotą kelionę. Mat, dar 1980 m. 

Vysk. Paulius Baltakis. OFM, muz. Rita Čyvaite-Klionenė ir vysk. Mathew 
H. Clark po Lietuvos Krikščionybės 600 metų sukakties minėjimo iškilmingų 
pamaldų Rochesteryje. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

kuomet negalvoja joje apsi
gyventi. Kalbėdami apie pra- Vakarų Vokietijos vyriausybė 
ėjusias dienas jie nepastebimai prašė Maskvą leidimo aplankyti 
pereina prie buv. Klaipėdos 
krašto vokiečių tarmės, įterp
dami retkarčiais švabiškus ar 
vestfališkus žodžius. Susiartina 
keleiviai autobuse, kalbėdami 
apie jaunystės dienas Klaipėdos 
krašte. Skirtinga yra nuotaika 
pvz. ekskursantų, vykstančių į 
Portugaliją ar Ispaniją. Iberijos 
pusiasalis yra tik atostogų 
tikslas, tuo tarpu Klaipėda — 
gimtoji žemė, jaunystės prisimi
nimų. Keli uostamiestyje turi 
ten dar gyvenančius brolius ir 
seseris. Jie visi lauks brangių 
svečių prie „Klaipėdos" vardo 
viešbučio. 

Kaip atrodo šiandieninis Sov. 
Sąjungos gyvenimas, po garsių 
„perestrojka" ir „glasnost" re
formų? Klaipėdos vokiečiai jį 
kiek pažino Leningrade,norė
dami paskambinti Vokietijon. 
Deja, laidai 16 v.v. buvo užimti. 
Centrinė atsakė: jeigu sutinkate 
su Frankfurtu, Bochumu, Miun
chenu ir t.t. pasikalbėti 1 vai. 
naktį — mielai sujungsime. 
Neužtikriname, gal reikės 
palaukti valandą ar dvi. 

Nežinau, iš kur „Bild am 
Sonntag" korespondentas „iš
traukė" rusiškus „nie možna — 
negalima" žodžius! Rusiškai 
yra „nielzia". Tai lenkiškas — 
nemožna" žodis, kurį jis karto
ja vakarienės metu Vilniaus 
viešbutyje, paprašęs 7 v.v. 
bonkos vyno. Girdi, padavėja 
atsakiusi „niemožna", vėl alaus 
— tas pats atsakymas. Net ir 
Klaipėdoje jis kartoja tą patį 
„niemožna" žodį. Nenorėčiau 
tikėti, kad rusė ar lietuvė pa
davėja naudotų lenkiškus 
žodžius. 

Tačiau „Lietuvos" viešbutyje 
Vilniuje vokiečiai surado 
„knaipę". Tuzinas lietuvių sto
vėjo prie uždarų durų. Vokie
čiai, parodę durininkui vieš-

buv. Rytprūsių gyventojams 
savo gimtines ir net šiaurėje 
tolimiausią Nimmerseto kaimą. 
Deja, Maskva nesutiko. Šiau
rinė Rytprūsių dalis priklauso 
karinei zonai. Tačiau kartu 
važiavęs Lietuvos „Inturisto" 
viršininkas Ričardas Vaigaus-
kas galėjo asmeniškai pakeis
ti kursą ir su autobusu per
važiuoti uždraustą Rytprūsių 
dalį. Tačiau vaizdai labai liūd
ni. Štai Nimmerseto kaime ma
tyti keli sukritę namai, šuo ir 
pievos. Pasirodo raudonosios ar
mijos karininkas, paaiškin
damas vadovei Tatjanai, kad jie 
yra karinėje zonoje, čia 
sustoti griežtai draudžiama. 
Mat, keli vokiečiai pradėjo foto
grafuoti. Kiekvienas privalo 
filmą išimti ir atiduoti. Su paly
dove Tatjana sutariama, kad 
filmos bus atiduotos Palangos 
milicijai, kuris jas išaiškins, 
karinius objektus iškirps. 

Popietinėm valandom pasie
kiami Smalininkai. Vokietis 
skaitytojams primena, kad tai 
buvęs pasienio kaimas Klaipė
dos krašto ir Lietuvos. Heincas 
išlipo iš autobuso ir prie lie
tuviško užrašo „Smalininkai" 
nusifotografuoja. 1944 m. jis 
paliko gimtąjį kaimą, kuris 
šiandieną atrodo labai pasikei
tęs, daug namų. 

Štai ir Pagėgiai, Tilžė. 
Gerhardas nori sustoti Tilžėje, 
tačiau ir ji priklauso karinei 
zonai. Tačiau R. Vaigauskas pa
prašo vairuotojo sustoti prie ka
ralienės Luisos tilto. Čia 
matomas kiriliškom raidėm 

j užrašas „Sovietsk". Drau-
į džiama išlipti iš autobuso. 

Jau prietemoje pasiekiama 
Klaipėda. Matoma nauja staty
ba. Skirtoje turistams rusiškoje 
knygutėje rašoma, kad 1945 m. 
išvadavo Klaipėdą iš fašistinių 

rankų, joje buvo rasti 28 gyven
tojai, miestas visiškai sugriau
tas. Šiandieną Klaipėda skaito 
200 tūkst. gyventojų. 

Uostamiesčio vardu pavadinto 
„Klaipėdos" viešbučio <jis tur i 
400 lovų) atvykstančių laukia 
vyresnės kartos vyrai ir mo
terys, laikantys rankose kelias 
rožes ir gvazdikus. Ašaros, apsi
kabinimai, bučiniai. Ekskur
santės sesuo yra mokytoja. Ja i 
sunkiai vyksta susikalbėti vo
kiškai. Brolis iš Vakarų Vokie
tijos moka gerai lietuviškai. 
Dviejų kalbų mišinys. Pasirodo, 
kad jie neturi progų vokiškai 
kalbėti, neturi jokio ryšio su vo
kiečiais. Tik šimtinė vokiškų 
šeimų gyvena šiandieninėje 
Klaipėdoje. 

Seniausias uos tamiesč io 
vokietis yra 83 m. Hans K. Su 
žmona Elze jis gyvena iš 120 rb. 
pensijos, mokėdamas už butą 16 
rb. Ar yra skirtumas t a rp 
vokiečių ir lietuvių? Senukas at
sako trumpu ne. Vyresnioji kar
ta dar moka vokiškai, jaunes
nioji ne. 

Pasivaikščiojimas po miestą-
Gyventojai nėra smalsūs, maty
dami vakarietiškai apsirengu
sius turistus, su tikrais odiniais 
švarkais (Klaipėdoje matosi tik 
dirbtinės odos), . .Leica" ir 
„Nikon" aparatais. O pati 
Klaipėda? Keli res tauruot i 
namai, dirbama prie teatro pa
stato. Daug namų .,prašosi" 
dažų. Miestas nėra gražus, bet 
ir nebjaurus. Ant Danės stovi 
burlaivis. Tai „Meridiano" res
toranas su žaidimų automatais. 
Knaipėse alus maukiamas („ge-
soffen"). Prie alinių (korespon
dentas rašo „Alinė" paaiškin
damas, kad lietuviškai „Bier" 
yra alus) prieš penktą vai. v. jau 
stovi eilutė, daugiausia darbi
ninkai. Įleidus kiekvienas tuoj 
pat užsisako po du puslitrius. 
Alus „plaukia", patarnavimas 
greitas. Kodėl alaus mėgėjai iš 

karto užsisako du bokalus? Mat. 
kartais ir tai staiga alaus pri
trūksta. 

Kas dar įdomesnio Klaipė
doje? Gražus parkas, jame per 
100 skulptūrų. Netoli stovi pa
minklas kritusiems raudonar
miečiams. Vokiečių karių kapi
niu nėra. Klaipėdoje išsivysčiu
si žuvų pramonė,,,Baltijos" lai
vų statykla. Miestas užima 63 
kv. m. plotą. 

Savo įspūdžius žurnalo repor
teris užbaigia tokiais sakiniais: 
, ,Jie ieškojo savo Memelio, 
r a s d a m i soviet inį miestą 
lietuvišku Klaipėdos vardu. Jie 
nesugrįžo į namus. Jie buvo tik 
viešnagėje. Nežiūrint to, dau
gumas jų nori dar kartą apsilan
kyti tėviškės namuose. Geriau 
Klaipėda už Majorkos saią" 
(Mąjorka — vokiečių mėgiama 
vasaros atostogų ispaniška 
sala'. 

Gan vaizdžiai vokietis Die-
trich Hesse aprašė kelionės 
įspūdžius. Tačiau gaila, kad kai 
kuriose vietose prasiskverbia 
sarkazmas. Pvz. Melnragas 
(tarm. Melnraga* nuotraukoje jis 
p r ideda , kad klaipėdiečių 
'„Klaipedaer") poilsio ir vasa
rojimo vietovės šiandieną vadi
nasi Smiltynė. Giruliai, Ne
ringa, Palanga. 

PRIEŠ SPAUDĄ 
LENKIJOJE 

Chicagą pasiekęs lenkų disi
dentas Romualdas Szeremie 
Fiew, 43 m.. Lenkijos nepri
k lausomos part i jos vadas, 
Lenkų kongresui Chicagoje 
spalio 11 d. papsakojo. kad 
lenkų vyriausybė atšaukė karo 
stovi ir JAV atšaukė sankcijas. 
Vyriausybė paleido politinius 
kalinius, bet dabar vartoja kitas 
priespaudas prieš disidentus, 
neduoda valdžios tarnybų, daro 
sunkumus gauti butus. 

arčiau priėjo, paaiškėjo, kad tai buvo moteris. Jos 
įkandin sekė pustuzinis tamsaus gymio vyrų su pagar
biai nuolankiom veidų išraiškom. Žmogysta priėjo prie 
būgno, pagriebė muštukus ir pradėjo jį iš visų jėgų 
daužyti. Jos palydovai pakeitė išraiškas ir atrodė, kaip 
gimnazistai, mokytojo pagauti negražią išdaigą be-
krečiant. Prie visų eksponatų buvo dideli parašai, kad 
juos liesti draudžiama. Žmogysta priėjo prie kito in
strumento ir pradėjo tampyti stygas. „Čto eto takoję?" 
Vienas iš palydovų prišokęs pradėjo aiškinti. Aš prisi
gretinau prie užpakalinio palydovo ir nutaisęs 
pasipiktinusio miną paklausiau: „What nationality is 

Radom ir pažįstamų vietų. Luneta, - "pa'rkasmiesi, ^h i s >•**" P j o v a s susiraukė ir nuslinko tolyn, nu-
centre buvo toks kaip buvęs; Manila Hotel turbūt nepa- d a ^ k a d m a n o kausimo nesuprato. Norėjau pasekti 
sikeitęs per šimtą metų: įėjęs į vidų jauteisi lyg būtum *• *** ž m ° n ? P**™1* «* a l k u n e s i r P j y * » l š t e m P e 

Somerset Maugham romane. Apie šį viešbutį sausajame į •»!*»• ..Tik neprasidėk tu su rusais! Žingsniuojant 
metų laikotarpy visuomet vykdavo paveikslų paroda koridorium, mane lydėjo egzotiškų instrumentų gar-
po atviru dangum. Dabar ta paroda buvo nukreipta į * a K " r u 8 ė t o h a u ^monrtravo savo kultūrą 
tautodailės centrą, kuris užėmė visą kvartalą prie pat nhpinieciams. . 
mūaų viešbučio. Kiek čia buvo medžio skulptūrų, įvai- Aplankėm ir kiniečių kapines. Maniloj kiniečių 
riaušių, įdomiausių kai kurios žmogaus figūros na- daug. Kaip ir visur Azijoj jie vyrauja prekyboj. Jų 
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Kitą rytą išėjom į Manilą prisiminimų ieškoti. 

tūralaus dydžio. Buvo pilna bambuko dirbinių, kriauk
lių, audinių, moteriškų rūbų, visi buvo juokingai pigūs. 

Nuėjom ir į Kultūros rūmus naujosios Manilos pasi
žiūrėti. Buvo tai didžiulis pastatas ant jūros kranto. 
Architektas sudėjo jį iš masyvių horizontalinių plokščių 
— mūsų architekto Erdvilio Masiulio stilius. Viduje jis 
paliko tiek erdvės, kad atrodė, jog pastatas milžinams 
skirtas. Jauteisi toks mažytis ir vienišas, vaikščio
damas po plačius ir tuščius koridorius. Atrodė, kad mes 
buvom visam pastate vieni. 

Etnografiniam muziejuj pasirodė, kad mes ne
buvom vieninteliai svečiai. įžygiavo neaiškios lyties 
žmogysta, plačiom, plevėsuojančiom kelnėm, su aki 

kapinės Maniloj atrodė kaip miestas su daugybe 
namukų — mauzoliejų. Kai kurie mauzoliejai buvojau 
nebe namukai, o dviaukščiai namai. Vieno milijonie
riaus mauzoliejus buvo kaip kavinė, — kiekvienas pra
eivis būdavo kviečiamas užeiti išgerti arbatos. 
Mauzoliejus stovėjo ir dabar, bet arbatos, kurią gėrėm 
prieš 27 metus, jau niekas nebesiūlė. Nieko nėra am
žino gyvenime. 

Kai ispanai statė Intramuros tvirtovę, irgi manė. 
kad ji stovės amžinai. Milžiniškos sienos, vandens 
griovys aplinkui. Intramuros pavidalas iki dabar 
išlikęs, išlikusios ir šimtmetinės ispanų bažnyčios tų 
mūrų apsuptos. Tačiau dabar Intramuros atrodo, kaip 

niais, kurie buvo veidui tris sykius per dideli. Kai ji sėkla, iš kurios išsiplėtė milijoninis miestas į visas 

puses. Mūrai išnarplioti nišomis ir kambariais, kurie 
gausiai aplaistyti krauju Ispanams niekad čia neteko 
kovoti, bet 1941 m. čia gynėsi Amerikos kareiviai, o 
1945 m. čia slėpėsi nuo bombų ir žudėsi japonai. Keis
ta yra pasaulio istorija. 

Anksti iš ryto išvažiavom iš Manilos samdytu 
automobiliu į šiaurini Luzona. Ilgokai svarstėm prie 
žemėlapio, ar imti greitkelį ir sukti ratu apie visą mies
tą, ar kirsti per miesto centrą tiesiausiu keliu. Nutarėm 
taupyti laiką ir važiuoti iš karto į šiaure. Tačiau pasi
rodė, kad laiko nesutaupėm. Patekom į tokią au
tomobiliu spūst i. kad užtruko apie dvi valandas vien 
tik išvažiuot iš miesto. Stumiesi kvartalą, du, tris, 
penkis pėstininko žingsniu, pagaliau pasirodo, kad 
Calesos viena šalia kitos užtvenkia judėjimą per visą 
mylią. Jų maži arkliukai bidzena sau nekreipdami 
dėmesio į automobilius. Filipiniečiu paprotys iškrau
ti prekes, pastačius sunkvežimį vidury gatvės. 
judėjimui irgi nepadeda. Užtat kaip gerai galėjom pa
justi Manilos atmosfera. Varguomenės kvapas ir benzi
no tvaikas iš pradžių rietė nosį, stoviniuojant ir saulei 
vis daugiau kaitinant, pradėjo dusinti Žmonių ir mažų 
trobelių susikimšimas nepaprastas, skurdas kaip 
Kalkutoj. Siauri skersgatviai žliugsėjo purvu, po kuri 
braidžiojo pusnuogiai vaikai. 

Daugiausia pirmu beeiu praslinke per gatves 
pagaliau privažiavom miesto ribą ir greitkelį Čia jau 
vėl buvo galima kvėpuoti. Važiavom pro ryžiu laukus, 
tikriau sakant, tvenkinius. Visur tyvuliavo vanduo, 
žmonės persilenkė sodino ryžių daigus Ryžtus pirma 
pasėja į šlapia žeme, kai jie užauga tirštai kaip pieva, 
reikia kiekvieną jų daiga persodint atokiai nuo vienas 
kito, po vandeniu. 

(Bus daugiau I 
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DARBINGA IR GAUSI LIETUVIŲ 
POLITINĖ KONFERENCIJA 

CLASSIFIED GUIDE 

Vilija (Sutkutė) ir Arvydas Kielai 

PARVEDĖ 
MERGELĘ SAU 

MYLIMĄ 
Likimas ir meilė suvedė Viliją 

Sutkuto ir Arvydą Kielą lie-
tuviškon šeimon. Jų santuoką 
rugpjūčio 29 d. Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje Marąuette 
Parke palaimino klebonas kun. 
Antanas Zakarauskas. Prie 
al toriaus jaunąją palydėjo 
tėvelis dr. Pranas Sutkus. Ten 
jos laukė sužieduotinis. 
Vestuvių pulką sudarė: Dana 
Sutkutė su Ray«Radnis, Rasa 
Sutkutė su Albertu Kiela. 
Audronė Kielaitė su Tomu 
Leonu. Mary Pat Fowler su Li
nu Sutkum ir Kristina Kotovai-
tė su Aru Sutkum. 

Iškilmingai skambėjo Lie
tuvių Operos vyrų choras, 
atlikęs „Veni Creator" ir ,.,Tėve 
mūsų" giesmes, bei sol. Dana 
Stankaitytė pagiedojusi „Garbė 
Aukšč iaus iam" ir „Panis 
Angelicus'". Jaunajai nešant 
gėles prie Marijos altoriaus, jau
dinančią ariją ..Šventoji Dievo 
Motina" iš operos ,.Likimo 
galia" atliko solistė su operos 
vyrų choru. Manigirdas Mo-
tekai t i s pr i tarė vargonų 
muzika. 

Vestuvinės vaišės buvo 
gražiose Beverly Country klubo 
patalpose, kur susirinko dau
giau kaip 300 svečių. Pro juos
tų vartus — tampriai suausto 
bendro gyvenimo simbolį — 
salėn įžengusius jaunuosius 
pasitiko su duona, vynu ir 
druska jų tėvai. Vaišėms vado
vavo Dana Mikužienė. nuotai
kingai ir su humoru apibū
dindama (lietuvių ir anglų kal
bomis) jaunuosius ir jų palydą. 
Taipgi ji pristatė ir supažindino 
svečius su Kielu ir Sutkų šei
momis, giminaičiais ir artimai
siais, kurie buvo atvykę iš 
Clevelando, Toronto, Sunny 
Hills. St. Petersburg ir 
artimesnių vietovių. Jaunieji 
susilaukė daug sveikinimų iš 
Lietuvos. Australijos, Floridos ir 
kitur. Žodžiu sveikino jaunosios 
tėvas, linkėdamas naujai šeimai 
išlaikyti lietuviškumą ir susi
laukti gausaus prieauglio. Jau
nojo tėvas šalia sveikinimų taip 
pat išreiškė viltį, kad bus 
galima su anūkais susikalbėti 
lietuviškai... Jaunasis savo ir 
žmonos Vilijos vardu dėkojo tė
vams ir svečiams, kurie savo 
dalyvavimu taip šiltai įsijungė 
į šią didelę jų šeimos šventę. 
Galindai nuaidėjo „Ilgiausių 
Metų! ir pakilo šampano tau 
rės i jaunųjų sveikatą. Kun. 

Algimantas Kezys pakvietė 
visus susikaupti klausant pras
mingų maldos žodžių prieš 
vakarienę. Skoningai gėlių 
puokštėmis išpuošta salė ir sta
lai, ypač patrauklus užkandžių 
bufetas ir saldumynų stalas 
kėlė apėtffą ir glostė akį. 

Visą vakarą svečius linksmi
no Liūto Dargio vadovaujamas 
orkestras „Vytis", pradėdamas 
tradiciniu jaunųjų valsu ir 
užbaigdamas nuotaikingu 
„Suk, suk ratelį" šokiu. Dan
guolė Bartkuvienė, jaunosios 
krikšto motina, užrišo naujajai 
šeimininkei puošnią lietuvišką 
priejuostę, o Arvydui teko pyp
kė, skrybėlė ir raštuota iš Lie
tuvos gauta juosta. 

Vilijos ir Arvydo draugystėje 
pagai fantast iškai Danos 
Mikužienės sukurtą „pasaką*' 
užsimezgė snieguotuose Aspen, 
Colorado. kalnuose, „Litua-
nicos" slidinėtojų klubo iš
vykoje. Būdami dideli įvairaus 
sporto entuziastai, abu surado 
kelią ir į bendrą gyvenimą, 
kuris juos atvedė prie altoriaus. 

Vilija Rita Sutkutė. dail. Ados 
ir dr. Prano Sutkų duktė, gimė 
Chicagos priemiestyje South 
Holland. Baigusi Homewood — 
Flossmoor aukštesniąją mo
kyklą, lankė Lojolos universite
tą, kur įsigijo bakalauro laips
nį biznio administracijos srityje. 
Vėliau, dirbdama National Fu-
t u r e s Association ir daug 
ke l iaudama ta rnybin ia i s 
reikalais, ryžosi ruoštis sun
kiems CPA egzaminams. Šios 
jos pastangos keletą savaičių 
prieš vestuves buvo apvainikuo
tos CPA certifikatu. Vilija nuo 
pat mažens jungėsi ir i lie
tuviška gyvenimą: lankė litu
anistines Roselando ir Lemon-
to Maironio mokyklas, priklau
sė „Aušros Vartų" skaučių tun
tui, dalyvavo dainų ir šokių 
šventėse, keliavo į Australijos 
Lietuviu dienas su sportininkų 
grupe. 

Arvydas Juozas Kiela. Emili
jos ir Mariaus Kielų sūnus, 
gimė Lietuvoje ir tik su ypa
tingu JAV prezidento Nixono 
(tuomet viceprezidento^ pagalba 
ir specialiu Chruščiovo leidimu 
1959 m. atvyko su motina 
Emilija Kieliene į Ameriką. 
Chicagoje baigė Šv. Ritos 
aukštesniąja mokyklą ir lanke 
Teacher's College, tikėdamas 
kuomet nors dirbti pedagoginį 
darbą. Vietnamo karo metu. 

Spalio 23 - 25 dienomis Wa-
shingtono Sheraton viešbutyje 
vykusi Lietuvių politinė kon
ferencija praėjo su dėmesiu Lie
tuvos valstybingumo išlaikymui 
ir pavergtai tautai. Konferenci
joje p i rmininkai atstovavo 
keturiems iš esamų šešių laisvi
nimo veiksnių (PLB, Lietuvos 
Laisves komitetui, JAV LB ir 
Kanados LB). Taip pat atsto
vavo kelioms lietuvių poli
tinėms partijoms ir eilei gyvų 
polit inės akcijos v iene tų 
(Amerikos Baltų Laisvės lygai, 
CCJS, BATUNui ir t.t.). Regist
ruotų dalyvių skaičius siekė 130 
asmenų. Konferencijos dalyvių 
tarpe buvo Lietuvos laikinosios 
vyriausybės ministeris dr. Adol
fas Darnusis ir vienas iš Vliko 
kūrėjų dr. Bronius Kasias. Dar 
apie 70 asmenų įvairiu laiku 
konferencijos eigą stebėjo. Daly
vių sulaukta iš keturių laisvojo 
pasaulio kraštų — Australijos, 
JAV-ių, Kanados ir Venecuelos. 
Iš Lietuvos atvykęs rezistentas, 
buvęs politinis kalinys doc. Vy
tautas Skuodis,buvo konferenci
jos garbės svečias ir prelegentas. 

Konferenciją atidarė JAV LB 
krašto valdybos pirm. inž. Vyt. 
Volertas. Pasveikino Lietuvos 
Diplomatijos šefas dr. St. Bač-
kis, VVashingtono LB apylinkės 
pirm. pulk. D. Skučas, PLB 
pirm. inž. V. Kamantas, Kana
dos LB krašto valdybos pirm. 
adv. Alg. Pacevičius, ir Pas.. 
Liet. Jaunimo s-gos pirm. G. 
Grušas. Konferencijai pakai
tomis pirmininkavo inž. Alg. 
Gečys, adv. J. Kuraitė-Lasienė, 
Alg. Pacevičius, Alg. Raulinai-
tis ir G. Grušas. Išvadų komisiją 
sudarė dr. K. Ambrozaitis, Alg. 
Gureckas (pirm.) ir inž. J. 
Danys. Konferencijos eigą sekė 
Amerikos Balso ir lietuvių 
spaudos atstovai. 

Pirmąją konferencijos dieną 
buvo išklausyta Kennan insti
tuto mokslininkės ir Helsinki 
VVatch konsultantės Liudmilos 
Alexeevos pranešimas apie Sov. 
Sąjungos dabartinę tautybių 
politiką. Ši su Lietuvos pogrin
džiu artimai dirbusi Maskvos 
Helsinkio grupės narė konsta
tavo, kad Gorbačivas ir didžioji 
dauguma rusų tautos siekia 
išlaikyti sovietinę imperiją 
esamose sienose. Demokratinio 
nusiteikimo rusai, kaip ji , pasi- j 
sako už tautų apsisprendimo 
principo p r i t a ikymą Sov. 
Sąjungos priklausomybėje esan
čioms tautoms. Popietės metu 
konferencijos dalyviai vyko j 
Baltuosius rūmus. Ten aktua
lius informacinius pranešimus 
JAV - Sov. Sąjungos santykių 
klausimu pateikė Tautinio sau
gumo tarybos direktorė politinio 
nusistatymo reikalams Lisa 
Jameson, nacių pa ie škos 
klausimu — Teisingumo depar
tamente valstybės prokuroro 
pavaduotojas v ieš ies iems 
reikalams Joseph Morris ir 
Amerikos prezidento JAV - Sov. 
Sąjungos pasikeitimų inicia
tyvai koord ina tor ius dr . 
Gregory Guroff. Pranešimuose 
buvo paliesti Gorbačiovo „atvi
rumo" politikos, žmogaus teisių, 
Specialių investigacijų įstaigos 
(OSI), kultūrinių mainų ir mies
tų suporavimo („sister cities") 
klausimai. Pranešimų Baltuose 
rūmuose pateikimą koordinavo 

PAIEŠKOMI ASMENYS: 
Pilkauskas Albinas sūnus Anta
no gimęs 1922 m. ir Pilkauskas 
Jonas sūnus Antano gimęs 1926 
m. Paieško sesuo Milda 
Pilkauskaitė. Prašau rašyti: 

Mečys Slavinskas 
19 Iris Lane 

New-Hyde Park, N.Y. 11040 
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Reikalingas „satesman" pardavinėti mėsos 
produktus. Kompanija parūpins masiną, 
benziną ir leidimą AoNkantas turi turėti vai
ruotojo leidimą saugaus vairavimo rekor
dą ir turi būt „bondabte". Skambinti: (312) 
722-1070 tfc tarp 7 ir S vai. ryto. 
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Liudmila Alexejeva, Helsinkio priežiūros konsultantė. 

spec. prezidento asis tentas 
viešiesiems reikalams Linas 
Kojelis. 

Antroji konferencijos diena 
buvo skirta lietuviams specifi
niai rūpimų klausimų svarsty-
bai. Lietuvos laisvinimo veiklos 
apžvalgą, veiklos įvertinimą ir 
kas išeivijos darytina politinės 
srities veikloje ateityje svarstė 
J. Danys, Gintė Damusytė, Alg. 
Gureckas ir prof. dr. Tomas 
Remei kis. Simpoziumo rėmuose 
jautrią ryšių su pavergta tauta 
temą nagrinėjo dr. Bronius 
Nemickas, Viktoras Nakas, 
Juozas Kojelis, Myk. Drunga ir 
simpoziumui vadovavęs prof. dr. 
Romualdas Misiūnas. Tariamų 
nacių ka ro nus ika l tė l ių 
paieškos klausimą analizavo ir 
gaires ateities veiklai pateikė 
prof. dr. Romas Vaštokas, dr. 
Saulius Sužiedėlis ir adv. Povi
las Žumbakis. Konferencijos 
dalyviai su dideliu dėmesiu sekė 
visų trijų simpoziumų eigą. Salė 
buvo sklidinai užpildyta, daug 
kam teko stovėti. Vakare vyku
sio pobūvio — pietų metu 
kalbėjo Lietuvių Teisėms ginti 
akcijos komisijos koordinatorius 
ir „Koalicijos..." pirmininkas 
Ant. Mažeika. Jis supažindino 
su vykdomais pasiruošimais 
papildyti dabartinį nacių pa
ieškos įstatymą ir teismo keliu 
pašalinti šio įstatymo prieš 
baltus ir ukrainiečius vykdomą j 
diskriminaciją. PLB reikalų 
vedėjai Danutei Korzonienei su 
gautais sveikinimais supažin
dinus vaišių dalyvius, JAV LB 
Kultūros tarybos pirm. Ingrida 
Bublienė ir programai vadova
vęs A. Gečys pristatė konfe
rencijos svečius. 

Sekmadienį viešbučio pa
talpose Lietuvių Informacijos 
centro direktorius kun. K. Pu-
gevičius atlaikė šv. Mišias. Pa
moksle iškėlė artimo meilę ir 
svarbą ja grįsti mūsų veiklą. 
Doc. Vyt. Skuodis paskaitoje 
„Lietuvos dvasinis genocidas" 
lietė okupanto vykdomą lietu
viams tautos prievartavimą. Jis 
perdavė Lietuvos pogrindžio pa
geidavimus lietuvių išeivijai. 
Baigminėje paskaitoje „Išeivijos 
gyvenimo prielaidos ir tikrovė" 
Vyt. Volertas apžvelgė iš mūsų 
pažiūrų kylančias kai kurias 
veiklos problemas. Akcentavo 
darnos svarbą mūsų veiksnių ir 
tarpusavio santykiuose. Kon

ferencijos dalyvio dr. Juozo 
Kazicko žodžiais tai buvo viena 
iš pozityviausių konferencijos 
nuotaikas visapusiškai per
duodančių kalbų. 

Visais konferencijoje svarsty
tais klausimais buvo priimtos 
konferencijos išvados. Kon
ferencija baigta PLB pirmi
ninko Vyt. Kamanto ilgesniu 
padėkos žodžiu. Lietuvos himną 
sugiedojus po doc. Vyt. Skuodžio 
kalbos, konferencija baigta 
sugiedant Maironio „Lietuva 
brangi". A > G # 

PART T:.v,t. MUŠT SPEAK ENGLISH & HAVE 
GREEN CARD OWN TRANSPORTATION 
NECESSARY 

APPLY IN PERSON 
HILTON INN C' OAK LAWN 

9333 S. CICERO. OAK LAWN 
BETVVEEN 2 - 4 PM M-F 

PATARNAUJA 
M PAftOAVtMC NUOSAVYMU. 
Nemokamai {kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
M 0 0 S. Putastd 

LINCOLNO CENTO 
PROJEKTUOTOJAS 

Gimęs Rusijos provincijoje 
Lietuvoje (taip klaidingai 
skelbia Littleton Coin Company 
leidinys — red.) 1871-mais me
tais, Viktoras D. Brenner dar 
jaunas būdamas pasižymėjo 
savo meniniais gabumais. Kai 
kurie jo bendraamžių, pavydėję 
j am gabumų, įskundė j i 
valdžiai dalyvavus pinigų per
spausdinimo sferoje. Nors ir 
neturėdamas jokių įrodymų, 
teismas vis dėlto nuteisė Vik
torą iki gyvos galvos kalėti Si
biro lageriuose. 

Brenner, nenorėdamas visą 
savo gyvenimą neteisingai 
praleisti kalėjime, paspruko ir 
išvyko į Ameriką, kur jo kar
jera kaip menininko augo. 
1909-tais metais, Abraomo Lin-
colno gimimo 100 metų su
kakčiai paminėti, Brenner buvo 
JAV-bės prezidento Teodoro 
Roosevelto paskirtas sukurti 
naują vieno cento monetą. Ir 
nors lig tol nė vienoj JAV-bių 
monetoje nebuvo naudojami 
asmenų atvaizdai, Brennerio 
cente figūravo Lincolno biustas. 

Iš karto Lincolno centas išpo
puliarėjo, tačiau visuomenėje 
iškilo pasipiktinimas cento 
sukūrėjo inicialų, kurie atrodė 
esą per ryškiai monetoje 
nukaldinti. Tų pirmųjų metų 
laidą pertraukus, inicialai buvo 
išimti ir centų kaldinimas tęsia
mas. 1918-tais metais Brenne
r i o inicialai buvo sugrą
žinti, bet jau taip, kad tik padi
dinamuoju stiklu tebūtų įžiū
rimi. Taigi, Viktoras Dovydas 
Brenneris, l ietuvis, sukūrė 
JAV-bių istorijoje ilgiausiai 
kaldinamą monetą. 

buvo paimtas į kariuomenę ir ! 
išsiųstas, laimei į Vakarų 
Vokietiją, iš kur grįžo užsitar- ; 
navęs seržanto laipsnį. Neabejo
tinai paveldėtas talentas bizniui, į 
nejučiomis nukreipė Arvydą į 
šią sritį ir jis įsteigė nuosavą 
Aras Roofing Co., kuriai jau eilė 
metų sėkmingai vadovauja. 

Povestuvinei kelionei jaunie- ' 
ji buvo išvykę į Havajų salas, o 
dabar, sugrįžę į savo pareigas, 
kurias Marąuette Parko apy
linkėje, lietuvių kolonijoj. Valio 
Vilija ir Arvydai! 1^ JĮ^ 

Juozas Brazaitis 

RAŠTAI VI 
Tai paskutinis šio kultūrininko ir valstybininko raštų to

mas, kuriame perspausdinta knyga „Vienų vieni" ir pridėta 
12 kitų straipsnių, liečiančių pokarinių metų mūsų laisvės 
kovas ir pasaulio abejingumą mOsų šauksmui. Redagavo 
Alina SkrupekeNenė ir Česlovas Grincevičius. Knyga turi 578 
puslapius teksto ir iliustracijų, kietais viršeliais. 

Kaina su persiuntimu 17.90 dol. IMnola gyventojai 
moka 19.20 dol . 

Užsakymus siųsti: 

Restaurant 
MARSHALL FKLD'S 

* WAITERS/WAiTRESSES 
Join our team trtis season under the 
great tree in trte Vvalnut Room. 
If you have good communication skills 
and have previous wait experience or 
have worked witrt customers before, 
your daytime seasonal joto may be 
waiting for you at our State Street Store. 
For your opportunity to earn extra in-
come and a liberal merchandise dis-
count. ptease appty in person Tuesday. 
November 10 and Wednesday, 
November 11 from 10:90 am - 2:30 pm 
in the 9th R r Event Center, 111 N. 
State Street, Chicago, Illinois. 

equal opportunity empioyer m/f 

RE/MAX 
REALTORS 

anmr 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 939-9195 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba.norite būti 
M M O Stankaus kutentais. Nuosa 
vybės įkainavimas nemoksmel. 

MISCELLANEOUS 

Česlovas Orinr evtf h n 

VIDUDIENIO VARPAI 

(Laimėjusi LR0 grožines literatūros 
premiją) 

šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais. 

Išlėkto LK klubas Chjcago, 1985. 
Kaina su persiuntimu $9.00. IHinois 
gyv. moka $5.32. 

Užsakymus siųsti; 

4548 W. SSftf St. 
CMcago, R. 50S2S 

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

• 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

1 oo/o- 20% — 30% pigiau mokėsit u* 
apdraudąnuo ugnies ir automobiKo pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS -
320*y» We»' 9Sth 

i S l i ^^m ^•Js^ ^ * O v v ^ 

i 
V.T. ELECTRIC CO. 

Licensed, Insured — Bonded 
436-5537 

Elektros ir namų apšildymo 
sistemų pataisymai. 

Vytautas Ti 

• L I K T U O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimai Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai 

KLAUDUUS 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algts Rukisnss 

Knygos antrinis pavadinimas: „The VVorid's 
(Underground) Jokės", žurnalistas ir rašytojas Algis Rukšėnas, 
poiitines-satynnes dramos ,,rossots pragare ir „uay or aname 
(knygos apie Simo Kudirkos 1970 m. nepavykusį pabėgimą į laisvę 
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir 
charakteringus juokus, kuria kursuoja Sovietų pogrindyje ir 
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakterį. 

Secaucus, New Jersey: Citadel Press, 1956. Kaina su par
siuntimu in USA $7.50. Hlinora gyventojai moka S5.45. 

Užsakymus siųsti: 

4546 W. 63r* St. 

4545 W . S3fd * * . 
CMesgo, M. 90525 

JURGIS OUAUDA 

The AGONY. A literary approch to history. 
Translatsd from Uthuanian by Jonas Zdanys. 

ši knyga išleista 1996 su parama Lietuvos Saukų 
sąjungos, kuriai vadovauja Karolis Mistovaitia. 
Didelio formato, 286 psl. Tai gera ir vertinga dovana 
bet kokiomis orooomis nes ioie laikrodžio tikslumu 
i / v i nv^s^^tffv 5" wiiwtiiW( i i e e jwĵ # N U R I V U M V IP^^WW* viw 
Aor AtemAs mušu t AukM IsSsivte Ir nflorttdtMMinrvtoBtsi 
S5$#v•95S5M195OT ••••JPająS' veswi^M i s j e r i e vt • v^^#**reMSVe^n#Mfys^s^ev 

praradimas. Kaina su persiuntimu 13.50 SeL (H-
linois gyventojai dar prideda 96 et. valstijos 
mokės*,). 
Užsakymus siųsti: 



KRUOPŠTAUS IR SĄŽININGO 
KULTŪRININKO NEMARUMAS 

A. a. laikraštininko Aleksandro Laikūno metinės 

s » -

« 

Mirusiųjų mieste, kapų eilėse 
lieka akmenyse iškaltos pavar
džių raidės, gimimo ir mirties 
datos, o tarp jų neišskaitoma, 
bet palikta žmogaus gyvenimo 
praeitis. A. a. Aleksą I^ikūną 
prisimename jo mirties me
tinėse, paminkle išskaitome 
mokytojo visuomenininko laik
raštininko kultūrininko nueitą 
gyvenimo kelią. 1930-38 moky
tojas, 1938-40 jaunosios Lie
tuvos centro reikalų vedėjas, 
1945-49 Vokietijoje ,,Mūsų 
kelio" redaktorius, 1949 — 
„Lietuvio" redaktorius ir lei
dėjas, 1947-48 Augsburge leis
to „Im Ausland" redaktorius. 
1970-77 „Naujosios vilties" 
žurnalo redakcinės kolegijos 
narys, nuo 1981 — redaktorius. 
Veikė tautinėse organizacijose, 
Lietuvių Bendruomenėje, įvai
riose kultūrinėse organizacijose. 

Pirmą kartą Aleksandrą Lai-
kūną pamačiau ir susipažinau 
1930 metų rudenį Šiaulių 
Mokytojų seminarijos prie
menėje. Jis, jaunas amžiumi, tik 
18 metų, dar jaunesnis savo iš
vaizda, tą pavasarį baigęs 
seminariją, vykdamas į pirmą 

Laiškas 
NAUJOS FORMOS 

SIUNTINIAM Į LIETUVA 

Visai pripuolamai sužinojau, 
kad forma 2966-B 1985 m. 
vasario mėn. siuntiniam į 
Lietuvą yra pasenusi ir nuo 
1967 m. rugpjūčio 1 dienos nebe
galioja. Anot tarnautojos Ever-
green pašte Kedzie ir 94 St., 
siuntiniai išsiųsti su ta forma 
yra grąžinami atgal. Kai aš 
pasakiau, kad prieš tris dienas 
išsiunčiau tris siuntinius per 
paštą ant Kedzie ir 61 St., ji 
atsinešė* knygą, kur juoda ant 
balto parašyta tai, ką ji man 
pasakė, ir kad formą reikia 
užpildyti dviem kalbom: anglų 
ir rusų arba anglų — prancūzų 
kalbomis. 

Grįžau perpykusi, kad paštas, 
aptarnaująs didelę daugumą 
išeiviujsiunčiančių siuntinius į 
rusų okupuotus kraštus, per tris 
mėnesius nerado reikalo gauti 
naujas formas (senos guli ant 
stalo — gali pasiimti). 

Laimė, kad siuntinius apdrau-
džiau, tai turėjau popieriukus, 
su kuriais apsiginklavusi 
pasiryžau kovai Lawndale 
pašte. Paprašiusi kalbėti su 
palto „supervisor" išaiškinau 
savo rūpestį. Ji ramino, kad 
siuntiniai tikriausiai pasieks 
adresatą, kad jie negavę naujų 
formų ir panašiai. 

Pasakiau, jei anas paštas gavo 
formas ir jus turėjote pakan
kamai laiko tai padaryti, nes 
žmonėms gali toks jūsų apsi
leidimas kainuoti daug pinigų. 
Matydama, kad taip lengvai 
manimi neatsikratys, dar kartą 
užtvirtino, kad siuntiniai nuei
sią. „O jei nenueis? paklausiau, 
„kas padengs išlaidas, kurios 
padidėtų trigubai?" Ji pasakė, 
kad pastas tuos siuntinius išsiųs 
be atskiro primokėjimo. 

Rašau apie šį nemalonų 
pergyvenimą, nes gali atsirasti 
daugiau žmonių, kurie bus 
išsiuntę siuntinius po rugpjūčio 
1 dienos. Jei siuntinys grįš. dėl 
netinkamų formų, ten pat pašte 
reikalaukite kalbėtis us „super-
viser" ir reikalauti, kad jie turi 
padengti persiuntimo išlaidas. 
Paprastai atsiimdamas siuntinį 
turi primokėti t iek, kiek 
užmokėjai išsiųsdamas ir, jei vėl 
siųsi tą siuntinį, tai dar kartą 
mokėsi tokią sumą. 

Naujos formos gaunamos Ked
zie ir 94 gatvė pašte, jų numeris 
tas pat 2966-B, July 1986, tik 
data naujesnė. 

S. V. 

VYTAUTAS KASNIŪN AS 

paskyrimą mokytojauti, pasi
puošęs naujutėlaite skrybėle ir 
apsiaustu, su blizgančiu port
feliu rankose, kalbėjosi su direk
torium Juozu Orlausku. Mums 
naujokams direktorius atrodė 
piktas ir bijojome jam pasimai
šyti po kojomis. Saugojomės, kad 
nepamatytų rūkant cigaretės, 
nesutiktumėm jį eidami su mer
gaite, nelaikytumėm kelnių ki-
Senėse rankos, o blogiausia, jei 
abi sukišdavome. O dabar mūsų 
nuostabumui Aleksas su juo 
kalbėjosi, juokavo, abu šypso
josi. Tad ir žiūrėjome į juodu 
akis išpūtę. Šalia manęs sto
vėjęs antro kurso seminaristas 
Smailys pašnibždėjo man į ausį, 
kad Aleksas buvo jauniausias ir 
gabiausias mokinys, direk
toriaus numylėtinis. Jis esąs 
mūsų kaimynas, kilęs iš Žei
melio apylinkės. Tad po direk
toriaus „palaiminimo" priėjau 
prie Alekso ir pasisakiau, kad 
esu joniškietis, turiu draugų ir 
giminių Žeimelyje. Knietėjo pa
sisakyti, kad ir aš esu jauniau
sias kurse, tarpe 42 mokinių. Jis 
juokavo apie tradicinį „pa
laiminimą", kai baigę semina
riją jaunieji mokytojai, gavę 
pirmą paskyrimą, užsuka į 
seminariją pasikalbėti su 
mokslo draugais, o su buvusiais 
mokytojais, kaip „lygus su ly
giais". Taip užsimezga pirmoji 
pažintis, kuri vėliau suvedė į 
artimesnius ryšius, bendrą 
gyvenimą. Susitikdamas su juo 
tik vasaros atostogų metu, 
Žeimelyje ar Joniškyje šven
čiant atlaidus. Baigęs semi
nariją Aleksą matydavau įvai
riuose suvažiavimuose, sto
vyklose, mokytojų konfe
rencijose. Jį lengvai išskirdavai 
iš būrio. Aukštas, lieknas, 
gražiai nuaugęs, švelnių manie
rų. Suvažiavimuose niekados 
nemačiau jo vienišo, šlepinėjan-
čio pakraščiais, kuo pasižymėjo 
kuklūs kaimo mokytojai, bet 
visados būryje linksmai besi
kalbantį ar rimtai nuomonėmis 
dalijantis. Jis apie save būrė 
žmones, nevengdamas ir prie ki
tų burtis. Vienoje Girulių va
sarvietės stovykloje su juo lan
kiau dr. Barzdžiaus suorgani
zuotus italų kalbos kursus ir, 
gyvendamas keletą savaičių po 
vienu stogu, dar geriau jį paži
nau. Įprastai jis pirmavo mok
sle, ir mes stengėmės nuo jo 
neatsilikti. 

Rudenį mus su Aleksu sujun
gė Alma Mater — lot. gaivinanti 
motina — buvo ir mokytojų 
seminarija, paruošusi pirmajai 
mokytojo profesijai. Mokslo 
rūmų pavadinimas gaivinančia 
motina, labai gilus, prasmingas 
ir jausmingas. Žmones suriša 
koridorių grindų skambesiai, 
salės, auditorijos, suolai, sklin
dą mokslo žinių balsai, matyti 
veidų veidai , bendri iš
gyvenimai, meilė, triukšmas ir 
ramybė. Tai širdimi ir jausmais 
išgyenti rūmai, sutikti žmonės 

niais ir mudu su Aleksu taukše 
nome batus laikinoje sostinėje. 

Ėjome, skubėjome, bėgome 
lyg į amžinos aušros rytojų ir 
staiga po kelerių metų sustingo 
mūsų žingsniai. 1940 metų 
birželio mėnuo ruošėsi pasitikti 
Laisvės alėjos liepų medžių 
žydėjimą, tradicinę vasaros 
šventę, bet vietoj saulės spin
dulių sušvito priešų durtuvai. 
Gatve žygiavo okupacinė ka
riuomenė, verkė svetimųjų min
džiojamas asfaltas. Paskutinį 
kartą uždarę Pažangos rūmų 
duris, mes trise su Aleksu ir dr. 
Barzdžium atsidūrėme gatvėje. 
Kalbėjomės apie paskutiniuo
sius įvykius ir išgyvenimus. 
Aleksas baigė sunaikinti didelę 
daugumą „Jaunosios Lietuvos" 
sąjungos dokumentų. Be poilsio 
dirbo dieną ir naktį, kad prie
šams nepatektų į rankas pavar
džių sąrašai ir kt. Tada 
džiaugėmės jo ryžtu ir pasiauko
jimu. Šiandie jis man lyg tas 
garsusis herojus pulkininkas 
Oliver North. 

Kitas gana didvyriškas poel
gis buvo „Lietuvos Aido" vyr. 
redaktoriaus Broniaus Dirmei
kio. Atleistas iš pareigų, jis su- j 
šaukė paskutinį redakcijos po
sėdį. Komisarui žurnalistui 
Jonui Šimkui perėmus vyr. re
daktoriaus pareigas, Dirmeikis 
jam įprastu žodžių kirčiavimu ir 
karštu tarimu pasakė: „Ateities 
istorija pasakys, kas buvome ir 
esame teisūs, kas mylėjome 
savo tėvynę". Po to su mumis 
atsisveikino kiekvienam pa
spausdamas rankas. Nusilenkęs 
prezidento Antano Smetonos 
biustui, dar kartą apžvelgė ir 
išėjo gana smarkiai trinktelėjęs 
durimis. Šimkus sumišęs švep-
telėjo kitų atleidžiamų redak
torių pavardes — Leskaičio, 
Railos, Rastenio — paskiau 
sunkiai iššvokštė: rašykite... su 
kitais pasikalbėsiu atskirai. 
Taip buvo įvykdyta „Lietuvos 
Aido" dienraščio mirtis. 

Po kelių dienų atėję su Alek
su į Pažangos rūmus atsiimti 
atostoginius pinigus, kori
doriuje ant laiptų susitikome iš 
juriskonsulto kambario išėju
sius Lietuvių Tautininkų sąjun
gos pirmininką prof. dr. Domą 
Cesevičių ir sąjungos generalinį 
sekretorių Joną Statkų. Atspėję 
mūsų veiduose nuostabos išraiš
kas, kad jie dar tebesimaišo 
Kaune, Statkus Aleksui uždėjo 
ant peties ranką. Kuris ką sakė, 
nebeatsimenu. Kalbėjo abu. Aš 
atsisveikinau su dr. D. Ce
sevičium, kuris buvo titulinis 
„L.A." vyr. redaktorių. Alekso 
ir mano gyvenime liko neatspė
jami protavimai, jiems pasa
kius, kad iš Lietuvos nepasi
trauks, jog dabar sunkiai kentės 
visi lietuviai ir bendraminčiai 
tautininkai, ir jie kentės su jais 
drauge. Tą klaidą padarę, jie 
vėliau skaudžiai nukentėjo. 

Kai Laisvės alėjoje užviešpa
tavo nelaisvė, nesaugu buvo jo
je pasirodyti. Su Aleksu išei
davome pasivaikščioti ir pasi-

DRAUGAS, antradienis, 1987 m. lapkričio 10 d. 

A.tA. 
SESUO M. 

CELESTE FRANK, SSC 
(Olga Prankai t i s ) 

Mūsų mylima Seselė mirė Holy Redeemer Hospital, 
Meadowbrook, Pennsylvania, 1987 lapkričio mėn. 7 d. 

Duktė Matthew and Vincenta (Degutis) Frank. 
I Vienuolyną įstojo iš Šv. Alfonso parapijos, Baltimore, 

Maryland. 
įžaduose vienuolyne išgyveno 61 metus. 
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero Seseris, savo pusseserę 

kabele Frank, Plymouth, PA ir jų šeimas, taip pat kitus 
gimines, mokinius ir pažįstamus. 

Nulydėta į Motiniškojo namo koplyčią trečiadienį, 
lapkričio 11 d. 

Šv. Mišios bus atnašaujamos trečiadienio vakare 7 vai., 
lapkričio 11 d. 

Dėmesio: šv. Mišios bus pagal naują arkidiecezijos 
potvarkį. 

Gedulingos pamaldos prasidės ketvirtadienį, 10:00 vai. 
ryto Šv. Kazimiero Seserų Koplyčioje, 2601 W. Marąuette 
Road, Chicago. 

Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 
Prašome gimines, Seselės mokinius ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse ir pasimelsti už a.a. Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero seserys ir Frank šeima. 
Laidotuvių direktorius Stephen Lack & Sons. 

įvedžiau naują skyrių „Gražioji 
Nemuno šalis", rašydamas 
kelionės įspūdžius apie krašto 
žymias vietoves. Dabar iš
ryškėjo Alekso gabumai ne tik 
kaip laikraštininko, bet ir re
daktoriaus. Buvo geras stilistas, 
kalbos žinovas 

Su Aleksu susitikdavau 
Tremtinių bendruomenės, Vli-
ko, žurnalistų nuvažiavimuose, 
konferencijose. Aleksas labai 
jautriai išgyvendavo piktus ki
virčus, nepamatuotus užme
timus, senų partinių nesu
tarimų vilkimus iš užartų 
ražienų. 

Amerikoje išskyrė toliai, sku
bios valandos. Susitikdavome 
tik Neo-Lithuania korporacijos 
bei Tautinės sąjungos suvažia
vimuose. Nuoširdus, draugiš
kas, atviras, savo įsitikinimus 
pastatęs ant stiprių pamatų, 
mūro sienas gražino drau
giškumo, pareigingumo dvasia 
ir jos spalvomis. 

1986 m. lapkričio 25 d. (mirė 
X1.22) su Aleksu Laikūnu atsi
sveikinant, dr. Bronius Ne-
mickas, „Naujosios vilties" re
dakcinės kolegijos narys savo 
kalboje pabrėžė: „Aleksas 
Laikūnas yra vienas tų laimin
gųjų, kuris palieka savo šeimai 
rūpestingo vyro ir tėvo, o tautai 
— kuklaus, kruopštaus ir sąži
ningo kultūrininko nema
rumą". Vilties d-jos pirm. inž. 
Kazimieras Pocius: „Keitėsi 
Vilties draugijos valdybos pir
mininkai, valdybos nariai, o 
Aleksas buvo Vilties draugijos 
valdyboje iki paskutinės savo 
gyvenimo dienos. Tai pavyzdys 
mums visiems, kaip reikia pasi
švęsti ir dirbti, kad tautinės 
minties laikraštis „Dirva" išei
vijoje egzistuotų". „Dirvos" re
daktorius Vytautas Gedgaudas: 

„Velionio Alekso išėjimu atsira
dusi spraga nebus lengvai i 
užpildoma, tačiau jo palikti pėd- j 
sakai liks atrama tęsiantiems jo ! 
darbą. Dėkingi liekame jam už 
širdingą dėmesį, rūpestį ir talką 
„Dirvos" kelyje, visad su 
šypsena tiesusiam ranką". Žur
nalo „Naujoji viltis" redakcinės 
kolegijos narys Mečys Valiu
kėnas: „Talentingą ilgametį 
„Naujosios vilties" redaktorių, 
lietuvių kalbos stilistą, lietuviš
kos minties puoselėtoją kolegą 

į Aleksą Laikūną, atsisveikinu 
į Korp! Neo-Lithuania vyr. val

dybos, Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos vardu". 

Lapkričio 22 d. puoš a.a. Alek
sandro Laikūno kapą nukri-

. tusių medžių lapais išaustas 
kilimas, žibės amžiną šviesą 
simbolizuojančių žvakių lieps
nelės, artimųjų prisiminimais, 
maldomis nupintas vainikas, 
nemarumu atžymėti kultūros 
dirvonuose atlikti darbai. 

Vieno vakaro susitikimą kalbėti į užmiestį. Vieną pa- i 
sujungė laikrodžio rodyklė. Sku- j vakarį sutikome dr. Bronių Dir 
bėjome į korporacijos sueigą ir 
vėlavome. Abu ieškoję pastogės 
gyvenimui, tą vakarą nutarėme 
apsigyventi viename bute prie 
Laisvės alėjos. Jis dirbo „Jauno
sios Lietuvos" centre, aš „Lietu
vos Aido" dienraščio redakcijoje. 
Daug buvo bendrų kalbų, min
čių, užsimojimų, išgyvenimų. 
Nepažabota jaunystė ir nepa
rašyti dienoraščiai vijosi Karo 
muziejaus laikrodžio skambėji
mus. Skubėjo Lietuva pasivyti 
prarastą laiką, rodos, skubėjo 
simbolines Laisvės alėjos liepos 
su poeto Maironio žodžiais, skir
tais Jaunajai Lietuvai, skubėjo 
ir Aleksas dirbdamas ir studi 

meikį. Jis, išsukęs iš skersinės 
gatvelės, ėjo prieš mus ir, išgir
dės mūsų artėjančius žingsnius, 
staiga įsuko į vieną kiemą. Po 
to atpažinęs mus pasikalbėjo, 
nepritaręs pasisakytai tauti
ninkų vadovų nuomonei. Po to 
išsiskyrėme savais keliais. Tai 
buvo Dirmeikio paskutinė nak
tis Kaune, bėgant į Vokietiją. 

Gyvenant Vokietijoje vėl užsi
mezgė ryšiai su Aleksu Laikū
nu. Jis buvo „Mūsų kelio" sa
vaitraščio redaktorius. Susiraši
nėjom laiškais. Su laikraščio lei
dėju Domu Peniku kvietė per
sikelti į Dillingeną ir įsijungti 
į redakcinį kolektyvą. Negalė-

A.tA. 
SOFIJAI GARMIENEI 

mirus, jos dukrai IRENAI ir žentui ANTANUI su 
šeima ir kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Jolyta ir Vytautas Suduikiai 

NAUJAS OSI KALTINIMAS 

OSI iškėlė bylą prieš Jacob 
Habien, 74 m., gyvenantį Nor-
wood. Kaltina, kad įvažiuo
damas jis nepasisakė buvęs sar
gas Majdanek ir Flossenburgo 
lageriuose. Mėgina atimti pilie
tybę. Byla iškelta OSI direkto
riaus N. Sher ir prokuroro 
Valuko. Habiech yra gimęs 
Rumunijoje. 

TREJOPOS SLOGOS 

Sveikatos vadovybė numato, 
kad Chicagos srityje pasirodys 
trejopos rūšies slogos, bet šiemet 
nenumatoma didelės epide
mijos. 

juodamas universitete. Gaiva- damas išvykti iš Wiurzburgo, 
Įimtai stipriais iaunvstės žings- susitaręs dėl bendradarbiavimo, 

Mūsų mielam rėmėjui 

A.tA. 
VLADUI PAŠKEVIČIUI 

mirus, jo žmoną ALDONĄ, dukterį GENOVAITE su 
šeima ir visus gimines Lietuvoje ir Amerikoje nuo
širdžiai užjaučia , .• « «̂ - • t 

^ ^ Lietuvių paštininkų sąjunga 

Mielam Tėvui ir Seneliui, 

A.tA. 
PRANUI GAIGALUI 

iškeliavus Amžinybėn, dukteriai GRAŽINAI STURO-
NIENEI su šeima, mieloms grandietėms, jo anūkėms, 
BEATRIČEI ir VIOLETAI, giminėms bei artimie
siems reikšdami nuoširdžiausią užuojautą, kartu 
liūdime. 

Tautinio meno ansamblis GRANDIS 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR ŠONUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 



DRAUGAS, antradienis, 1987 m. lapkričio 10 d. 

x Sutvirtinimo sakramentą 
lietuviškai suteiks ateinančių 
metų balandžio 10 d. vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, Chi-
cagos ir apylinkių lietuviams 
šio sakramento dar neturin
tiems. Reikia užsiregistruoti iki 
gruodžio 1 d. Suaugusieji re
gistruojasi pas kun. Leoną 
Zarembą tel. RE 7-8400, jau
nimas — l i tuanis t inėse 
mokyklose pas tikybos moky
tojus arba kreipdamiesi į 
Jolandą Mockait ienę tel. 
968-7377 (po 6 vai. vak.). 

x P r e z . A. S t u l g i n s k i o 
moksleivių ateit ininkų kuo
pos susirinkimas bus lapkričio 
13 d., penktadienį, 7:30 vai. vak. 
pas Audrą Mockaitytę, 813 
Chestnut Ln., Darien, 111., tel. 
968-7377. Visi moksleiviai ir jų 
svečiai kviečiami dalyvauti. 

x Amerikos Lietuvių Ka
t a l i k ų f e d e r a c i j o s suda-
rančiom organizacijom yra iš
siųsti įgaliojimai dalyvauti fede
racijos kongrese Padėkos dienos 
savaitgalyje Chicagoje pagal 
turimus sąrašus. Organizacijos 
ir jų skyriai, negavę pakvie
timų, yra prašomi nedelsiant 
kreiptis į Katalikų federacijos 
būstinę 4545 W. 63rd St.. Chi-
cago, 111. 60629. 

x Lietuvių Operos laimin
gieji buvo išskirti praėjusį 
šeštadienį įvykusiame meti
niame Operos pokylyje. Šių 
metų penkias premijas laimėjo: 
Jadvyga Gaudušienė 100 dol., Z. 
Krasauskas 150 dol., Elena Ja
saitiene 250 dol., dr. Ferdi
nandas Kaunas 500 dol. ir 
Ramūnas Vidžiūnas 1,000 dol. 

x Lietuvių Agronomų są
jungos metinės pamaldos už 
mirusius agronomus buvo Mari
jonų koplyčioje lapkričio 8 d. Po 
šv. Mišių buvo bendri pusryčiai 
Marijonų svetainėje, kur tai pat 
buvo aptarti einamieji reikalai.. 

x Loretto gydytojų vaka
rienė buvo šeštadienį, lapkričio 
7 d., Oak Brook salėje. Visus pa
sveikino informacijos vadovas 
A. Cruz, kalbėjo gydytojų štabo 
pirmininkas, taip pat vaka
rienės rengimo komiteto atsto
vas. Grojo gera muzika. Buvo 
puiki vakarienė. Buvo lietuvių 
svečių. 

x U n i o n P i e r Lie tuvių 
draugijos narių rudeninis susi
rinkimas šaukiamas lapkričio 
14 d., šeštadienį 3 vai. p.p. Har-
bert Pensininkų namų pa
talpose. Po susirinkimo dalyva
vusių užkandžiai. Kviečiami 
visi draugijos nariai dalyvauti. 

x Lietuviškos iSeivŲos atei
t i s bus viena iš pagrindinių 
temų, kurios bus svarstomos 
Lietuvių Katalikų kongreso 
metu. Pokalbiuose dalyvaus dr. 
Algis Norvilas, psichologijos 
daktaras ir dvikalbiškumo spe
cialistas, dr. Linas Sidrys, Pa 
šaulio Lietuvių katalikų bend
rijos pirmininkas. Kongresas 
prasidės lapkričio 27 dieną, 
penktadienį. Jaunimo centre ir 
baigsis šeštadienio rytą Marijos 
aukšt. mokyklos auditorijoje. 
Katalikų federacija kviečia vi
suomenę dalyvauti kongreso 
programoje. 

x Lietuvių fondo vadovybė 
praneša organizacijoms, kad va
jaus banketas bus 1988 m. 
lapkričio 12 d. Martiniųue 
salėje. Prašome pasižymėti savo 
renginių kalendoriuje. 

x Antanas E. Miciūnas, De 
troit, Mich., nuo lapkričio 2 d. 
išvyko ilgesnių atostogų į Del-
ray Beach, Fla., pakeisdamas 
„Draugo" siuntinėjimo adresą, 
pridėjo ir 10 dol. auką. Labai 
ačiū. 

x Juozas Raila iš Chicagos. 
suprasdamas lietuviškos spau
dos sunkumus, pratęsė prenu
meratą vieneriems metams su 
20 dol. auka. J. Railą skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
mielą paramą labai dėkojame. 

x Marijonų b e n d r a d a r b i ų 
Chicagos apskr i t i e s susi
r inkimas bus t reč iadienj . 
lapkričio 18 d., 1 vai. p.p. Ma
rijonų salėje. Nariai ir norintieji 
būti nariais, kviečiami at
silankyti šiame susirinkime. Po 
susirinkimo bus vaišės. Kviečia 
valdyba. 

x A. a. ses. Celeste Frank, 
Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos narė, mirė lapkričio 7 
d. Holy Redeemer ligoninėje 
Pennsylvanijoje. Velionė buvo 
kilusi iš Baltimorės Sv. Alfon
so parapijos. Vienuolyne įža
duose buvo 61 metus. Trečia
dienį, lapkričio 11 d., ryte bus 
pašarvota motiniškame name, o 
vakare 7 vai . nuneš ta į 
vienuolyno koplyčią ir ten bus 
šv. Mišios. Ke tv i r t ad ien i , 
lapkričio 12 d.. 10 vai. bus lai
dotuvių pamaldos, o po to bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero 
kapines. Velionė ilgai buvo 
mokytoja pradinėse ir aukštes
niosiose mokyklose. Pasku
tinius septynerius metus dirbo 
knygyne. 

x JAV Lietuvių Bendruo
menės valdybos nariu pasita
rimas buvo lapkričio 4 d. Sekly
čioje. Buvo aptarta LB veikią 
liečiamieji klausimai ir su
daryti nauju pasiūlymų projek
tai, kurie bus svarstomi LB 
tarybos suvažiavime lapkričio 
14 d. St. Petersburge, Fla. 

x „Draugo" metinis kon
certas bus 1988 m. kovo 17 d. 
Marijos mokyklos salėje. 

x Trečiojo sky r i aus moki
nė Kristina Milašiūtė plakato 
nuotraukoje laiko obuoliais pri
pildytą krepšį. Plakate rekla
muojamas tautybių festivalis 
(Holiday Folk Fair). kuris įvyks 
Milwaukee, Wis., lapkričio 
20-22 d. Kristinos tėveliai ir ki
ti šiaurinės Chicagos priemies
čių bei Wisconsino lietuviai ir 
lietuvių kilmės gyventojai 
šiemet ypač darbuojasi ir 
ruošiasi festivaliui, nes lietuviai 
bus pagerbtoji etninė grupė, 
šoks dvi vietinės lietuvių šokių 
grupės, šoks l i tuan is t inės 
mokyklos vaikučiai, šoks iš To
ronto. Ont., atvykusi šokių 
grupė ,.Gintaras". Tūkstančių 
žiūrovu tarpe dalyvaujantys lie
tuviai tikisi pamatyti savo 
brolių, sesių lietuvių. 

x Bronius B a k a s , South 
Pasadena. Fla.. suprasdamas 
lietuviškos spaudos sunkumus, 
atsiuntė 25 dol. „Draugo" stip
rinimui ir pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. Br. Baką 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už auką labai 
dėkojame. 

x Agr. Antanas Šantaras iš 
Chicagos. 111.. artimas ..Draugo" 
bendradarbis, dažnai mus pa
remia aukomis. Progai atsi
radus lankėsi administracioje ir 
įteikė 20 dol. dienraščio pa
ramai. Nuoširdus ačiū. 

x Kun. L e o n a r d a s Mustei
kis iš Sunny Hills, Fla.. buvo at
vykęs į Chicagą, ta proga 
lankėsi . .Drauge" , įsigijo 
naujausių leidinių ir knygos pa
ramai įteikė 7 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x LIETUVIU FRONTO BI
ČIULIU Chicagos Sambūrio 
pilnaties susirinkimas įvyks 
š.m. lapkričio mėn. 11 dieną 
(trečiadienį) 7:30 v.v. Seklyčioje 
2715 W. 71st Str., Chicago, 111. 
60629. telef. (312) 476-2655. 
Visi Chicagos LFB nariai 
kviečiami susirinkime daly
vauti. 

LFB Valdyba 
ilk.) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Sol. Praurimė Ragienė ir jos vyras dr. Leonidas ..Margučio" sukaktuviniam bankete spalio 24 
d. Jaunimo centre kalbasi iš kairės: Anatolijum Siutu, Sophie Kwin ir jos giminaitė komp. Ona 
Metrikiene, laimėjusia pirma muzikes premiją. ^ ^ j T a m u , a i č i o 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DR. ONOS 

VAŠKEVIČIŪTĖS-VAŠKAS 
STIPENDIJŲ FONDAS 

Dr. Laimutė Griniūtė Šmulkš-
tienė, gyv. 2523 Lithuanian Pla 
za Court (69th St.), Chicagoje. 
įnešė į Lietuviu Fondą 
42,531,10 dol. ir įsteigė dr. Onos 

x „Ch icago S u n - T i m e s " 
lapkričio 6 d. išspausdino prel. 
J. Prunskio laišką, kuriame pri
menama, kad Gorbačiovas, 
kalbėdamas apie Stalino skriau
das, nepriminė skriaudų tau
toms, užgrobiant Lietuvą, Lat
viją. Estiją su Hitlerio pritari
mu. 

x Mišios , k o m u n i j a i r 
išpažintis ligoniams ateinanti 
sekmadienį nuo 1:30 v. p.p. Lie
tuvio sodyboje bus kun. Juozo 
Juozevičiaus. Romoje lietuviš
kos iškilmės — Balio Brazdžio
nio video filmas didžiausiame 
ekrane. Kraujospūdžio mata
vimas. Alvudo gėrybėmis pasi-
vaišinimas. Visi laukiami. 

x Dr. Violeta Kelertienė, dr. 
Kazys Eringis, Aldona Vesel-
kienė, Emilija Sakadolskienė, 
Bronius Medelis, Danutė Ko-
valas, Katryna Sodonis, Dan
guolė Bielskienė, Ona Pete-
rienė, V. Martis, visi iš Chi
cagos, lankėsi „Drauge" ir pasi
rinko įvairių leidinių už di
desnes sumas. 

x Liuda Rugienienė, War 
ren. Mich., mūsų artima bend
radarbė. Gaja Pemkutė, Sleepy 
Hollovv, 111., B. Grinius. Ha 
milton, Ont.. Kanada , dr . 
Raminta Pemkutė, Sleepy 
Hollovv, 111., Izabelė Naujalis, 
Cicero. 111., Jurgis Janiškis, 
Carlsbad, Cal., buvo atvykę į 
Chicagą, lankėsi „Drauge" ir 
įsigijo naujausių leidinių ir 
plokštelių už didesnes sumas. 

x P. Domkus, Los Angeles. 
Cal.. atsiuntė 133.74 dol. u? 
parduotas knygas ir dar dau
giau užsisakė. P. Domkus yra 
mūsų artimas bendradarbis ir 
pas jį galima gauti įvairių ir 
naujausių leidinių. 

x Juozas Cibas iš Lakeside, 
Mich.. pratęsė ..Draugo"' pre 
numeratą, pridėjo 20 dol. nuką. 
J. Cibą, mūsų rėmėją, skel
biame garbės p renumera 
torium, o už paramą savai spau
dai tariame nuoširdų ačiū. J. Ci
bas daugelį metų gyveno Chi
cagoje ir prieš dvejus metus 
apsigyveno arčiau Michigano 
ežero. 

X Muz. Alfonsas ir Saulė 
Gečai, daugelį metų gyvenę 
Chicagoje, apsigyveno VViscon-
sin Delis, Wisc. Pakeisdami 
„Draugo" siuntinėjimo adresą, 
pridėjo ir 10 d<->l. auką. Labai 
ačiū. 

Vaškevičiūtės-Vaškas vardo 
stipendijų fondą. Pinigai buvo 
palikti dr. Onos Vaškevičiūtės 
ir laikomi bendrose sąskaitose. 
Šis fondas yra atviras ir gali 
būti padidintas kitais įnašais. 

Dr. Onos Vaškevičiūtės-Vaš
kas fondo pajamos pagal LF 
pelno skirstymo komisijos nuo
status ir tvarką skiriamos 
stipendijai l ietuvių ki lmės 
mediciną studijuojančiam nepa
siturinčiam studentui ar stu
dentei. Tais metais neatsiradus 
mediciną studijuojančio tin
kamo kandidato, stipendija gali 
būti skiriama lituanistinius 
mokslus s tudi juojant iems. 
Pirmenybė teikiama lietuviš
koje veikloje besii eiškiantiems 
studentams. 

Dr. Ona Vaškevičiūtė gimė 
1912 m. Gaižūnų km., Linkuvos 
valsč., Šiaulių apskr., Lietuvoje. 
Mirė vėžio ligos pakirsta 1987 
m. balandžio 17 d. Chicagoje ir 
palaidota Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse. Augo ir pir
muosius mokslus baigė gimto
joje apylinkėje Linkuvoje. 1931 
M. įstojo į V.D. universitetą 
Kaune ir studijavo mediciną. 
Gydytojos diplomą gavo 1937 
m. ir dirbo Pilviškiuose. 

Artėjant antrajai raudonųjų 
rusų okupacijai, 1944 m. pasi
traukė į Vokietiją, o karui pra
ėjus, įstojo į Tuebingeno u-tą ir 
1949 m. įsigijo medicinos dakta
rės laipsnį. Tais pačiais metais 
atvyko į Ameriką ir apsigyveno 
Chicagoje. Išlaikiusi valsty
binius egzaminus, užsiėmė pri
vačia praktika ir priklausė Šv. 
Kryžiaus ligoninės gydytojų 
štabui. 

Priklausė studentų ateiti
ninkų medikų korporacijai Ga
jai. Chicagoje globojo vaikus ir 
buvo viena iš steigėjų ir globėjų 
Onos vardo lietuvių vaikų 
aikštelės, veikusios vasaros 

metu Marąuette Parke, Chica
goje. Taip pat buvo viena iš stei
gėjų Amerikos lietuvių vaiko 
ugdymo d-jos Alvudo, kuriam 
skyrė nemažą dėmesį. Priklau
sė ir vietos medikų sąjūdžiams: 
Chicago Medical Society, Ame
rican Medical Association. 

Lietuvių Fondas praturtėjo 
dar vienu specifiniu dr. Onos 
Vaškevičiūtės-Vaškas vardo 
fondu, kurio pajamos bus nau
dojamos mediciną studijuo
jančiam nepasiturinčiam lietu
viui studentui-ei. Lietuvių Fon
de yra ir daugiau veikiančių 
fondų, kurių pajamos naudo
jamos pagal aukotojų 
nurodymus. 

Lietuvių Fondo vadovybė nuo
širdžiai dėkoja dr. Laimutei Gri
niūtei Šmulkštienei už įneštą 
dr. Onos Vaškevičiūtės-Vaškas 
palikimą ir prasmingą jo 
pajamų naudojimo nurodymą. 

Visiems sektinas pavyzdvs. 
(aj) 

LOYOLOS UNIVERSITETO 
LIETUVIU KLUBO VEIKLA 

Bekeliaujant Neringos 
kalnais ar išdykaujant Dai
navos Spyglio pakraščiaisvasa 
ros dienos prabėgo greitai. Apsi 
sukom ir jau mokslo metų 
laikas. Mokykloj nauji ir seni 
veidai, o stovyklos draugai toli. 
Nors toli nuo stovyklos draugi;, 
Loyolos universiteto lietuviškas 
jaunimas vis tiek susiburia kar
tu pabendrauti. 

Loyolos universiteto Lietuvių 
klubas, kuris susideda iš dvi
dešimt trijų narių, pirmą kartą 
susirinko rugsėjo 15 dieną. Susi
rinkimą atidarė buvęs pirmi
ninkas Aras Tijūnėlis su gera 
nuotaika, o gera nuotaika 
priklauso nuo mokėjimo vesti 
gyvą ir įdomų susirinkimą. 
Aras Tijūnėlis tai ir moka. Na-

JA VALSTYBĖSE 
— Stasys Lozoraitis, Lie

tuvos ats tovas Vatikane, 
atvyksta į Los Angeles ir bus 
pagrindinis kalbėtojas lapkričio 
22 d. New Otani viešbutyje 
banketo metu, švenčiant Lie
tuvos krikščionybės 600 metų 
jubiliejų. Programą praves 
filmų ir televizijos aktorė Rūta 
Kilmonytė-Lee. Bilietai į banke
tą tur i būti apmokėti iki 
lapkričio 15 d. Autobusai į 
katedrą nuo Šv. Kazimiero pa
rapijos išeina 9:45 vai. ryto. 
Vietas užsisakyti pas Rimantą 
Dabšį arba dr. Danutę Giedrai
tienę. Atvykę su vaikučiais į 
pamaldas Šv. Vibianos katedro
je ir norį pasilikti bankete galės 
palikti vaikučius pažaisti spe
cialiame kambaryje lietuvaičių 
priežiūroje. Dėl vaikų priežiūros 
iš anksto užsiregistruoti pas Jū
ratę Venckienę. Iškilmingas pa
maldas katedroje laikys vys
kupas John Ward, koncelebruo-
jant vyskupui Pauliui Baltakiui 
ir daugeliui kunigų. Banketo 
metus bųs trumpa meninė 
programa. 

- St. Pe te r sburge , Fla., 
lapkričio 14 d. LB tarybos su
važiavimo proga yra rengiamas 
banketas ir lietuvių moterų poe
zijos rečitalis, ,Nešu tau eilėraš
tį". Savo kūrybą skaitys poetės 
Julija Švabaitė, Ona Mikailaitė 
ir Vitalija Bogutaitė. Reči
taliui vadovaus Marija 
Remienė, LB tarybos suvažia
vimo, dalyviams bei St. Peters-
burgo apylinkės lietuviams bus 
malonu išgirsti lietuvių poečių 
kūrybą, aptariantį jų vidinį bei 
jas supantį pasaulį. 

- Los Angeles ir apylinkių 
lietuviai Lietuvos krikščiony
bės 600 metų sukaktį minės 
lapkričio 22 d., sekmadienį, 
10:30 vai. Šv. Vibianos kated

roje. Šv. Mišias laikys vysk. J. 
Ward. Mišių metu giedos choras 
ir žmonės, susirinkusieji į pa
maldas. Automobilių neturin
tieji bus nuvežti autobusais, bet 
jie turi susirinkti lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos kieme 9:30 
vai. ryto. Po pamaldų New O-
tani viešbutyje bus priėmimas 
svečams amerikiečiams ir 
lietuviams. 

\ . a. dr . (>n;> V;«$k. vi^iūtr-Vaškf 

riai apspito aplink automobilių 
lenktynių „video" žaidimą. 
Pirmą vietą laimėjo Andrea 
Mackevičiūtė, antrą Vija Bubly-
tė, o trečią Aras Tijūnėlis. 

Pasilinksminime išrinkom 
naują valdybą. Valdybą sudaro 
Aras Tijūnėlis — pirmininkas, 
Marius Katilius-Boydstun — 
vicepirininkas, Ray Jele-
niaųskas — sekretorius ir Vija 
Bųblytė — korespondentė. 
Toliau buvo šių metų klubo dar
bo plano diskusijos. Esam pra-
matę susitikimą su kitų uni
versitetų lietuviais, žiemą 
planuojama slidinėjimo iškyla, 
metų laikotarpyje stengsimės 
universitete pristatyti ką nors 
apie Lietuvą. Pasivaišinę 
išsiskirstėm. 

Rugsėjo dvidešimt šeštų dieną 
mokyklos sporto aikštėje įvyko 
moterų-vyrų amerikietiško fut
bolo turnyras. Praeitais metais 
lietuvių klubas įspūdingai pasi
reiškė, tad gėda būtų ir šiais 
metais nedalyvauti . Įsi
vaizduokite, nors Loyolos 
lietuviai studentai stiprūs, Lie
tuvių klubas pralošė turnyrą. 
Manoma, kad taip atsitiko, nes 
šiais metais nelošė Lietuvių klu
bo geriausios futbolininkės 
Rasa Tijūnėlytė ir Vija Bųbly
tė. Gaila, kad jos neišgelbėjo 
pralaimėjimo. 

Vienas Loyolos Lietuvių klu
bo tradicinis įvykis yra suruošti 
balių lapkričio mėnesį. Lietuvių 
klubai iš kitų universitetų yra 
kviečiami, bet taip pat ir mūsų 
mokyklos draugai ir kitas 
lietuviškas jaunimas. Spalio 22 
dieną mes susirinkome supla
nuoti linksmavakarį. Prieš ta i 
Aras Tijūnėlis pristatė Lietuvių 
klubo emblemą, kuri bus spaus
dinama ant sportinių marškinė
lių. Šį reikalą tvatyti pasisiūlė 
Jane Radzevičiūtė. 

Sužinojom, kad lapkričio 4 
dieną mokykloj bus tautybių 
festivalis. Tą progą stengsimės 
visi dėvėti tautinius rūbus. Su 
entuziazmu toliau ėjo linksma-
vakario planavimas. Labiausiai 
rūpėjo šokiai ir muzika, o „pi
ca" , kurią Marius Kati
lius-Boydstun ir Aras Tijūnėlis 
nupirko, nelabai rūpėjo. „Gin
t a r a s " sutiko mums groti. 
Ginčai prasidėjo, kai pradėjom 
t a r t i s apie įėjimo kainą. 
Pagaliau nutarėm, kad įėjimo 
kaina bus 3 doltriai. nepla
nuodami beveik užmiršom apie 
lėšas. Neįmanoma turė t i 
baliaus be pinigų. Danius Barz-
dukas, Vija Bublytė, Adam 
Giedraitis, Andrea Mackevičiū
tė, Jane Radzevičiūtė ir Aras 
Tijūnėlis sutiko parduoti 
barankas prieš pamokas. Ti
kimės pasidaryti pelno. Taip ir 
baigėsi mūsų susirinkimas. 

Linksmavakaris bus Nor-

thwestern universitete lapkričio 
13 dieną. Kas norėtų dalyvauti 
arba turėtų kokių klausimų, 
prašom skambinti Vijai Bubly -
tei tel. 465-1449. 

Vija Bublytė 

NAUJA MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIMPOZIUMO 

TARYBA 

Kas ketveri metai JAV ren
giamas Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas (visi įvyko Chica
goje) numatomas 1989 m. Padė
kos šventės ilgame savaitgalyje 
Chicagoje. Šio svarbaus įvykio 
vyriausia vadovybė yra taryba, 
sudaryta iš atstovų (po du) nuo 
Inžinierių i r a rch i t ek tų 
sąjungos, Lietuvių gydytojų 
sąjungos, Lituanistikos institu
to ir JAV L. Bendruomenės 
krašto valdybos. Dalis tarybos 
atstovų keitėsi kiekvienam 
simpoziumui, o dalis pasiliko tie 
patys su nepavargstančiu tary
bos pirmininku inž. Juozu Rim
kevičium. Deja, jis nutarė iš 
tarybos pasitraukti, ją papildant 
naujais nariais. 

Tarybą sudarančioms organi
zacijoms paskyrus atstovus 
simpoziumui,spalio 27 d. Kere
lių rezidencijoje buvo sušauktas 
simpoziumo tarybos narių posė
dis, kuriame pirm. J. Rimkevi
čius atsistatydino ir savo vietoje 
pasiūlė Albertą Kerelį, kuris 
buvo vienbalsiai išrinktas tary
bos pirmininku. 

Posėdyje buvo aptarti or
ganizacinio komiteto bei jo 
sekcijų vadovybių sudarymo 
reikalai, nes bent dveji metai 
reikalingi pasiruošimo ir suor
ganizavimo darbams. Simpo
ziumas bus Chicagoje ir turės 
daugiau sekcijų už praėjusi. 
Pasiūlyta daryti didesnę prele
gentų atranką. Pirmiausia bus 
sudarytas organizacinis komi
tetas ir mokslinės programos 
vadovas bus pakviestas artimu 
metu. 

Naują simpoziumo tarybą su
daro: Inžinierių ir a rchi t . 
sąjungos — Albertas Kerelis ir 
Kostas Burba, Liet. Gydytojų 
sąjungos — dr. Kazys Ambrazai
tis ir dr. Jonas Valaitis, Li
tuanistikos instituto — Aušra 
Liulevičienė ir kun. Juozas 
Vaišnys, JAV Lietuvių Bend
ruomenės — Ingrida Bublienė ir 
Bronius Juodelis. 

Br . J . 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 


