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„Aušra", Nr. 56 (96) 

(Tęsinys) 
Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 

Prof. Dovydaitį minint 
1987 m. gruodžio mėn. 2 d. 

suėjo 101 m. nuo įžymaus Lietu
vos mokslo ir katalikiškosios vi
suomenės veikėjo prof. dr. Prano 
Dovydaičio gimimo. 

Galima tik įsivaizduoti, kaip 
būtų buvęs paminėtas šimtme
čio jubiliejus laisvoje Lietuvoje... 

Nors ir neilgą laisvės laikotar
pį išgyveno Lietuva, tačiau su
gebėjo išugdyti nemaža didžių, 
kilnių ir šventų asmenybių, 
sugebančių aukotis Dievui, 
tautai, tėvynei ir žmogui. Mūsų 
tauta šiandien ir ypač šiandien 
dėkinga šioms asmenybėms, ra
ginusioms pamilti Aukščiausią 
Gėrį ir Grožį, savo pavyzdžiu 
įrodžiusioms kaip reikia ,,kilti 
ir kelti". 

Nepamirštas šiandien ir prof. 
Pr. Dovydaitis. O juk kaip 
stengtasi ištrinti jo asmenybę iš 
mūsų atminties!.. Tiesa, tarybi
nėse enciklopedijose jis šiek tiek 
paminėtas: MLTE apie jį para
šyta daugiau negu dvylika-
tomėje Lietuviškoje TE. (Kaž
kodėl keturis kartus platesnėje 
enciklopedijoje apie visus mūsų 
tautos veikėjus, kuriems, žino
ma, čia atsirado vietos, žinios 
daug skurdesnės.) 

Šia proga ir surengta vienur 
kitur kuklūs jubiliejiniai Pr. 
Dovydaičio minėjimai. 

Labiausiai įsimintinas lapkri
čio mėn. 23 dienos šimtmečio 
minėjimas Pilviškių bažnyčioje 
(Vilkaviškio raj.). Ši jubiliejinė 
Pr. Dovydaičio šventė labai 
simboliškai sutapo su Kristaus 
Karaliaus švente. 

Minėjime dalyvavo dar likę 
gyvi Dovydaičių šeimos atsto
vai, giminės, artimieji, nemaža 
dalis tikinčiųjų iš įvairių Lietu
vos kampelių ir ypač daug jau
nimo. 

Parapijos klebonas pamokslo 
metu nušvietė kai kuriuos 
svarbesnius Pr. Dovydaičio 
biografijos ir jo turiningos veik
los momentus. Jis, deja, 
apgailestavo, kad šį minėjimą 
teko surengti kuklioje provinci
jos bažnytėlėje, pasinaudojant 
dar kuklesnėmis prelegento pa
stangomis ir žiniomis. 

„Apie Pr. Dovydaitį, — pareiš
kė pamokslininkas, — šiandien 
reikėtų kalbėti ne šioje vargin
goje bažnytėlėje, o visose gar
siausiose mokslo įstaigose, 
universitetų katedrose, kultū
ros ir švietimo darbuotojų audi
torijose, jaunimo organizacijose 
ir visose Lietuvos bažnyčiose. 
Ta: tokia asmenybė, kurios 
vardą ir darbus žino ne tik 
Lietuva, bet ir V. Europa". 

(Bus daugiau) 

„Revoliucija ėda savo vaikus" 
Maskva. — „Literaturnaja 

Gazeta" praneša, jog Politbiuras 
1953 m. pakėlė tostą, kai nutarė 
pašalinti Stalino Saugumo poli
cijos vadą 

Tai pirmas toks pranešimas 
apie įvykusį netikėtai sukvies
tą Politbiuro posėdį po Stalino 
mirties 1953 metais kovo mėne
sį. Posėdžio metu buvo nutarta 
areštuoti ir sušaudyti KGB 
vadą Lavrenty Beriją. Tame po
sėdyje dalyvavo ir pats Berija. 
Jis, kuris buvo atsakingas, Sta
lino pavedimu, už milijonus iš
žudytų žmonių, to posėdžio me
tu „pažaliavo ir balo", kai Po
litbiuras jį apkaltino ir pavadi
no išdaviku bei imperializmo 
agentu". 

Sovietų gyventojai iki šiol ži
nojo, kad Berija „pranyko". 
Apie tai parašė Feodoi Burlats-
ky, kuris buvo Chruščiovo padė
jėjas. Chruščiovas pakeitė Sta
liną, bet ir jis buvo pašalintas 
1964 m. Jis mirė 1971 m. 

Kai Stalinas mirė 

Maskvoje ir „Komsomolskaja 
Pravda" aprašo ir apie Stalino 
mirtį nuo paralyžiaus. Stalinas 
buvo be mediciniškos pagalbos 
ir mirė savo miegamajame ant 
žemės, kai po keturių valandų 
jo sargyba išdrįso įeiti į jo 
kambarį be leidimo. Kai Stali
nas buvo paraližuotas, jis per 
tas keturias dienas nepasitikė
jo jokiu gydytoju, tik vienu 
asmeniu. Ir tas asmuo buvo 
kariuomenės majoras, kurio 
mediciniškos kvalifikacijos 
buvo — veterinaro asistentas. 
Burlatsky aprašo savo pokalbį 
su Chruščiovu Kuntsevo vieto
vėje, ku r buvo susirinkę 
Politbiuro nariai, kai Stalinas 
1953 m. kovo 5 d. mirė. 

„Mes stovėjome šalia lavono, 
beveik nekalbėdami tarp savęs. 

Nepasisekė Valstybės 
sekretoriaus misija 

Izraelis nemano, kad reikėtų tartis 

Lietuvių delegacija Atstovu rūmuose, minint Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį, vasario 16 
d. Iš kairės: Ginta Palubinskaitė, E. Eiva, dr. D Krivickas, K. Oksas, pik. D. Skučas, Atstovu 
rūmų pirm. J im VVright, vysk. P. Baltakis, kong. F Annunzio, dr. J. Genys, M. Samatienė, R. 
Kasparas. M. Vaivadienė. J. Laučka ir kun. T. Žiūraitis. 

Demjanjuko teismo bylos gynimas 

kiekvienas galvodamas savaip'', 
pasakojo jam Chruščiovas. „Ir 
štai Anastazijus Mikojanas 
pasakė man — ,Berija išvyko į 
Maskvą perimti valdžią', ir aš 
jam atsakiau: ,Jei tas benkartas 
bus čia, mes nė vienas nebūsi
me saugūs', ir tuoj man kilo 
mintis, kad su Berija reikia 
susidoroti tuojau pat", pasako
jo jam Chruščiovas. Ir ten pat 
buvę Politbiuro nariai sutarė. 
kad Beriją reikia likviduoti. 
Prie Stalino lavono. 

Politbiuras kelia taures 

Buvo sukviestas Politbiuro po
sėdis. Berija visados turėdavo 
ginklą savo portfelyje. Kai Beri
ja pradžioje paklausė, kam šis 
posėdis reikalingas, tai pašokęs 
Chruščiovas jam atsakęs: „Dar
bų tvarkoje yra tik vienas 
punktas — Berijos priešpartinė 
skaldomoji, kaip imperializmo 
agento, veikla. Yra pasiūlymas 
išmesti jį iš Politbiuro, Centro 
komiteto, atleisti iš partijos 
narių ir atiduoti kariniam 
tribunolo teismui", rašo Bur
latsky, cituodamas Chruščiovą. 

„Aš pakėliau ranką balsavi
mui ir visi pasekė mane. Berija 
pasidarė žalias ir siekė paimti 
savo portfelį, bet aš sugebėjau 
jj ištraukti iš Berijos ranku". 
Kai Chruščiovas paspaudė slap
tą mygtuką, du kariškiai įėjo ir 
suėmė Beriją. Tada Chruščiovą5; 
pakėlė taurę ir kartu su kitais 
išgėrė už pergalę. 

— Senegalijos Informacijos 
ministerija praneša, jog areš-
tavo tris Libijos agentus, kurie 
nelegaliai atvyko į šią 
valstybėlę. Jie su savim turėjo 
ginklų ir sprogstamosios me
džiagos. Ryšiai yra pablogėję po 
to, kai Libija darė pastangas 
nuversti Senegalijos vyriausybę. 

Jeruzalė. — Adv. Chumak at
kreipė teisėjų dėmesį į KGB 
veiklą prieš ukrainiečius, įskai
tant ir žinių skleidimą, kad jie 
sako, jog ukrainiečių tautinis ju
dėjimas buvo fašistinis ir nuro
dė, kad Sovietų Sąjungoje KGB 
dirba ir prieš žydus, kaip ir prieš 
ukrainiečius. Sovietai yra suin
teresuoti Demjanjuko teismu, 
kad būtų sukurta neapykanta 
tarp žydų ir ukrainiečių. Jis pri
minė teismui A. Shifrin liudiji
mą, kaip svarbu y r a 
nepasitikėti sovietų dokumen
tais, nes dažnai jie yra pro
vokuojantys. Kas žino, gal po 10 
metų pabėgęs KGB agentas 
pasakys teisybę, kad Demjan
juko dokumentas buvo 
sufalsifikuotas. Šiuo momentu 
teisėjas Dov Levin užprotestavo, 
sakydamas, kad advokatas nori 
įtaigoti teisėjus. 

Kalt ina ne tą žmogų 

Jis tęsė gynimo apžvalgą, sa
kydamas, jog nė vienas liudinin
kas nesakė, kad Demjanjukas 
buvo Sobibore, bet Travvniki 
kortelė tai rodo ir tai yra KGB 
interesas, kad Demjanjukas 
būtu rastas kaltu. Tai taip pat 
veda j tai, kad kaltinamasis nie
kada nebuvo Travvniki stovyklo
je. Yra neįmanoma, kad Dem
janjukas būtų tuo pačiu metu 
„Ivanas iš Treblinkos" ir Ivanas 
iš Sobibor", kalbėjo Chumak. 
Taigi, Travvniki kortelė yra įro
dymas, kad prokuroras kaltina 
ne tą žmogų. 

Sovietų archyvas padėjo tik 
kaltintojams, nes nė vienam 
nebuvo leista patikrinti tos me
džiagos sovietų archyve. Tas 
pats tinka ir Lenkijos archyvui, 
nes nebuvo leista juos patikrinti 
bešališkai. Todėl gynėjai laiko, 
kad iš viso Lenkijos archyve 
nėra jokios medžiagos apie 
Demjanjuką. Berlyno archyvai 
taip pat buvo neprieinami gyny
bos advokatams. Todėl visa ta 
medžiaga yra vienašališka. 

Kaltinimas p r o k u r o r u i 

Adv. Chumak apkaltino pro
kurorą netiesa, kadangi žinojo 
1945 m. Rosenbergo liudijimą, 
kuriame jis pasakė, jog „Iva
nas" buvo kalinių užmuštas 
1943 m., bet apie tai iki šiol 
nebuvo advokatams pranešta. 
Jei gynyba būtų tai žinojusi, 
būtų priešpriešinius apklausi

nėjimus vedusi kitaip. Jis pabrė
žė, jog prokuroro pareiga yra ne 
tik padėti liudininkams, kurie | 
liudija prieš kaltinamąjį, bet ir 
padėti kaltinamojo gynėjams su 
medžiaga, tačiau tai šiame teis
me nebuo padaryti-, neštai buvo 
sulaikyta nuo g> nėjų advokatų 
žinios. m 

Teisėjai j au t rū s Dreyfuso 
priminimui 

Adv. Chumak baigė savo kal
bą, šią bylą palygindamas Drey
fuso bylai. Sį palyginimą teisė
jas Levin paprašė advokatą at
siimti, kadangi Dreyfuso atve
jis išimtinai yra reikšmingas žy
dams. Chumak nesutiko, bet 
pasakė, kad jis kalbės kitą dieną 
apie Izraelio teismą ryšyje su 
Demjanjuku, o šiandien kon
centruojasi tik apie sovietus. Jis 
pasakė, kad gynyba yra paten
kinta, kad ši byla yra vedama 
Izraelyje, bet nn Sovietų Sąjun
goje. Tada teisėjai Levin ir 
Dalia Dorner pareiškė, kad adv. 
Chumak bando įtaigoti teismą 
ir teisėjai savo sprendime į tai 
nekreips dėmesio. 

Vyriausias teisėjas Levin tada 
pareiškė, jog adv. Chumak pa
staboms bus padaryta atitinka
ma išvada, jei jis jų neatsiims. 
Chumak paprašė leisti pergal
voti Dreyfuso palyginimą iki 
kitos dienos. 

Ar Jeruzalėje laimės 
teisingumas 

Kitą diena, vasario 18, Chu
mak kalbėjo teismui apie savo 
vakarykštį Demjanjuko teismo 
palyginimą Dreyfuso teismui. 
Jie neatšaukė savo padaryto pa
reiškimo, bet paaiškino: „Vakar 
aš nekaltai prisiminiau Dreyfu
so atvejį ir tikiu, kad jūs tai 
nepalaikėte Izraelio teismo kri
tikavimu; jei kas nors tai kitaip 
suprato, aš at iprašau. Aš turė
jau mintyje tik KGB konspiraci
ją ir nusistatymą prieš ukrai
niečius ir nieko daugiau. Štai 
kodėl aš manau, kad teisėjų 
sprendimas bus giliai išmąsty
tas ir Demjanjukas bus paleis
tas, kadangi > ra abejojama apie 
jo kaltę. Teisėju sprendimas turi 
atitikti laikui, taip, kad ateity
je būtų sakoma, kad teisingu
mas laimėjo Jeruzalėje ir kad 
Jonas Demjanjukas buvo ištei
sintas pagal Hatymą". 

Toliau kalbėjo gynybos advo
katas John Gi1! Apie tai rytoj. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Genevoje vėl atnaujintos 
derybos Afganistano reikalu. 
Pakistano vyriausybė posė
džiavo visą savaitgalį. Posė
džiuose dalyvavo net Pakistano 
opozicijos atstovai. Nutarta ne
sipriešinti Sovietų kariuomenės 
išvežimui, nežiūrint, kad gali 
būti sunkumų su laikinosios vy
riausybės sudarymu. 

— Pragoję sekmadienį įvyko 
demonstracijos, kur apie 10,000 
čekoslovakų, daugiausia jauni
mo, reikalavo religinės laisvės, 
šaukdami: „Mes norime religi
nės laisvės! Mes norime popie
žiaus!"' Policija stebėjo demonst
racijas, bet nedarė trukdymu. 

— Washingtone specialusis 
prokuroras Lawrence Walsh, 
kuris nepriklausomai veda Ira-
no-Contras investigaciją, prane
šė, jog jo 49 advokatų grupė jau 
baigia paruošti tos bylos apžval
gė-

— Aliaskoje praėjusį sek
madienį drebėjo žemė ir buvo 
gerokai sudrebinti namai netoli 
Cape Yakataga. Šis drebėjimas 
pažymėtas 7.2 Richter skalėje. 

— Etiopijos sukilėliai, kaip 
praneša Sudano žinių agentūra, 
užmušė daugiau kaip 2,500 ka
reivių ir paėmė tris miestus 
savo žinion praėjusią savaitę. 

— Nikaragvoje sekmadienį 
jvyko muštynės tarp sandinistų 
ir opozicijos žmonių. Sandinistų 
jaunimas šaukė: ,,Gatvės 
priklauso mums, ne jums". 

— Washingtone Pašto tarifo 
komisija pasiūlė, kad pašto 
ženklas laiškui būtu padidintas 
•rimis centais. Jei Pašto vyriau
sioji taryba patvirtins, kas atro
do tikrai bus, tai nuo balandžio 
17 dienos teks mokėti už pašto 
ženklą paprastam laiškui 25 
centus. 

— Valstybės sekretorius G. 
Shultzas šeštadieni sugrįžo į 
Washingtoną iš kelionės po Vi
duriniu Rytų valstybe- taikos 
konferencijos reikalais. 

— Jeruzalės spauda plačiai 
rašo apie nesiliaujančius pro
testus ir riaušes Vakarų Kran
to sritvje. kuriame palesti
niečiai reikalauia Izraeli pasi
traukti iš jiems priklausančio 
krašto 

Cairo. — Baigdamas savo tai
kos misijos kelionę Viduriniuo
se Rytuose, Valstybės sekreto
rius Shultzas pasakė, jog paliko 
laiškus Izraelio, Jordano, Sirijos 
ir Egipto vadams, kuriuose yra 
išdėstytas Amerikos planas ir 
pasiūlymas taikos konferencijai. 
Jis pranešė, jog paprašė Izrae
lio ministerio pirmininko Sha-
mir pranešti savo nusistatymą 
dar prieš tai, kai jis lankysis 
Washingtone kovo 14-16 dieno
mis. 

Amerikiečiai, keliavę kartu 
su Shultzu, sako, jog pasiūlyta
me plane turi būti sukviesta 
tarptautinė konferencija kitą 
mėnesį, o pačios derybos turėtų 
prasidėti mėnesį vėliau, kaip 
suteikti palestiniečiams ribotą 
savivaldą. Gruodžio mėnesį tu
rėtų prasidėti Izraelio statuso 
aptarimas Vakarų Kranto ir 
Gazos srities užimtose žemėse. 

Husseinas nesutinka su 
planu 

Šiuo metu nėra aiškaus pasi
sakymo iš tų kraštų vyriausy
bių. Pagal tą planą, nežiūrint 
koks Izraelio statusas būtų 
priimtas, jis įsigaliotų tik po 
tri jų metų, ka i baigtųsi 
pereinamasis laikotarpis pales
tiniečių savivaldoje. 

Paskutinę savo misijos dieną 
Shultzas, po pasitarimo su 
karaliumi Husseinu Londone, 
vėl skrido į Jeruzalę ir kitą rytą 
tarėsi su min. pirm. Shamir ir 
Užsienio reikalų min. Perės. Po 
to vėl vyko į Damascus ir Cairo, 
kur matėsi dar kartą su prez. 
Hafez al-Assad Sirijoje ir su 
prez. Hosni Mubarak Egipte. 

Shamiro asistentas pasakė, 
kad karalius Husseinas nepriė
mė Amerikos plano tarptautinei 
konferencijai, kurioje Kinija, 
Britanija ir Prancūzija būtų 

stebėtojais, o Amerika ir 
Sovietų Sąjunga vadovautų 
konferencijai. Jo rdanas 
reikalauja, kad konferencijai 
vadovautų visi penki Jungtinių 
tautų nuolatiniai Saugumo 
tarybos nariai, tačiau Izraelis 
su šiuo planu nesu t inka . 
Tačiau nėra aišku, ar Shamir 
sutiktų pasitraukti iš užimtų 
teritorijų po to, kai baigtųsi trijų 
metų pereinamasis laikas. 

J o r d a n a s už PLO 
dalyvavimą 

Lėktuve sekr. Shultzas pasa
kojo žurnalistams, kad nė 
vienas iš tų kraštų nepasakė nei 
taip, nei ne ir tas planas bus tų 
vyriausybių svarstomas. Jis 
prašęs jų labai rimtai svarstyti 
plane išdėstytus punktus ir jam 
pranešti. Jis gavvs pažadą, kad 
tų valstybių vadai tai atliks. 

Paaiškėjo, jog Jordanas 
reikalauja pri imti , kad jų 
delegacijoje dalyvautų ir Pales
tinos Išlaisvinimo organizacijos 
atstovai. 

Valstybės sekretoriaus laiš
kas Egipto prezidentui Mubara-
kui buvo kitokio turinio, nes jis 
laikomas šios iniciatyvos part
neriu. Bet jam buvo įteikti kitų 
laiškų nuorašai, ką sekretorius 
rašė k i tų valstybių 
prezidentams. 

Shultzas pasakė, jog jis labai 
tiesiai pak lausęs Izraelio 
ministerio pirmininko Shamir 
ir Užsienio reikalų ministerio 
Perės: „Ar jūs sutiksite atsisėsti 
ir tartis su Sirija?" Jam jie 
atsakė: „Atsakymas yra — taip. 
Klausimas yra, apie ką jie nori 
tartis?" 

Kandidatų 
pareiškimai 

Washingtonas. — JAV prezi 
dento rinkimai užima spaudoje 
daug vietos. Sekamdienį televi
zijos programose kalbėjo beveik 
visi abiejų partijų kandidatai. 
Užsienio politikos klausimais 
dalinai buvo priversti pasisa
kyti keli kandidatai. Meet the 
Press programoje Richard 
Gephardt pasisakė už paramą 
Nikaragvos Contras, kaip ir 
praeityje. Be to, jis pasisakė 
gana stipriai už sveikatos 
apdraudą kiekvienam 
amerikiečiui, o ypač vyresnio 
amžiaus žmonėms. Michael Du-
kakis pasisakė prieš paramą 
Contras partizanams. David 
Brinkley programoje Albert 
Gore pasakė, kad nereikia remti 
Nikaragvos laisvės kovotojų. 
Jesse Jackson pasakė, kad. jei 
jis būtų išrinktas prezidentu, at
naujintų ryšius su komunistu, 
Kubos diktatoriumi, Fidel Cast-
ro. 

Šiandien yra paruošiamieji 
pirminiai balsavimai 20 valsti
jų-

Pagaliau, gal bus 
paliaubos 

Washingtonas. — Visus nu
stebino Irano elgesys, kai ne 
oficialiai jo atstovas pasakė 
Jungtinėms Tautoms pirmą 
kartą, kad sutinka su Saugumo 
tarybos rezoliucija paskelbti ka
ro paliaubas su Iraku, praneša 
diplomatų šaltiniai New Yorke. 

Saugumo tarybos prezidentas 
tuojau pat pradėjo aiškintis, ar 
tikrai Iranas nori užbaigti 7 me
tų karą. kuriame žuvo 1.5 mil. 
žmonių. Kai Sovietų Sąjunga 
jau beveik sutiko su amerikie
čių pasiūlymu vykdyti embargo 
prieš Iraną, šis Irano posūkis 
paliauboms būtų visai logiškas 
žingsnis. Saugumo tarybos rezo
liucija Nr. 598 paliaubų reikalu 
buvo priimta liepos 20 d. 

Irano pareigūnas įteikė tą 
laišką Jungtinių Tautų gen. 
Sekretoriui, kurį parašė Irano 
Užsienio reikalų ministeris 
Akbar Velayati. Tačiau tas laiš
kas yra nepasirašytas ir todėl 
kelia daug abejonių, bet jis per
duotas Irano atstovų Jungtinėse 
Tautose. 

— Maskvoje Komunistų par
tijos laikraštis „Pravda" sekma 
dienį pirmame puslapyje 
atspausdino pranešimą, kad 
sovietų piliečiai galės gauti 
paskolą iš bankų statytis priva
tiems namams. Tai milžiniškas 
posūkis sovietų gyvenime, ku
riems labai trūksta gyvenamųjų 
patalpų šeimoms. 

KALENDORIUS 

Kovo 8 d.: Šv. Jonas 1 Dievo, 
Vaižgantas. Gaudvilė. Laima. 
Kovas Beata. 

Kovo 9 d.: Pranciška. Žygin 
tas. Visgaila, Kandidas. 

ORAS 

Saulė teka 6:16. leMžiasi 5:48. 
Temperatūra dieną 46 T., nak

tį 37 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATA, 6515 So. California Ave., Chicago, IL 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

CHOLESTEROLIO 
MAŽINIMAS - ŠIRDIES 

STIPRINIMAS (21) 
Meskime šalin nesveikatos 
apsiaustą ir pradėkime vilkė-
'.i šių dienų mediciniškais 
iūlais austą rūbą. 

/ didesnį medicinišką 
apsišvietimą raginimas. 

Duokime laiko maistui su
mažinti cholesterolį. Labai svar
bu nustoti niekus galvojus apie 
maistą: liaukimės vos atsikandę 
sv >iko maisto laukti choleste-
ro io perviršiaus pranykimo iš 
m i? ų kraujo. Ne! Taip gyve
ni n nėra. 

•M inai reikia leisti dietai 
i lges į laiką mažinti choleste
rolį — mažiausiai per šešis 
mėr esius. o tik tada galvoti apie 
cho i sterolį mažinančius vais
tus. Bendrai imant, vien dieta 
galima cholesterolį sumažinti 
19-15%, O kai daug mažiau 
gyvulinių riebalų naudojama 
(ar visai jų nevartojama, kaip 
lietuviai turėtų daryti) tada pas 
kai kuriuos pacientus galima 
cho' 'Sterolio perviršį sumažinti 
net veik visu trečdaliu (30%). 

ai p dažnai tikrinamas 
cholesterolis? 

Griežta dieta (pasninkišku 
maistu) mažinant cholesterolio 
perviršį, lietuviui reikės savo 
kraują tikrinti laboratorijoje po 
4 ar 6 savaičių, o po to kas trys 
mėnesiai nuo pradėjimo mai
tintis pasninkiškai. 

Pranešant pacientui apie jo 
kraujuje cholesterolio 
mažėjimą, jis yra skatinamas 
dar labiau laikytis griežtos 
dietos. Mažinant cholesterolį 
reikia visam laikui užtrenkti 
duris į visas tas vietas, kurios 
vilioja kava, pyragaičiais ir tor
tais. Kadangi jau įrodyta, kad 
kava yra vienas širdies atakos 
prišaukėjų — ja nesivaišinama. 

Būkime sau žmonės ir nepasi
duokime prekybininkų apgau
lingoms vilionėms, mums 
visokius priedus cholesterolio 
mažinimui peršančius. Laiky
kimės ALVUDO dietos visu 
griežtumu ir tikriausiai nepra
laimėsime. Nė nemėginkime 
prekybininkų reklamuojamo 
tar iamo dietinio pavidale 
Omega—3 Concentrates. 

Kas darytina cholesteroliui 
ant ribos esant 

Kraujo riebumui cholesteroliu 
esant ant ribos (tarp 200 ir 240 
mg#), reikia šitaip elgtis. 
Elgsena priklausys nuo asmens 
turimų sklerozės prišaukėjų — 
širdies duobkasių <\,risk fac-
tors") skaičiaus. 

Tokiems pacientams esant 12 
valandų ant tuščios, reikia 
ištirti kraujas ketveriopų lipo
proteinų: cholesterolio, triglice-
ridų, HDL-C ir LDL-C. Galima 
LDL-C kiekį apskaičiuoti ir 
pasinaudojant tokia formule: 
LDL-C lygu Totai Cholesterol 
minus (Tryglycerides/5 minus 
HDL). Ta formulė galioja tik 
tada, jei trigliceridų kiekis yra 
400 mg9c ar mažesnis. Didesnis 
trigliceridų kiekis negu 400 gali 
kartu būti su įvairiu kiekiu 
labai blogo cholesterolio — 
„very-low-density lipoprotein-
cholesterol: VLDL-C". Tas 
terminas atstovauja trigliceri-
dus paduotoje formulėje. Gautas 
LDL-C kiekis nulemia gydymo 
reikalingumą. 

Kas darytina turint 
cholesterolio per 240 mg%? 

Turintys kraujo cholesterolio 
daugiau negu 240 mg^, nežiū
rint jų turimų sklerozės pri
šaukėjų, turi išsitirti lipopro
teinų kiekį kraujuje. Kiekis jų 
kraujuje LDL-C, kartu su 
turimais širdies atakos pri-
šaukėjais nulems gydymą. Pir
miausia visi tokie turi būti gy
domi tik dieta. Tik kai kuriems 
iš tokių reikės dar ir vaistų 
priedas panaudoti. 

Prigimti cholesterolio 
gausos nenormalumai 

Pastaruoju laiku yra susekti 
įvairūs riebalų kiekio kraujuje 
biochemiški ir molekuliariniai 
nenormalumai. Tiek gausa, tiek 
ir t rūkumas įvairių lipo
proteinų, jų proteinų sudėtinių 
dalių (,,apoproteinų") yra 
aprašyti. Taip pat yra susekti 
riebalų apykaitoje ir transporte 
dalyvaują enzimai ir celių pavir
šiaus receptoriai. Praktikoje kai 
kurių riebalų nenormalumai 
turi didelės reikšmės. 

Viena prigimta „heterozy-
gous" šeimyninė cholesterolio 
gausos forma '„hypercholestero-
lemia") atsiranda, kai trūksta 
LDL receptorių. Tuomet choles
terolio kiekis kraujuje būna 
350-350^ ir atsiranda arterijų 
priskretimo liga — sklerozė. 

Toks šeimose atsirandąs krau
jo cholesteroliu suriebėjimas 
pasitaiko vienam iš 500 
asmenų. Jo diagnozė nustatoma 
trimis ženklais. 1. Susekus la
bai gausų kiekį blogojo choles
terolio — LDL-C, 2. Randant 
bent dviejų šeimos nariu krau
juje aukštą LDL-C koncentra
ciją ir 3. Randant cholesterolio 
guzus (,.xanthomas") ant saus-

Gail. sesuo Ona Ankienė matuoja kraujospūdį Stas iui Ramonu i Lie tuvio so

dybos ambulatorijoje. N u o t r . M. N a g i o 

Sodybietis prel. brolis A n t a n a s Balčiūnas s u 3avo d u k r a Terese, iš tėviškės 
tik atvažiavusia, sveiku mais tu ir tokiu gėrimu stiprinasi Alvudo pažmonyje 
Lie tuvio sodyboje. N u o t r M N a g j o 

gyslių; tokie guzai dažnai atsi
randa ypač ant kulnies saus
gyslės (Achilo sausgyslės). 

Ankstyvas arterijų priskre-
timas atsiranda tokių šeimų na
riuose: vyruose apie 30-50 metų 
amžiaus, moteryse tarp 40 ir 60 
metų. Bloga žinia, kad dietos 
įtaka ta is atvejais tėra 
minimali. Gal tik labai griežta 
ALVUDO dieta čia kiek dau
giau gero padarytų. Šiais atve
jais dažnai būna reikalingas 
kombinuotas vaistais gydymas. 

Antroje dar blogesnėje pri
gimto kraujo suriebėjimo formo
je („homozygous"),cholesterolio 
kiekis kraujuje siekia 650-1000 
mgVc Tos formos ligoje vaistais 
gydymas veikia blogai ir jie 
miršta nuo širdies arterijų 
sklerozės dar nė 20 metų 
amžiaus nesulaukę. 

Lengvesnės rūšies prigimtas 
riebalų gausos kraujuje šeimy
ninis nenormalumas yra įvai
riopų riebalų pagausėjimas, va
dinamas ,.combined hyper-
lipidemia" ir ,,polygenic hy-
percholesterolemia". Šiuo atve
ju šeimos nariuose nevienodai 
riebėja kraujas: pas vienus gau
sėja cholesterolis, pas kitus — 
trigliceridai. o dar pas kitus — 
abu. Šeimose,turinčiose šį krau
jo riebumo nenormalumą/ šei
mos nariai irgi prieš laiką suser
ga arterijų skleroze. Jiems LDL-
C nepakyla taip aukštai, kaip 
kitose formose šeimyninio krau
jo suriebėjimo. Šio lengvesnės 
formos kraujo suriebėjimo pa
veldimumas nėra aiškiai suse
kamas šeimose. Šiuo atveju 
dieta ne visiems vienodai gerai 
padeda, bet ji gali ir labai veiks
minga būti suliesinant kraują. 
Čia irgi iškyla ALVUDO dietos 
griežtumo nauda. 

Antrinės kraujo suriebėjimo 
priežastys 

Kai turima reikalas su žmo
gaus per riebiu krauju, svarbu 
susekti ne tik minėtų šeimy
ninių, bet ir antrinių surie-
bėjimą sukeliančių priežasčių. 
Štai keletas jų. 

Dieta gausi gyvuliniais rie
balais ir cholesteroliu gali žy
miai suriebinti kraują. 

Nutukimas irgi gali prisidėti 
prie kraujo suriebėjimo. Ži
noma, jis vienas nėra riebaus 
kraujo vienintelė priežastis. 

Gūžio liaukos („thyroid") 
sumažintas veikimas („hypothy-
roidism"), cukraligė, inkstų liga 
(ypač nefrotinė jos forma), kepe
nų celių liga, o kartais ir 
baltymų nenormalumai („dys-
proteinemias") ar atsparumo 
netvarka (,,autoimmune disor-
ders'lgali pagausinti choleste
rolio kiekį kraujuje. 

Kai kurie vaistai (thiazidiniai 
— šlapimą varantieji), beta — 
blokuotojai, per burną imami 
vaistai prieš pastojimą ir ana
boliniai steroidai gali sukelti 
kraujo riebalų nenormalumus. 

Turime reikalą su per riebiu 
krauju. Turinčiajam reikia 
kreipti dėmesį į naudojamus 
vaistus. Kartais reikia juos 
arba nutraukti, arba kitais 
pakeisti. 

Per riebaus kraujo 
gydymas 

Per riebaus kraujo gydymui 
pagrindas yra penkeriopas. Šie 

penki dalykai apsprendžia krau
jo liesinimo būdus. 1. Blogojo 
cholesterolio — LDL-C kiekis, 2. 
turima, ar neturima kitų iš 
velnio tuzino sklerozės pri
šaukėjų, 3. turima, ar neturima 
sklerozė, 4. amžius ir 5. lytis. 

Pirmas žingsnis per riebaus 
kraujo gydyme yra dieta. Vais
tais gydymas remiasi dieta. 
Dietos būtinai prisilaikoma, 
nors ir imami vaistai. 

Kiekis LDL-C gali nulemti, 
kada vaistais pradėti gydyti. 
Daugumoje atvejų pageidau
tinas LDL-C kiekis turėtų būti 
mažesnis negu 130 mg9c. Dar 
mažesnio kiekio (110 mg9c LDL-
C) siekiama tuomet, kai pacien
tas yra jaunas suaugusysis, 
ypač vyras, kurio giminėje jauni 
asmenys sulaukė širdies 
arterijų ligos ar turi širdies arte
rijų ligą. 

Dar mažesnis pageidaujamas 
LDL-C (blogojo cholesterolio) 
kiekis — iki 100 mg% ar dar 
mažesnis — turi būti tais atve
jais, kai žmogus turi nustatytą 
širdies arterijų ligą („coronary 
heart disease, CHD) ar kai jau 

pergyventa širdies ataka, ar 
kur iam padaryta širdies 
arterijų operacija: „bypass 
surgery" ar „coronary angio-
plasty". 

Ne gomuriui, o širdžiai 
visi pataikaukime 

Išmintingiems gera, kad šis 
skyrius stengiasi ne gomuriui 
pataikauti, nežiūrint to, kad iš 
tūlų mūsiškių už tai pagiežos 
gali susilaukti, bet griežčiausiai 
imasi su širdies duobkasiais 
tvarkytis, panaudojant griežtai 
pasninkišką ALVUDO dietą. 

Visi lietuviai nusiteikime šlie
tis prie geriausio, nors ir sun
kiausio savo širdies gydymo, nes 
tik tada galėsime džiaugtis ge
resne širdies sveikata. Mat 
šiame krašte atlikti tyrimai su 
pacientais, turėjusiais širdies 
operacijas, susekė, kad tiems, 
kurie prisilaikė labai griežtos 
dietos sumažėjo širdies arterijų 
sklerozės blogėjimas, o kai ku
riais atvejais net ir pati sklero
zė sumažėjo. 

Išvada. Tie, kurie supranta, 
kad be pastangų nėra ir negali 
būti širdies priešų nugalėjimo ir 
tuo pačiu širdies atakos iš
vengimo, jau dabar stengiasi 
visomis jėgomis grumtis su visu 
velnio tuzinu širdies duobkasiu 

• 
— sklerozės prišaukėjų. Tai 
sunki ir visą žmogaus gyve
nimą besitęsianti kova. Bet ki
tos išeities iš tos mirtinos pa
dėties nėra ir niekas jos 
nurodyti ar kuo nors kitu 
pakeisti negali. Todėl junkimės 
prie lietuvių grupių, kovojančių 
su širdies ataka. Pastarieji jau 
žino, kad be sunkenybių, nėra 
jokių gėrybių, nėra širdies 
apsaugos nuo atakos. O kada 
tamsta tai sužinosi ir pradėsi 
kaip reikia elgtis su savos šir
dies apsauga?! 

Pasiskaityti. Medical Inter-
face, January 1988, vol. 1. No. 1. 
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Į t ėvo a.a Jurg io Kezio la ido tuves a tvykę jo va ika i : duk tė D a n u t ė ir s ū n ū s 
Romas ir Alg imantas . 

Nuotr . S. S m a i ž i e n ė s 

MŪSŲ KOLONIJOS 
Hot Springsf Ark. 

A.A. JURGIS KEZYS 

Ir vėl naujas kapas supiltas 
Hot Springs Kalvarijos 
kapinėse. Vasario 7 dieną mirė 
Jurgis Kezys, 86 metų, iš
gyvenęs šioje vietovėje 15 metų. 
I laidotuves atvyko sūnūs — 
Algimantas iš Illinois, Romas iš 
New Yorko ir dukra Danutė iš 
Bostono. Dukra Aldona yra 
likusi Lietuvoje. 

Rožinis ir atsisveikinimas su 
velioniu buvo Hot Springs 
Funeral namuose. Religines 
apeigas atliko kun. Jonas 
Burkus. Giedojo moterų būrelis, 
vedamas Liucijos Gudelienės. 
Atsisveikinimo žodį tarė LB-nės 
pirm. Stepas Ingaunis, Altos 
pirm. Antanas Bertulis, radijo 
vedėja S. Šmaižienė ir Balfo 
pi rm. Aleksas Sadauskas . 
Šei mos vardu kalbėjo ir padėko
jo sūnus Alg. Kezys. Vasario 9 
d. po gedulingų pamaldų Šv. Jo
no bažnyčioje, nulydėtas ir 
palaidotas Kalvarijos kapinėse, 
kur jau turėjo pasistatęs pa

minklą. Laidotuvių dalyviai 
buvo pakviesti į valgyklą bend
riems pietums. 

Lietuvoje Jurgis Kezys buvo 
policijos pareigūnas Kybar
tuose, paskutiniu laiku Vilniu
je. Pasižymėjo šaudyme, Lie
tuvos tautinėje olimpiadoje 
1938 metais buvo apdovanotas 
medaliu. Vokietijoje gyveno 
anglų zonoje — Uchtėje, kur dir
bo stovyklos administracijoje. 
Hot Springs vietovėje dar prie 
a.a. kun. Petro Patlabos ėjo kurį 
laiką zakristijono pareigas. Ilsė
kis ramybėje, mielas tautieti, 
svetimoje žemelėje, toli nuo gim
tosios tėvynės Lietuvos. 

Sal. Šmaižienė 

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71 St Street 
Priima t reč iad ien ia i * . 

ke tv i r tad ien ia i * Ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. ŽIBUTĖ 7APARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LICOS CHIRURi . l IA 
166 East Superior, Suit* 402 

\ j ldt.Jos pagal susitarimą 
Tei. - 337-128S 
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BRANGUS MOKSLAS 
Chicagos universitetas pa

skelbė, kad nuo ateinančių 
mokslo metų studentas turės 
mokėti 18,065 dol., taigi 6% 
daugiau, negu šiais mokslo me
tais. Mokestis pakilo daugiau, 
negu pragyvenimo lygis, kuris 
pabrango 4.4%. 

BRANGSTA LIGONINĖS 
Illinois valstijoje gydymasis 

ligoninėse 1986 m. pabrango 
11%. Paskutiniais 1986 m. tri
mis mėnesiais iš ligoninės 
išleidžiame paciento sąskaitos 
vidutiniškai siekė 4,318 dol., 
taigi 11.1% daugiau negu 1985 
m. paskutiniais mėnesiais. 

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Te l . 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr , ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA 4R CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 S o . Pulask i Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

2655 W 69 St 
Tel. 776-9691 

pirm. 12-2 v. p.p.; treč. 12-2 v p.p 
penkt.: 1-3 v. p.p. 
3900 W. 95 St. 
T e l . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab ine to te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pu lask i Road . Te l . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . an t r . ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm , antr.. ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Bui lding 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

R I M G A U D A S N E M I C K A S , M . D 
S . P R A S A D T U M M A L A , M . D . 

S U R E N D E R K U M A R , M . D . 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., E lg in , III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 5630700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dan tų Gydyto ja 

2659 W 59th St.. Cmcago IL 
T e l . 476-2112 

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

Vai pagal susitarimą 

Tel. RE- l iance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
LIETUVIS GYDYTOJAS 
3925 West 59 th Street 

Vai pirm., antr . ketv. ir penKt. 
nuo 12-3 vai. popiet ir 4-6 vai vak 

Trec ir šešt uždaryta 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

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

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

Te l . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm., antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

Tel. kabineto ir bu to : OLympic 2-41S9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 S o . 50th Ave., Cicero 
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Karo meto 

LIETUVOS ISTORIJA 
JAV L B XI-SIOS TARYBOS SESIJA 

Ryšyje su OSI įstaigos kelia
momis bylomis kai kur iems 
mūsų tautiečiams, apšaukus 
juos , ,karo n u s i k a l t ė l i a i s " , 
padėti jiems apsiginti iškilo 
Lietuvos istorijos II pasaulinio 
karo metu paruošimo ir išlei
dimo klausimas. Kaip iš JAV-
bių lietuvių spaudoje jau kuris 
la ikas vedamos polemikos su 
labai aštr iais pas isakymais 
m a t y t i , JAV Lie t . Bend
ruomenės krašto valdyba pasi
rašė sutartį su vienu jaunesnės 
kartos akademiku, kuris pasiža
dėjo už pas mus neįprastą 
didoką honorarą tokį veikalą 
paruošti . Iškilo klausimas, ar 
galės tas autorius teisingai pa
vaizduoti labai sudėtingą to 
laikmečio Lietuvos istoriją bei 
įvykius. Jis yra gimęs Vokie
tijoje, jau karui pasibaigus. 
T . ; . ' • mot'. ' •ti;\ < -riją 
galėtų rašyti tik iš j au dabar 
mums prieinamų dokumentų 
bei įvairios literatūros. Bet daug 
k a s abejoja, kad jis, negyvenęs 
ano meto Lietuvoje, galėtų kaip 
re ikiant įsijausti į įvykius. 

Negera i išeivių d a u g u m ą 
nute ikė ir jo pranešimas LB 
sušauktoje politinėje konfe
rencijoje Washingtone, kur jis, 
He ko kita. pasakė: „Skaudus 
faktas, kad OSI veikla kai 
kur iems lietuviams yra gyvy
b i n i s k l a u s i m a s . Bet t a i 
pripažinus, ar galime iš tikrųjų 
t ikėt i , kad tauta, išlikusi gaji ir 
tv i r t a po dviejų okupacijų ir 
š imtai tūkstančių kankin tų ir 
nukankin tų tautiečiu — staiga 
sugniuš, jei pačiu blogiausiu 
atveju keliasdešimt išeivijos 
nar ių atsidurtu anapus?" 

Lietuvių visuomenės daugu
mai minėtas asmuo y r a „perso
na non grata" ir dėlto, kad j is 
ilgesnį laiką dirbo bylas kelian
čioje OSI įstaigoje, o pasitraukęs 
iš jos nepaskelbė viešai motyva
cijos <adv. P. Žumbakis). Nežiū
r in t to, tiek LB vadovybė, t iek 
autor ius tvirtai laikosi susita
r imo, nors atrodo, kad po t iek 
daug puolimų viena ar kita pusė 
(o gal dar geriau abidvi) turė tų 
nut raukt i susitarimą. 

Bet parašyti karo meto isto
riją būtinai reikia. Ir tai ne vien 
dėl mūsų reikalų su OSI in
stitucija. Tokios istorijos reikia 
ne tiek pačiai išeivijai, kiek 
mūsų tautai pavergtoje Lie
tuvoje. Ir štai kodėl. Pokario 
metais bolševikai išleido daugy
bę pamfletų, brošiūrų ir storų 
knygų, kuriose niekinama ne
priklausomos Lietuvos idėja, jos 
veikėjai, o ypač t ie asmenys, 
kur ie vienu ar kitu būdu dirbo 
1941 m. laikinoje vyriausybėje, 
ano metu lietuvių savivaldoje. 
Kaip mes žinome, jie įvairiais 
būdais , kar ta is r iz ikuodami 
savo gyvybe, padėjo Lietuvos 
žmonėms. Bet Lietuvoje išaugo 
2-3 kartos, kurios ano meto 
įvykių nematė. Kas tada darėsi, 
jos sužino dažniausiai tik iš 
minėtos bolševikų propagan
dinės literatūros. Taigi nemaža 
dal is jaunosios kartos žmonių, 
neturėdami kitokios istorinės 
l i teratūros, dažnai pri ima ..už 
gryną pinigą" bolševikų melus, 
bei šmeižtus, kad į užsienį pasi
t r a u k ę lietuviai y ra įvairūs 
„žmogžudžiai, žydų šaudytojai" 
ir pan. Gal ir atsirastų Lietuvoj 
žmonių, bet nėra elementinių 
sąlygų, kad teisinga Lietuvos 
ka ro meto istorija galėtų būt i 
paruošta ir išleista. 

Šiuo reikalu mus pasiekė eilė 
prašymų, kuriuose sakoma, kad 
išeivija turi atlikti šį darbą, 
kurio tėvynėje atlikti negalima. 
Taigi būtinai reikia tokią is
toriją paruošti ir išleisti ne t iek 
OSI, kiek pačių lietuvių reika
lui ir tai lietuvių kalba. Tai 
būtų mūsų išeivių gerasis dar
belis pavergtiesiems. 

Bet ar yra kas šiuo reikalu pa
daryta? Nemažai. Štai tur ime 
po ranka keletą veikalų. J a u 
1945 m. mūsų ano meto veiks
niai išleido buvusio Anglijos 
vicekonsulo Kaune ir Vilniuje 
E. J . H a r r i s o n o ve ika l ė l į 
, , L i t h u a n i a ' s F i g h t for 
Freedom". 1946 m. privačia 
in ic ia tyva Vak . Vokietijoje 
išleistas Br. Kviklio veikalėlis 
„Lietuvių kova su naciais (48 
psl.), kur iame pateikta nemaža 
dokumentinės medžiagos, ypač 
iš pogrindžio spaudos. 1947 m. 
Lietuvai vaduoti sąjunga Cle-
velande išleido dr. Br. Dir
meikio redaguotą ir žymia 
dalimi jo paruoštą stambią 312 
puslapių knygą „Lietuva tironų 
pančiuose". Čia labai vykusiai 
atpasakota Lietuvos tragedija -
pirmoji bolševikų okupacija, pa
teikta svarbios dokumentinės 
medžiagos. 1948 m. Vak. Vokie
tijoje išleistas 286 psl. veikalas, 
paruoštas K. Pelėkio (slpv.) 
„Genocide — Lithuania's Three-
fold Tragedy". Veikalą reda
gavo j au minėtas bri tas E. J. 
Harrison. Pateikta daugybė 
iliustracijų. Vien tiktai vokiškų 
nacių okupacijos aprašymui čia 
skirta 80 puslapių. 

Daug naudingos medžiagos, 
įvairių faktų, atsiminimų su
rinkta ir paskelbta 1942-1944 
m. išleistuose „Lietuvių archy
vo" I-IV tomuose. (Juos šio 
rašinio autorius turi po ranka). 
Be galo svarbūs liudijimai apie 
bolševikų okupaciją ir jos žiau
rumus sutelkta JAV 1954 m. 
Atstovų rūmų (Kersteno) komi
teto Pabaltijo okupacijai tirti 
darbuose. Turime 1954 m. to 
komiteto išleistus du stam
bius (678 ir 537 psl.) tomus, 
kuriuose yra daugybė parody
mų bei liudijimų, kuriuos liudi
ninkai priesaikos keliu pateikė. 
Vis tai asmenys, savo akimis 
malv-regėję ir pergyvenę, kaip ta 
okupacija ir tautos naikinimas 
vyko. 1981 m. išleistas dr. J. Pa
jaujo mokslinis veikalas „Soviet 
genocide in L i thuania" . Be 
minėtų yra labai svarbūs buv. 
laik. vyriausybės ministerio pir
mininko J. Brazaičio, gen. St. 
Raštikio, gen. K. Musteikio, 
a t s imin imai , daugybės kitų 
asmenų atsiminimai iš bolše
vikų ir vokiečių nacių lagerių ir 
t.t. Išeivijos periodikoje dešimt
mečių bėgyje paskelbta daugy
be rašinių. Bet visa ši medžia
ga dar nėra pilna istorija. Na ir 
šie leidiniai Lietuvoje nepriei
nami. 

Tolimesnėje sesijos eigoje 
buvo vicepirmininko finansų 
reikalams Broniaus Juodelio 
pranešimas. Jis tvarko ne t ik 
krašto valdybos iždo reikalus, 
bet kartu eina kontrolieriaus 
pareigas, stengiasi prižiūrėti, 
kad būtų laikomasi JAV LB 
finansų ir atskaitomybės tai
syklių bei nebūtų peržengtos 
sąmatos, kurios kiekvieneriais 
metais y ra t a rybos patvir
tinamos. B. Juodelis stengėsi, 
jog įvairių tarybų knygos būtų 
vedamos ta pačia tvarka, ta ip 
pat bandė sudaryti pilną JAV 
Lietuvių Bendruomenės finan
sinę apyskaitą, į kurią būtų 
įskaityta apygardų ir apylinkių 
finansai. Tai įvykdyti sunkiai 
sekėsi, nes įvairios LB insti
tucijos ir apylinkės dar nepra
tusios bendrai jungtis . 1987 m. 
Vasario 16-tosios proga buvo su
rinkta 72,000 dol. Tikimasi 
panašią sumą surinkt i ir 1988 
metais. Šiuo faktu remiant is 
n u s t a t y t a a te inanč ių m e t ų 
krašto valdybos veiklos sąmata 
už 167.200 dol. Iš šios sumos 
didelė dalis (31,000 dol.,) yra ski
riama „Bridges" žurnalui (už 
prenumeratas surenkama arti 
30,000 dol.) ir S. Sužiedėlio kny
gos paruošimui (irgi 31,000 dol.). 
Į šią sumą neįeina įvairių 
krašto valdybos tarybų sąmatos, 
kurios būna paruoštos kiekvie
nos tarybos atskirai ir taip pat 
sesijoje tvirt inamos. Bendra 
JAV LB metinė apyvarta, B. 
Juodelio apskaičiavimu, siekia 
pusės mil . do le r ių sumą . 
„ Š a k o t a JAV LB k r a š t o 
valdybos veikla Lietuvos laisvės 
a t s t a t y m o i r l i e t u v y b ė s 
išlaikymo darbuose išeivijoje 
pareikalauja gausių finansinių 
išteklių, kuriuos gauname iš 
Lietuvių Fondo, iš plačios lietu
vių b e n d r u o m e n ė s , iš LB 
apylinkių bei apygardų Vasario 
16-tos aukų vajaus proga. J iems 
priklauso didelė krašto valdybos 
padėka. Finansai sudaro sąly
gas tęsti lietuvybės išlaikymą 
išeivijoje". 

Romualdas Bublys, finansinių 
reikalų komisijos pirmininkas, 
pristatė siūlymus nutar imams. 
Iš jų buvo patvirtinti: JAV LB 
taryba tvirtina krašto valdybos 
pristatytas 1986 metų ir 1987 
metų pirmojo pusmečio apyskai
tas ir 1988 metams sąmatas; 
JAV LB t a r y b a t v i r t i n a 
padarytą pažangą einant prie 
krašto valdybos ir jos institucijų 
apyskaitų subendrinimo bei 
pastangų sudaryti pilną vaizdą 
JAV LB finansinės būklės. 
Laukia glaudesnio susitarimo 
tarp vicepirmininko finansi-
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Žinoma, svarbus dalykas yra 
dokumentai . Nemaža jų pa
s k e l b t a m ū s ų per iodikoje . 
Išskirt inai minėt ini dr. Br. 
Nemicko m ū s ų žu rna luose 
skelbiami dokumentai , liečian-
tieji nacių okupaciją Lietuvoje. 
Bet nemažiau galėtų būti svar
būs ir dar mūsų tarpe tebegyve
nančių buv. politinių kalinių 
liudijimai. Vien tiktai Chicagoje 
yra buvusieji kaliniai: dr. A. 
Darnusis, prof. M. Mackevičius. 
J. Dainauskas, P. Narut is , J. 
Šlajus, P. Vaičekauskas, nese
niai čia atsiradęs doc. V. Skuo
dis ir gal dar keletas kitų. Isto
rikė dr. V. Sruogienė turi 
nemaža medžiagos apie Stuttho-
fe ka l in tus lietuvius, o šių 
eilučių autorius labai sunkiomis 
karo meto sąlygomis atsigabeno 
iš Lietuvos ir ligi šių dienų iš
saugojo l ietuvių pogrindžio 
spaudos, leistos vokiečių nacių 
okupacijų metais, rinkinį. Kai 
kurie iš šių asmenų būtų buvę 
pajėgūs paruošti karo meto Lie
tuvos istoriją. Deja, kiek mes 
žinome, Liet. Bendruomenės va
dovai į juos nesikreipė. Kaip ten 
kas bebūtų, istorijos paruošimo 
klausimas čia kalbama prasme 
yra būt inas , žinoma, neaplen
kiant gyvųjų jos veikėjų bei 
liudininkų. . kv_ 

n i a m s r e i k a l a m s ir a t sk i rų 
k r a š t o valdybos tarybų. 

J A V LB tarybos finansinių 
r e ika lų komisija pasigedo apy
skai tų iš ka i kurių tarybų ir įpa
reigoja, k a d a tski rų institucijų 
apyskai tos bei sąmatos būtų pir
m a pa t e ik tos ir priimtos kraš to 
valdybos posėdyje, prieš j a s pri
s t a t a n t t a rybos patvi r t in imui . 
J A V L B t a r y b a įpareigoja 
k iekvieną kraš to valdybos tary
bą , k u r i r e n g i a a r r e m i a 
projektą a r renginį, kad tų 
projektų a r renginių apyskaitos 
b ū t ų į t r auk tos į tos tarybos 
finansinę apyskaitą — sąmatą ir 
t a i p pa t į t r auk tos į JAV LB 
konsol iduotą apyskaitą. 

Šeš tas i s sesijos posėdis pra
sidėjo šeštadienį, lapkričio 14 d., 
1 vai . po pietų. Tarybos prezi
d iumo pi rmininkas Algis Rugie
n i u s p r i s t a t ė garbės svečius, 
kur ių t a rpe buvo prelatas Jonas 
B a l k ū n a s , J A V LB tarybos gar
bės p i r m i n i n k a s . Salėje daly
vavo ir Kazimieras Palčiauskas 
su žmona. Sesija gavo visą eilę 
s v e i k i n i m ų r a š t u , t a i p pat 
š i ame posėdyje žodžiu sveikino 
k r a š t o valdybos p i rmininkas 
V y t a u t a s Voler tas ir k i t i . Po 
šios oficialios dalies vyko toli
mesn i k r a š t o valdybos narių 
p r a n e š i m a i , tų narių, kurie 
n e t u r i t a r y b ų ir veikia pavie
n ia i , t a i vicepirmininko spe
c ia l iems r e ika l ams dr. Viktoro 
S t a n k a u s , re ikalų vedėjo Bro
n i a u s Krokio, vicepirmininko 
informacijai Juozo Kojelio ir 
m a n o , protokolų sekretorės ir 
r y š i n i n k ė s su spauda. Vien
bals ia i p r i i m t a s pasiūlymas: 
„ L a i s v a m e pasaulyje spauda ir 
radijo valandėlių programos yra 
n e t ik čia gyvenančių l ietuvių, 
bet ir pavergtos tėvynės balsas. 
Ten y r a giliai j auč iama jų įta
ka . Dėkojame l ie tuviškų laik
raščių ir žurnalų redakcijoms, 
radijo valandėlių vedėjams už jų 
nepa i l s t amą darbą, nuoširdų 
l ie tuviškos veiklos skatinimą ir 
s t i p r in imą" . 

Sep t in t a s i s ir pasku t in i s šios 
dienos posėdis, kur i s baigėsi 5 
vai . v a k a r e . Pirmuoju punktu 
buvo sva r s toma visuomeniniai 
r e ika la i . Praneš imą padarė šios 
t a rybos p i rmin inkas Algiman
t a s G e č y s . V i s u o m e n i n i ų 
r e ika lų veikla y r a sudėt inga, 
pa re ika lau jan t i stebėjimo tiek 
Amer ikos , t iek Lie tuvos poli
t in io gyvenimo; k a r t a i s būna 
labai svarbi grei ta reakcija, o 
ta ip pat vykdoma jau tradiciniai 
išsivysčiusi veikla. Įvairių tau
t i n ių sukakčių progomis pa

ruošiamos rezoliucijos, laiškų 
pavyzdžiai, informacija ame
r i k i e č i ų s p a u d a i , radi jo 
va landė l ių programa anglų 
kalba . Aktyvia i įsi jungta į 
vykusios konferencijos Vienoje 
reikalus. JAV LB lėšomis į 
Vieną buvo pasiųstas Lietuvos 
Hels inkio grupės narys dr. 
Tomas Venclova. Paskleist i 
JAV kongreso atstovų tarpe 
PLB leidiniai, kurie buvo pa
ruošti Vienos konferencijai. Pa
ruoštas ir išsiuntinėtas memo
r a n d u m a s visoms toje 
konferencijoje dalyvavusioms 
de legaci joms apie l ie tuvių 
persekiojimą Gudijai priskirtoje 
rytų Lietuvos dalyje ir Sovietų 
Sąjungos administruojamoje 
Karaliaučiaus srityje. Visuome
ninių reikalų taryba daug dar
bavosi rengiant politinę lietuvių 
konferenc i ją W a s h i n g t o n e , 
ku r io j e p a d a r y t o s i švados 
susi laukė ilgoko dialogo mūsų 
spaudoje ir turės nemenką įtaką 
mūsų sprendimuose, susijusiuo
se su v isuomenine veikla . 
P a l a i k o m i ryš ia i su JAV 
kongresu ir valdinėmis įstai
gomis. Bendrada rb i au t a su 
Amerikos baltų laisvės lyga, 
p r a v e d a n t rezoliuciją JAV 
kongrese, kad Jungtinės Tautos 
būtų painformuotos apie da
bar t inę padėtį Pabaltijo valsty
bėse. 1987 m. vasario 22 d. buvo 
surengtas priėmimas kongreso 
nar iams. Kar tu su Amerikos 
Lietuvių Taryba reaguota į 
Vilniaus - Madisono miestų 
sus ig imin i av imą , „ s i s t e r -
rities" programą. Rūpintasi OSI 
reikalais. Lietuvių teisėms ginti 
k o m i t e t e L ie tuv ių Bend
ruomenei atstovauja Danguolė 
Valentinaitė ir dr. Viktoras 
S tankus , kuris kartu su Asta 
Ban iony t e -Connor , visuo
meninių reikalų tarybos nare, 
taip pat vadovauja kolektyvinės 
bylos „class action suit" akcijo
je. Palaikomi ryšiai su kitų tau
tybių organizacijomis. Krašto 
valdybos vicepirmininkas Algi
mantas Gureckas sėkmingai 
veikia, a t i ta isant klaidas apie 

Lietuvą tarptautiniuose žemė
l ap iuose , a t l a s u o s e bei 
enciklopedijose. 

A. Gečys kiek ilgiau sustojo 
prie pranešimo apie vokiečių 
okupacino laikotarpio veikalą 
bei tam veikalui paruošti pasi
rašytą sutartį (1987 m. spalio 7 
d.) su dr. Saulium Sužiedėliu. 
Sutartį pasirašė krašto valdybos 
pirmininkas Vytautas Volertas 
ir veikalo autorius. Knygos 
reikalu tar tasi Philadelphioje, 

dr. S. Sužiedėliui t en atvykus, 
Washingtone, Chicagoje „su kai 
kuriais Lietuvių Fondo žmonė
mis, dalyvauta pokalbiuose su 
prof. Vardžiu, advokatu Zum-
bakiu". Planuojamas veikalas 
apims ir sovietinį laikotarpį bei 
stovyklų gyvenimą Vokietijoje. 
Veikalas nėra pigus. Už pirmus 
metus reikės sumokėti 25,000 
dol. algos ir 6,000 dol. paskirti 
einamosioms išlaidoms, sutelki
mui medžiagos, reikal ingos 
veikalo paruošimui. Antraisiais 
metais reikės sumokėti 13,500 
dol. Veikalas yra labai reika
lingas. A. Gečio žodžiais: „Fak
tas yra, kad po tiek metų okupa
cijos mes netur ime jokio žmo
niško veikalo, kuris liestų vokie
čių okupacinį laikotarpį. Mūsų 
įsitikinimas yra, kad tas faktas, 
jog Sužiedėlis y ra dirbęs OSI, 
padės pačiai knygai . Čia y ra 
žmogus, kuris tą visą reikalą 
pažįsta". 

Po A. Gečio pranešimo apie 
sutartį su dr. S. Sužiedėliu kilo 
gyvos diskusijos. A. Mažeika 
kėlė mintį, kad tokios knygos 
ruošimas būtų „spekuliacija". 
Siūlė, jog Sužiedėlis, nors pri
vačiai, pasmerktų OSI. Už dr. S. 
Sužiedėlio knygą stipriai pasisa
kė Raimundas Kudukis, primin
damas, kad Sužiedėlis iš OSI 
pasitraukė protesto ženklan, ir 
dr . Tomas Reme ik i s : „ J e i 
žmogus ten tarnavo, tai nebū
tinai yra kenksmingas . J i s 
galėjo būti ir labai naudingas, 
objektyvia i į v e r t i n d a m a s 
duomenis, objektyviai pateik
damas d o k u m e n t ų įver t i 
nimus". Jo manymu dr. S. 
Sužiedėlis yra labai gerai aka
demiškai p a s i r u o š ę s bei 
„geriausiai tą laikotarpį pažįs
ta ir, jei šią progą prašausime, 
ta i nieko iš to laikotarpio 
neturėsime". Šių ir kitų pana
šių minčių vedami tarybos na
riai patvirtino sutartį su dr. 
Sužiedėliu, tačiau buvo nepa
tenkinti metodu šitokios su
ta r t i es s u d a r y m u i ir to 
pasekmėje išnešė nutarimą: 
„JAV LB krašto valdybos pirmi
ninkas ir krašto valdybos tary
bų p i r m i n i n k a i L ie tuv ių 
Bendruomenės vardu nedaro jo
kių finansinių įsipareigojimų 
virš JAV LB tarybos patvir
tintos sąmatos ir įstatuose 
numatytų sumų". 

Dr. Kazys Ambrozaitis pri
statė v isuomeninių re ikalų 
komisijos siūlymus. Su smulkio
mis pataisomis j ie visi buvo 
priimti. 

JAV LB k r a š t o va ldyba 
1988-sius metus skelbia Lie
tuvos laisvės metais . 

Pri tardama JAV LB krašto 
valdybos užsiangažavimui rem
ti jaunųjų Washingtono lietuvių 
iniciatyvą Amerikos sostinėje 
įkurti Amerikos lietuvių centrą, 
t a r y b a įpareigoja k r a š t o 
valdybą, bendradarbiaujant su 
iniciatoriais, paruošti detalų 
centro kūrimo planą ir ener
gingai jį vykdyti. 

Taryba pri taria krašto val
dybos sudarytai sutarčiai su dr. 
Saulium Sužiedėliu paruošti 
veikalą, apimantį 1940-1944 
metų bolševikų ir nacių okupa
cijos laikotarpį. Taryba ragina 
Lietuvių Fondą to veikalo išlei
dimą paremti. 

Taryba įpareigoja k raš to 
valdybą dėti pastangas, kad 
kiekvienoje apygardos ir apy
linkės valdyboje būtų vienas 
asmuo, kuris rūpintųsi politine 
akcija. Politinei akcijai vesti 
pagal galimybes jis gali suor
ganizuoti pol i t inės akcijos 
komisiją. 

Krašto valdyba įpareigojama 
su Vasario 16-tosios minėjimu 
surištą medžiagą anglų kalba iš
siuntinėti apygardoms ir apylin
kėms iki gruodžio pabaigos. 

Apygardų ir apylinkių delega
cijos prieš Vasario 16-tą savo 
vietovėse aplanko savo sričių 
kongresmanų ir savo valstijų 
senatorių įstaigas ir įteikia 
k r a š t o va ldybos p a r u o š t ą 
medžiagą. 

Krašto valdyba įpareigojama 
dėti pastangas ir vesti akciją, 
kad sovietų valdžia neapmui-
tuotų Lietuvos žmonėms iš 
Amerikos ir kitų laisvų kraštų 
siuntinių, ypač vaistų. 

Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
kultūrinių ryšių kontekste rei
kalauti, kad okupuotos Lietuvos 
žmonės galėtu gauti Amerikos 
lietuvių spaudą ir knygas taip, 
kaip jų leidiniai netrukdomai 
pasiekia Ameriką. 

Reikalauti, kad okupuotoje 
Lietuvoje visiems nuvykusiems 
lankytojams nebūtų varžoma 
judėjimo laisvė. 

Taryba siūlo JAV LB krašto 
valdybai pravesti vajų. kuris 
duotu bent 15,000 dol. naujam 
OSI įstatymo projektui ir bent 
15.000 dol. „class action suit" 
įgyvendinimui. 

Taryba reiškia pasitenkinimą, 
kad visuomeninių reikalų tary
ba ir krašto valdyba įvykdė 9 0 ^ 
XI-sios tarybos antrosis sesijos 
jai skirtų įpareigojimų. Taryba 
išskirtinai vertina JAV senate 
ir atstovų rūmuose pravestą 
Jungtinių Tautų rezoliuciją, su 
kuria Amerikos prezidentas yra 
įpareigojamas 1988 m. liepos 27 
d. oficialiai painformuoti visus 
Jungtinių Tautų nar iu- apie 
Amerikos nusistatymą nepri-
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DANGORAIŽIO SESELIS 
P. MELNIKAS 

R o m a n a s 
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Ten Devinskis šaukė s tatybos inž in ier iams, kad 

paskubėtų su lifto konstrukcija. M e c h a n i k a m s — kad 
baigtų terliojęsi, nes šildymo ir regul iuojamo oro 
mašinos jau atvežtos, sustatytos rūsyje ir užkeltos a n t 
stogo — bereikia tik vamzdžių! 

Vainą jis st ipriau apšaukdavo dėl radijo t r iukšmo 
ir bruko jam netinkantį detalių b ra i žymo darbą, kur io 
tas nemokėjo. Menininkas suomis jų kra tės i , visą 
gyvenimą tik paišęs ir p lanavęs . 

— Aš planuotojas! — išraudęs š a u k ė Vaino, bet De-

Vienas mechanikos inžinierius pakėlė galvą aukš
t y n ir ironiškai pasakė: 

— Iš vienuolikto aukšto žemyn į Grand pastato 
šeštąjį. Dabar aukštyn į šešioliktą... O po to... — pirštu 
d ū r ė į žemę. 

Tačiau, grižus į darbą, visų laukė Devinskio 
t r i ukas : 

— Braižybą reikia kuo skubiau užbaigti ir todėl 
ke l ias savaites dirbsit visą naktį. 

Reikėjo ir tai nuryti . Niekas nedrįso prieštarauti. 
Devinskis nekreipė dėmesio nė į kilusį, nors iš baimės 
slepiamą, nepasitenkinimą. Ateidavo jis apie dvylikta 
nak t i e s gan žvalus, gal prieš tai k u r pailsėjęs, ir pra
dėdavo visus varinėti . 

— Blogiau kaip anglių kasyklose, — skundėsi ne 
vienas . 

— Net pragariškose ir karštose liejyklose turbūt 
vinskis į tai j am pildavo „ t inginio , pašė lus io suomio, ger iau . - inžinieriams šnibždėjo Aivaro. - Ten 
ramybės trukdytojo" degutu. 

Visuose skyriuose ir kampuose da rės i karš ta . 
Inžinieriai pradėjo burbėti . Be t t a d a Devinskis 

visiems įsakė kartu važiuoti prie dangoraiž io statybos. 
Čia aprodė ir apvedžiojo aplinkui mieste iškilusią stiklo 
ir aluminijaus į dangų šaunanč ią dangoraiž io masę . 

Aukšta stiklinė pilis atspindėjo b a l t u s debesis ir 
melsvą dangų. Pastato masė nuo to atrodė tokia lengva, 
perregima ir judant i ka r tu su debes imis , suskaldyta 
tik plieno rėmų į š imtus sva ig inanč iu dangaus 
paveikslų... 

— Fantastiška.. . — visi gėrėjosi. 
Devinskis čia pat tuoj pasakė: 
— Kas dirbs išsijuosęs, bus p e r k e l t a s į šešioliktą 

šio dangoraižio aukštą. Ten pe r s ike l s visa Whi te 
bendrovė. 

nere ikia jokių jūsų diplomų.. 
Po pirmos nakties vieni inžinieriai pasnaudė ant 

kėdžių, kiti ant braižybos stalų ir vėl tęsė dangoraižio 
braižybą. Kai kas paprašė Devinskio ir t a s leido atsi
nešt i miegojimo maišus, skutimosi į rankius ir dantų 
šepetėl ius. Dabar iš pastato visi išeidavo tik į resto
raną pavalgyti, dažniau telefonuodavo į namus. Kelios 
žmonos, netikėdamos, kas dedasi, atėjo savo vyrų 
ap lankyt i ir pasit ikrinti . 

Tokioms poroms kai kas juokais pasiūlydavo Devin
skio kambarėlyje „užsidaryti". 

Devinskiui vis siuntant , tačiau darbas po savaitės 
žymiai pasistūmėjo, matėsi jau ir jo galas. Ir tada 
Devinskis kelis staiga atleido iš darbo. P i rma Aivaro, 
po to naujus mechanikos-elektrikos inžinierius ir jau
nesnį s ta tybininkų padėjėją. 

— J ie išėjo į naujo dangoraižio „šešioliktąjį". — 
atleistuosius likusieji ironiškai vadino. 

Ta ip iš dvidešimt aštuonių liko tik didesnė dalis 
ir paaiškėjo Devinskio melas. Kas rytą vyravo niūrus 
laukimas, drebėjimas dėl kailio. Iš darban atėjusio De
vinskio veido visi stengėsi suprasti kas bus? Ka jis 
šiandien sugalvos? J jo „skerdynes" niekas papulti 
nenorėjo. Nors žinojo — ateis ir jam eilė. ateis... 
nežiūrint to. kaip elgsis ir kaip dirbs... Bet nervai 
neišlaikydavo įtampos ir likusieji pradėjo skubėti darbe 
kaip arkliai lenktynėse, kramtė nagus ir t ikrino savo 
darbą, atrodė, kad net rūko jų smegenys. 

Blogai išbraižyta dangoraižio detalė ar klaida išma
tavimuose atrodė mirties bausmės verta. J ie saugojo 
savo kailį, tikrindavo ar kiti klaidų nėra padarę. Atra
dę tuoj šaukdavo ar rodydavo Devinskiui. kad štai toks 
ir toks daugiau už jį yra klaidų įvėlęs. 

— Ką čia prikeverzojai? — Devinskis tokį tuoj 
aprėkdavo ir džiaugėsi kaip vienas kitą skųsdami visi 
bėgiojo. 

Tačiau ujami, išsigandę, skubantys ir neišsimiegoję 
inžinieriai klaidų brėžiniuose privelė be galo. Kai ką 
Vaino ir Dobilas turėjo skubiai perbraižyti. Senis 
suomis perbraižydamas priveldavo naujų klaidų ir tas 
siutino Devinskį —jie riejosi kaip šunys. 

Tačiau vadelės buvo Devinskio rankose — Vaino 
ebeturėjo planavimo darbų ir pilnai priklausė jo 

nurodymams ir kaprizams. 
Laikai dar buvo sunkūs ir ironiška — duris vis dar 

varstė ieškantys darbo. Antrą kartą atėjo ir keli seniau 
čia buvę. bet pamatę apytuštes patalpas ir išretėjusias 
skubančių braižytojų nugaras gan greitai išeidavo. Tik 
retkarčiais reikėdavo jiems ta r t i , kad čia nė dir
bant iems nėra saugu. 

'Bus daugiau) 
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APIE KOMPOZITORIŲ 
STASĮ ŠIMKŲ 

Kalba j o s ū n u s Neris Š imkus 

Man. kaip sūnui, nėra lengva 
kalbėti apie savo tėvą, kurio 
peikt i netur iu ko, o gir t i 
nepatogu. 

Gale 1986 metų gavau iš Lie
tuvos laikraščio iškarpą, iš 
kurios pirmą kartą sužinojau, 
kad Lietuva rengiasi jo 100 
metų gimimo sukaktį plačiai 
paminėti. 

Kompozi tor iaus Stasio 
Š imkaus muzika sukel ia 
lietuviškus jausmus, kurie yra 
vienodi išeivių ir Lietuvoje 
esančių tautiečių širdyse, bet tie 
jausmai tarnauja skirtingiems 
tikslams. Mums išeiviams Sta-
sios Šimkaus dainos duoda tėvų 
žemės ir tėvynės prisiminimus, 
grąžina mus į praeitį, kurios 
mes nė vienas neužmiršim. 

Lietuvoje esant iems tau
tiečiams Stasio Šimkaus dainos 
padeda išlikti ir išsilaikyti lie
tuviais dėl Lietuvos ateities ir 
duoda progą susiburti dainos 
vardu ir pasireikšti lietuviais. 
Taip pat liaudies dainos duoda 
dvasios stiprybės pernešti da
bartinius vargus ir siekti švie
sesnės ateities. 

Pagerbs iu ir paminės iu 
Šimkų, pateikdamas epizodų, 
minčių ir pareiškimų, padarytų 
žymių ir paprastų lietuvių, iš
keliant kokią reikšmę kompozi
torius Stasys Šimkus turėjo, 
turi ir turės lietuvių tautai, jos 
dabarčiai ir ateičiai. Teisybe 
sakant, ne išeiviai išlaikys ir 
išsaugos lietuvių tautą ir 
lietuvybę. Tauta pati ant savo 
žemės išliks tokia, kokia ji nori 
ir gali būti. Ir čia Stasio 
Šimkaus lietuviškos dainos pa
dės ir turės daug įtakos. Todėl 
nenuostabu, kad jį Lietuvoje 
mini daug didesniu mastu negu 
išeivijoje. 

Sup ra s t i kompozitoriaus 
Stasio Šimkaus kūrybą ir veiklą 
yra svarbu susipažinti su jo 
ankstyba jaunyste, kuri padarė 
didelę įtaką į jo viso gyvenimo 
darbą. Poetas Stasys Santvaras, 

JAV LB 
XI TARYBOS 

SESIJA 
(Atkelta iš 3 psl.) 
pažinti Pabaltijo valstybių 
okupacijos. Tos rezoliucijos pra-
vedime visuomeninių reikalų 
taryba gražiai bendradarbiavo 
su Baltų Laisvės lyga. 

Taryba ragina LB padalinius 
birželio mėn. įvykius minėti 
kartu su latviais ir estais, o 
„Juodojo kaspino" dieną kartu 
su visomis tautinėmis grupė
mis, kurių kraštus yra užgrobę 
komunistai. 

Politinė akcija būtų sėkmin
gesnė, jei lietuviai aktyviai 
dalyvautų amerikiečių politinių 
partijų veikloje. 

Krašto valdyba yra raginama 
rinkti duomenis apie komunis
tų neteisingą informaciją Pabal
tijo valstybių k l aus imu 
Amerikos mokyklų vadovėliuo
se ir atitinkamai reaguoti. 

Taryba pri taria poli t inės 
konferencijos VVashingtone 
1987 metų spalio 23-25 dieno
mis priimtoms išvadoms, išsky
rus išvadų 9-tą paragrafą, kuris 
pa t ik s l inamas : . .Raginame 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę ir kraštų Lietuvių Bend
ruomenes dėkoti popiežiui Jonui 
Pau l iu i II už jo didelį 
palankumą lietuvių tautai ir 
prašyti jį nepriimti vyskupo 
Julijono Steponavičiaus atsista
tydinimo. Taip pat prašyti Šv. 
Sostą naujus Lietuvoje vys
kupus skirti atsižvelgiant į 
kovojančios Lietuvos Bažnyčios 
ir tikinčiųjų pageidavimus". 

kuris buvojo mokinys, o vėliau 
geras draugas, rašo apie Stasio 
Šimkaus gimtinę, kur jis augo 
ir praleido vaikystę „Seredžius 
— tai yra pusiaukelė tarp 
Kauno ir Jurbarko. Tai vietovė, 
kur skaidriavandenė Dubysa 
įsilieja į Nemuną. Seredžiaus 
apylinkės — seni, soduose ir 
gėlėse paskendę kiemai, ariami 
laukai, pievos ir lankos, į giloką 
daubą įsmukus Pieštvė su gar
siu Palemono kalnu, kapai 
kapeliai, milžinkapiai, garsėjo 
ne tik gamtiniu grožiu, bet ir 
gilia Lietuvos praeitim. Tai 
tokiose gamtinio grožio ir isto
rinio rūstumo kupinose 
apylinkėse gimė ir augo kompo
zitorius Stasys Šimkus". 

Pats Stasys Šimkus 1916 
metais yra taip parašęs apie 
savo vaikystę: „Netoli didelės 
upės Nemuno yra ilgas, ilgas 
kaimas — Motiškiai, Seredžiaus 
parapijoje. Viduryje kaimo 
stovėjo pakrypus bakūžė, joje 
gyveno, lyg kregžde su kregž-
džiukais, moteriškė su vaikais, 
tai buvo mūsų motutė su mu
mis... Siūdama, verpdama, 
mama tankiai niūniuodavo liū
dnai ir graudžiai. O aš klausy
davau to liūdno mamos niūnia
vimo ir vaitojančio vėjo lauke. 
Ir kuo vėjas graudžiau švilpė, 
tuo mama liūdniau dainavo, vir
pino, kuteno mano sielužę, į 
krūtinę skausmą savo liejo neži
nia..." 

Muzikologas Vaclovas Juod
pusis, Lietuvoje rašė apie Stasį 
Šimkų: „Jis buvo iš tų, kuriems 
teko patirti praėjusio šimtmečio 
pabaigos, lietuviško kaimo 
vargą ir skurdą 

Prisimindamas toliau savo 
vaikystę Stasys Šimkus pats 
rašė: „Minėsiu gražų, bet 
vargingą kraštą — tai bus man 
gimtinė šalelė, minėsiu baramą, 
mušamą piemenuką, basom ko
jom po rugienas bebėgiojant} — 
alksnio birbynėlė — jo draugas 
o paguoda — tai būsiu aš..." 

Šis nuoširdus ir vaizdingas 
prisiminimas mums atveria 
daug paslapčių, kodėl Stasio 
Šimkaus kūryba yra tokia 
liaudiška, prasminga ir lietuviš
ka. 

Vėliau kompozitorius Stasys 
Šimkus yra pasakęs: „Mūsų 
senoji liaudies daina pamažu 
nyksta, bet senosios dainos turi 
tiek kilnaus tyro grožio, kad jas 
nedainuodami nustojam dide-
liausių dvasios turtų. Ypač 
mūsų jaunąją kartą reikia sugy-
vendinti su liaudies daina". 

Neseniai, Lietuvoje vienas se
nas tautietis yra pasakęs: „Tai 
matai, Šimkaus dainas jau 
trečia karta pradeda dainuoti. 
Gerai, tai reiškia, kad tauta 
išliks". įdomi nežinomo žmo
gaus pastaba, bet joje yra daug 
teisybės. 

Dabar noriu pateikti keletą iš
traukų iš šių laikų Lietuvos 
spaudos apie kompozitoriaus 
Stasio Šimkaus minėjimus 
tenai. 

„Vilnius, 1987-ti metai , 
vasario mėnesio 4 diena. 
Šiandieną Lietuvos operos ir 
baleto teatre įvyko iškilmingas 
vakaras-koncertas, skirtas įžy
maus lietuvių kompozitoriaus ir 
dirigento Stasio Šimkaus gimi
mo 100-tametinėms paminėti. 
Pagerbti mūsų muzikos klasiko 
atminimą čia susirinko jo darbų 
tęsėjai: kompozitoriai, dirigen
tai, muzikologai, visuomenės 
atstovai ir jaunimas". 

Albina Danisevičiūtė rašo 
apie kompozitoriaus Stasio Šim
kaus minėjimą-koncertą Sere
džiuje, kompozitoriaus 
gimtinėje: „Nebėra jau bakūžės 
samanotos. Šioje vietoje užristas 

nemažas paminklinis akmuo, 
kur prieš 100 metų gimė žmo
gus su menininko širdimi. Gyva 
Stasio Šimkaus muzika, amžini 
ir nepajudinami jos pamatai: 
Lietuva, jos dainos, jos upės, 
laukai ir žmonės... Tai išsinešė 
iš to koncerto kiekvienas". 

Lietuvos muzikologė Danutė 
Palionytė, kuri 1967 metais 
paruošė detalią Stasio Šimkaus 
monografiją, sako: „įdėmiau 
įžvelgus į Stasio Šimkaus epis
tolinį palikimą, matyti, kad jo 
aktyvios kūrybinės bei visuome
ninės veiklos faktoriai visada 
buvo tautinės kultūros ugdymo 
idėjos ir fanatiškas pasiauko
jimas menui-muzikai. „Muzika 
— dausų karalienė, saulių saulė, 
ji žmogaus ir tautos siela". Tokį 
požiūrį į savo pašaukimą turėjo 
kompozitorius Stasys Šimkus. 

Poetas Faustas Kirša. kuris 
buvo senas ir geras Stasio 
Šimkaus draugas, taip apie jį 
yra pasakęs: „Šimkus turėjo 
visas genialaus žmogaus žymes: 
besąlyginį pasiaukojimą menui 
ir tautai. Jis buvo muzikos filo
sofas. Jis kūrė tautos dvasią iš 
savęs. Tokių muzikų yra mažai. 
Šimkus turėjo Tumo-Vaižganto 
bruožų: kovoti dėl visko kas tei
singa. Jis mėgo menu grįsti 
viską". 

Dr. V. Tauras, lietuvių dak
tarų organizacijai „Fraternitas 
Lituanica", apie kompozitorių 
Stasį Šimkų pasakė: „Stasys 
Šimkus 1908 metais atvykęs į 
Petrapilį, ieškojo draugų su tau
tine ideologija ir susipažino su 
medicinos s tudentais Na
gevičium, Oželiu, Ingelevičium, 
Sližiu ir kitais, kurie raginami 
dr. Basanavičiaus įkūrė slaptą 
broliją „Fraternitas Lituanica". 
Jos nariai pasižadėjo, kad baigę 
medicinos studijas, nedelsiant 
grįš į Lietuvą ir ten veiks ne tik 
kaip medicinos daktarai, bet ir 
visuomeniškai siekdami gai
vinti lietuvybę. Šios idėjos pa
tiko Stasiui Šimkui ir jis dažnai 
lankydavosi jų susirinkimuose 
ir buvo priimtas brolijon, kajįp 
ypatingas narys, nors nebuvo 
medikas. Kai 1924-tais metais, 
dalyvaujant dr. Basanavičiui 
Lietuvos universitete buvo 
įkurta studentų medikų korpo
racija „Fraternitas Lituanica", 
tai kompozitorius Stasys 
Šimkus sukūrė jiems korpora
cijos himną: „Fraternitas-huma-
nitas telydi mus tvirtai, žmoni
jai dirbt, tėvynę kelt, tai mūsų 
pamatai". 

Viename „Draugo" numeryje 
pamačiau įdomų straipsnį, 
parašytą Prano Nenorto ir pa
vadinta „Buvusio choristo prisi
minimai". Pranas Nenorta rašė: 
„Daug kam, o ypač dainos bei 
muzikos mėgėjams, miela gir
dėti kad dabar viešumoje 
plačiau prisimenam vieną iš 
žymiųjų Lietuvos muzikos meno 
atstovų, kompozitorių ir diri
gentą profesorių Stasį Šimkų. 
Turėjau laimės jį kaip žmogų ir 
dirigentą arčiau pažinti, pate
kęs į jo telkiamą chorą Kaune 
1914-tais metais. Kai mūsų 
kraštą žiauriai tebevaržė šimta
metis caro imperializmas". 

Poetas Stasys Santvaras savo 
rašinyje yra pasakęs: „Ne vieną 
kartą ir ne vieno asmens jau 
buvo tarta, kad „lietuviški 
vakarai" lietuvių tautos atgi
mimui turėjo didelę ir sunkiai 
nepasveriamą reikšmę. Galima 
drąsiai sakyti — Stasys Šimkus 
rengė „lietuviškus vakarus" 
visoje Lietuvoje". 

Tas viskas vyko dar prieš Lie
tuvos nepriklausomybės laikus, 
tautai bundant ir kylant iš ver
gystės pančių, caro laikų uždėtų 

Tad taip mūsų tauta minėjo 
savo dainių, kuris parašė tokias 
nemirtingas dainas kaip „Kur 
bakūžė samanota", „Lietuviais 
esame mes gimę", kuris užrašė 
daugiau kaip 2000 Lietuvos 

• liaudies dainų melodijų, 
suharmonizavo chorams ir solis
tams 200 liaudies dianų ir 
parašė 50 savo individualių 
dainų bei nemaža skaičių ori
ginalių ir vertingų muzikos 

Juozas Paliulis kalba Lietuvos 
neprikl. atkūrimo 70 metų sukakties 
minėjime Daytona Beach, Floridoje. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

PRISIMINĖ LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTĮ 

Daytona Beach Lietuvių 
klubo ruoštas Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 70-ties 
metų sukakties minėjimas 
įvyko vasario 14 d. Minėjimas 
pradėtas iškilmingomis pamal
domis Prince of Peace katalikų 
bažnyčioje. Šv. Mišias atna
šavo ir pamokslą pasakė kun. 
dr. Kazimieras Ruibys. Šv. 
Mišių skaitymus atliko inž. 
Kazimieras Barūnas. Šventės 
iškilmingumą ypač praturtino 
muz. Antano Skridulio vado
vaujamo choro „Sietyno" dienai 
parinktos gražios, patriotinės 
giesmės. 

Tuoj po pamaldų, parapijos 
salėje vyko akademinė 
minėjimo dalis. Minėjimą 
pradedant sol. Juoze Dau
gėlienė, akomp. muz. A. Skri
duliui, drauge su minėjimo 
dalyviais sugiedojo JAV ir 
Lietuvos himnus. Klubo pir
m i n i n k a s Jonas Daugėla, 
paryškinęs šios šventės esmę, 
paska i t a i pakvietė Juozą 
Paliulį, buv. Lietuvos kariuo
menės karininką, aktyvų šios 
kolonijos ir choro „Sietyno" 
narį. 

Paskaitininkas savo gerai 
paruoštoje paskaitoje nesižvalgė 
Lietuvos tolimoje istorijoje, bet 
pradėjo nuo Lietuvos atkūrimo 
nepriklausomam gyvenimui 
1918 m. vasario 16 d. Gražia, 
patriotine mintimi apibūdino 
lietuvių tautos ryžtą ir pirmųjų 
savanorių sudėtas aukas ant 
tėvynės laisvės aukuro. Stam
biais bruožais nušvietė Lietuvos 
neilgą, bet kūrybingą nepri
klausomo gyvenimo laikotarpį. 
Plačiau žvalgėsi po abi okupaci
j a s , lietuvių tautos ryžtą, 
ištvermingumą karo ir pokario 
metais bei okupacijų laiko
tarpiais. Pagarbiai prisiminė 
laisvės kovotojų partizanų 
žygius, Romo Kalantos auką, 
tautos sąmoningumą ir po dau
gelio priespaudos bei okupacijos 
metų. Palietė išeivijos ir 
tėvynėje likusių bendravimo 
problemas, prisiminė P. Vai
čekausko ir doc. Vytauto Skuo
džio įžvalgias mintis, liečiančias 
išeivijos ir tėvynėje likusių san
tykiavimo būdus. Paskaita buvo 
daugiau apžvalginio pobūdžio, 
bet savo mintimis nauja, 
įdomiai perteikta, ypač tiems, 
kurie mažiau seka lietuviškojo 
gyvenimo apraiškas spaudoje. 
Paskaitininkui Juozui Paliu
liui už kruopščiai paruoštą, 
giliai patriotinį žodį minėji
mo dalyviai šiltai padėkojo il
gais aplodismentais. 

Baigus žodį, pagerbiami 
susikaupimo minute visi 
lietuvių tautos sūnūs ir dukros, 
kurie už tėvynės laisvę paauko
jo savo gyvybes. 

Gėrimės ir gražia menine 
programa, kurią atliko choras 
„Sietynas", vadovaujamas muz. 
Antano Skridulio, ir solo sol. 
Juoze Daugėlienė. Meninę 
programą pradėjo inž. Kazimie
ras Barūnas jautriu įvadu — 
Maironio eilėraščiu, skirtu 
prisikeliančiai neprikalusomam 

kūrinių. Visa tai paliko savo 
tautai ir jos ateičiai. 

Taip atrodo, ką Stasys Šimkus 
darė gyvas būdamas, pakelti ir 
pažadinti savą tautą, tą jo 
dainos daro dabar, švenčiant jo 
šimtametinę gimimo dieną: 
kelia, žadina ir padeda mūsų 
tauta i kovoti ir išsilaikyti 
ateičiai. 

Aš džiaugiuosi, kad bent 
trumpai šioje šalyje galiu pa
gerbti savo tėvą. 

Patiko man Seredžiaus ko
respondento žodžiai ir jais noriu 
užbaigti: „Išėjo jis, rodos, jau 
taip seniai, o pėdos liko, nes 
buvo giliai įmintos". 

CLASSIFIED GUIDE 

Business opprt. gas station for 
rent. 2 bays for mechanic. 

Call 238-4608. 

REAL ESTATE 

FOR RENT 

gyvenimui Lietuvai. Jis, vado
vaudamas meninei programai, 
aptarė kiekvienos dainos mintį 
ir prasmę. Pradžioje oper. sol. 
Juoze Daugėlienė padainavo 
tris solo dainas: Kačanausko 
(žodžiai Eugenijaus Mieželaičio) 
Prisiminimai ir pavasaris. 
Stasio Šimkaus (jo ir žodžiai) Oi 
greičiau, greičiau. Solistei 
akomp. muz. Antanas Skridulis. 

Choras „Sietynas", vadovau
jant muz. A. Skriduliui, padai
navo Antano Vanagaičio (jo ir 
žodžiai) Laisvės Varpas, 
Broniaus Budriūno — žodžiai 
Stelingio — Tėviškėlė, Kavecko 
— žodžiai Zajančkausko—Ko 
nuliūdęs berže senas, Noviko — 
žodžiai Drėgvos — Vilniaus 
sodai, Tikėjimo Lietuva — 
muzika Antano Skridulio, 
žodžiai Bernardo Barzdžionio. 
Publikai ilgai plojant ir pagei
daujant „daugiau, daugiau", 
„Sietynas" meninę programą 
baigė papildomai padainavęs 
Žemė gintarinė, žodžiai Alf. 
Bukonto. 

Klausantis šių gražių, gerai 
paruoštų ir šauniai atliekamų 
dainų bei jautrių intarpo Kazi
miero Barūno komentarų, išgy
veni tėvynės gražiuosius prisi
minimus, jos ilgesį ir gyvą 
lietuvių tautos dvasią. Ačiū 
„Sietynui", jo vadovui muz. An
tanui Skriduliui už tokią mielą 
dvasinę atgaivą ir gerą kon
certą. Klubo valdyba gėlėmis 
apdovanojo solistę Juoze Daugė
lienę ir „Sietynui" išreiškė 
gilią padėką. 

Akademinę ir meninę dalį 
užbaigus, inž. K. Barūnas ir 
klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla nuoširdžiai visiems bet 
kuo prisidėjusiems prie 
sėkmingo šventės minėjimo, 
padėkojo. Pirmininkas kvietė 
visus nuoširdžiai paremti savo 
gausiomis aukomis mūsų bend
rinius veiksnius Vliką, LB, Altą 
ir aukas pagal laisvą apsis
prendimą įteikti salėje sėdin
tiems aukų rinkėjams. 

Minėjime bažnyčioje ir salėje 
dalyvavo apie 110 žmonių. Po 
minėjimo visi dalyviai buvo 
pavaišinti klubo valdybos narių 
bei talkininkių paruoštais pie
tumis bei kavute ir saldumy
nais. Už vaišes susimokėjo visi 
po 5 dol. Vaišių metu klubo pir
mininkas susirinkusius daly
vius supažindino su minėjime 
dalyvavusiais iš įvairių vietovių 
ir iš Šiaurės svečiais, kurių 
buvo nemažas skaičius. 

Minėjimo metu mūsų veiks
niams buvo renkamos aukos 
Lietuvos laisvinimo reikalams. 
Lietuvių Bendruomenei aukas 
rinko dr. Vytautas Majauskas, 
LB įgaliotinis, ir suaukota 1235 
dol., Vlikui rinko Juoze Daugė
lienė, suaukota 690 dol., Altai 
rinko Pranas Domijonaitis, 
suaukota 470 dol. Iš viso aukų 
surinkta 2395 dol. Visiems 
aukojusiems lietuviams pri
klauso nuoširdi padėka. 

Šis Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo reikšmingas 
minsimas buvo atšvęstas tik 
savųjų tarpe, nesusilaukęs 
dėmesio iš amerikiečių spaudos. 

Jurgis Janušaitis 

Išnuomojams 4 kamb. butas II a., 
su šiluma, 71 st & Francisco apyl. 

Skambinti: 476-5712 

MISCELLANEOUS 
9 

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

•r - # 
Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau nokėsit ur 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRA^JK ZAPOLIS 
3208Vi W e s ' S5th Street 

Tel. — G A 4-€ 354 

ffl[~įįį KOMPIUTERI!/ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

HiCOME TAX - INSURANCE 
6529 S. KEDZlE 

77S-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulasfci 

767-0600 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagcs miesto leidimą. Dir
bti ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

šiomis d ienomis, ,Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau-1 

joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pSi-Tekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių v isuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chlcago. IL 60629 

6305 S. Nashville. Delux. 2 mieg. kmb 
condo. visai naujas; l3/4 prausyklos, 
ąžuolinės spintelės; apšildomas dujomis; 
centralinis vėsinimas; Dalkonas; skalbyklos 
kambarys; sandėlis rūsyje; 5 namų apy
vokos reikmenys; patogi vieta: tik vienas 
blokas iki Jevvel, vaistinės, daktaro, banko, 
restorano ir kepyklos. CTA sustojimo vieta 
priešais. Elegantiškas namas su pato
gumais. Skubėkite! 

No. 129 — Garfield Ridge Speciali 61 
6 Natoma. 4 mieg. kamb. mūras; 1 % prau
syklos: didžiulė virtuvė su ąžuolinėmis spin
telėmis: ištisas rūsys; užpakalyje namo atvi
ra graži veranda; erdvus kiemas; nauji 
kilimai: 2 namų apyvokos reikmenys; 
namas puikiai išlaikytas. Paskubėkite ir 
apžiūrėkite šį gražuoli šiandien! 

No. 142 — 72 & Kedzie. naujas mūras su 
7 dideliais kamb.; 3 didžiuliai mieg. kamb.; 
virtuvėje medinės spintelės; ištisas rūsys; 
garažas; naujas stogas, šildymo sistema, 
kilimai: aluminio apkalimai: gerame stovy
je: labai švarus. Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai. jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Mamo (vertinimui skambinkite skubiai — 
Jabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba,norite būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS 
STASYS YLA 
Iliustravo dailininkės— 
ZITA SODEIKIENĖ ir 
IRENA MITKUTĖ 

182 psl., didel io formato, kietais virše
liais su aplanku. Liuksusinis leidinys. 
Išleido Am. Lietuvių Bibliotekos Lei
dykla (Lithuanian Library Press). Spau
dė Morkūno spaustuvėje. 

• UE7UV4V SSvOSTSAOKapS 

$8gg*r ~ r ^3k 

šis leidinys skirtas še imų t rad ic i j oms , kur ios yra tur t ing iaus ios 
ir reikšmingiausios visose visų tau tų ku l tū rose . Čia apsi r ibo jama 
šeimos k ū r i m o vyksmais, p radedan t n u o pažint ies, e inant pr ie 
sutarties ir san tuokos , baigiant s a n t u o k i n i u va is iumi — k ū d i k i u 
bei j o u g d y m u . 

Kaina su persiuntimu 22 dol. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS. 4545 VV. 63rd St., Ch i cago , IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda S% vaht. mokesčio. 

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA. II dalis 
Šioje V-to t. Il-je dalyje aprašyta 

Vilniaus arkivyskupijos istorine ir 
jos dabartinė padėtis: sprendžiama 
Bažnytinės provincijos priklausomy
bė kitoms valstybėms, santykiai su 
lenkais, čia aprašomos ne tik dabar
tinės Lietuvos, bet ir sovietinėje 
Gudijoje administruojamos bažny
čios, paminklai, vyskupai, valdyto
jai, kunigai... 

Architektūriniu ypatybių aprašy
mai yra dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

592 psl. 763 iliustr.. kieti vir
šeliai, gerai paruoštas leidinys. 

Išleido Am. Lietuviu Bibliotekos 
leidykla (Lithuanian Library Press). 

Tekstą rinko Draugo spaustuvėje. 
Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu S22.50. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS. 4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 USA 

Illinois gyventojai moka $24 00 

BRONIUS KVIKLYS 

LIETUVOS 
BAŽNYČIOS 

CHURCHES OF UTHUANIA 

£ J ! l l ":!!§! 
Vi ln iaus arkivyskupija I I 



Clevelandiečiai stebi „Pilėnų" skautų tunto blynų baliuje jaunimo atliekama programą. Iš k.: 
Maurutienė, dr. S. Matas, dr. J. Skrinskas, p. Skrinskienė, dr. A. Juškėnienė ir kt. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

MOSU KOLONIJOSE 
Waukegan, 111. 

VASARIO 16 M I N Ė J I M A S 

Vasario 21 d. 10 vai. minėjimą 
pradedam pamaldomis už Lietu
vą Sv. Baltramiejaus bažnyčio
je. Mišių metu gražiai skamba 
patriotinės lietuviškos giesmės, 
atliktos H. Peters vadovaujamo 
choro. Klebonas kun. Bill 
Zavask i p r adž iug ina š ia i 
šventei pritaikytu lietuvišku 
pamokslu. 

2 v. p.p. vėl r enkamės į 
bažnyčios pašonėj esančias pa
rapijos patalpas. Čia LB pirmi
ninkė Milda N e u m a n i e n ė 
sumaniai pravedė minėjimo 
akademinę dalį. Po klebono 
kun. Zavaski sukalbėtos invo-
kacijos, sugiedojus Amerikos ir 
Lietuvos himnus, pagerbiami 
žuvusieji už Lietuvos laisvę ty
los minute. 

Staiga netikėtai prabyla gar
sinė juostelė iš Nepriklausomos 
Lietuvos iškilmių prie Nežino
mo kareivio kapo Karo muzie
jaus sodely Kaune. Girdisi karo 
invalidų rikiuotės komanda, su
gaudžia trimitas, orkestrui gro
jant Lietuvos himną pakeliamos 
vė l iavos . Gūdžia i s k a m b a 
Amerikos lietuvių padovanotas 
Laisvės varpas, su iškilmingu 
maršu tolsta savanorių žings
niai, pranyksta vizija iš Lie
tuvos šventovės, o mūsų veidu 
ašara nurieda. 

Vietoj pa ska i t o s Mi lda 
Neumanienė pasirenka Vytau
to Skuodžio straipsnį „Lietuvos 
laisvės idėja gyva" (Draugas, 
vasario 13). Vaizdžiai perduoda 
daug iškentėjusio žmogaus tei
sių gynėjo gilias mintis. 

Prezidento Reagano sveiki
nimą Vasario 16 proga perskai
to Elena Skališienė. 

Edvardas Skališius pasvei
kina ir supažindina su svečiais 
amerikiečiais. Padėkoja ilgame-
čiui Waukegano merui Bob So-
bonjian už le id imą i ške l t i 
Nepriklausomos Lietuvos vėlia
vą Vasario 16-tą. Pasidžiaugė, 
kad šį kartą net visą savaite ple
vėsavo miesto rotušėj. Meras 
supranta lietuvius, nes ir jo 
tėvynė Armėnija to paties priešo 
pavergta. Susijuosęs prieš 2 
metus LB padovanota labai 
gražia lietuviška juosta, tvir
tina, kad, jei jis būtų JAV pre
zidentas, pasauly nebūtų pa
vergtųjų ir pavergėjų. 

Laisvės Lietuvai linki Adeline 
Geo-Karis, Ziono mieste l io 
mere. 

Daug juoko sukelia abiejų me
rų humoristiški debatai dėl lie
tuviškos juostos. Pagaliau Ed. 
Skališius merei pažada dar 
gražesnę ir ji nusiramina. O už 
minutės abu nerai jau džiaugia
si Ed. ir EI. Skališių padovano
tais 600 metų krikščionybės ju
biliejiniais medaliais. Tokį pat 
medalį jie padovanoja ir Šv. 
Baltramiejaus par . klebonui. 

Artėjam prie minėjimo pabai
gos. Vilija Sužiedėlienė perskai

to rezoliuciją. Anatolijus Mačiu
kevičius optimistiškai nute ik ia 
įspūdingai padek lamavęs Mai
r o n i o e i l ė r a š t į „ L a i s v ę 
a tgavus" . 

Pasku t in iam žodžiui Milda 
Neumanienė pasi renka eilėraš
tį iš Lietuvos pogrindžio spau
dos, „Laisvės be laukian t" . 

Pereinam į kitą salę. Čia Vido 
Kazlausko paruošta vaizdajuos
t ė nuveda į Lietuvos 600 metų 
k r ikšč ionybės jub i l i e jaus ir 
a r k i v . J u r g i o M a t u l a i č i o 
palaimintuoju paskelbimo iškil
mes Romoj. Įdomu, iški lminga, 
šventa . 

Lieka tik padėkoti valdybai , 
k u r i o s p a s t a n g o m i s š i s 
minėjimas suorganizur tas . 

A l b i n a P e t r o l i ū n i e n ė 

Hartford, CT 

V A S A R I O 16-TOSIOS 
M I N Ė J I M A S 

Lietuvos 70 metų nepr iklau
somybės atkūrimo paminėjimas 
Hartforde buvo vasario 21 die
ną Švč. Trejybės l ietuvių pa
rapijos bažnyčioje. Minėjimas 

pras idė jo 9 v a i . r y t o 
iškilmingom Mišiom, kur ias 
atnašavo parapijos klebonas 
kun. Juozas Matutis. Jis pasakė 
ir minė j imui p r i t a i k y t ą 
pamokslą. Laike Mišių giedojo 
mišrus choras, vadovaujamas 
muz. Jurgio Petkaičio. Pager
biant žuvusius dėl Lietuvos lais
vės, jausmingai t r imi tu trimi
tavo Petras Petkai t is . 

Su vėliavomis organizuotai 
dalyvavo ramovėnai, skautai ir 
skautės bei Frederic Sabonio 
posto nr. 7 veteranai ir posto 
moterų paga lb in i s v iene tas 
(Auxiliary). Pabaigai sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai . 

Po Mišių, bažnyčios salėje 
įvyko i š k i l m i n g a s posėdis . 
Posėdį pradėjo LB Hartfordo 
apy l inkės p i r m i n i n k ė Zina 
Dresliūtė, pakviesdama pro
gramai pravesti Saulių Dziką, 
kuris gražiai, t rumpa i pravedė 
visą paminėjimą. 

Prasmingą invokaciją sukal
bėjo klebonas k u n . Juozas 
Matutis. Gubernator iaus pro
klamaciją ir k i tas rezoliucijas 
perskaitė Regina Stankai tytė . 
Pagerbtas vienintelis gyvenąs 
Hartforde savanor is-kūrėjas 
Pranas Spakauskas . Jam baltą 
gvazdiką prisegė LB Hartfordo 

apyl inkės p i rmin inkė Zina 
Dresliūtė. Pagrindinę išsamią 
kalbą pasakė inž. Ignas Budrys. 
Pabaigai susirinkusieji sugiedo
jo „Neapleisk Aukščiausias"... 

Dalyviai skirstėsi su pajauta 
toli nuo tėvynės atlikę pareigą 
savo tautai . 

Minėjimą rengė LB Hartfordo 
apylinkės valdyba. 

D E M O N S T R A C I J A 

LB iniciatyva, vadovaujant 
Hartfordo apyl inkės pirmi
ninkei Zinai Dresliūtei, solidari
zuo jan t su Lie tuvoje įvy
kusiomis demonstracijoms, mi
nint 70 metų sukaktį nuo Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo, įvyko vasario 15 dieną 
nuo 11 vai. iki 1 vai. Neatsižvel
giant į nepalankų orą, buvo 
susirinkęs būrys lietuvių iš Wa-
terburio ir Hartfordo su vėlia
vomis, South Windsor ir East 
Hartford. Šūkiai : Rusai lauk iš 
Lietuvos! Be laisvės nėra glas-
nost" ir pan. Buvo dalinami in
formaciniai spausdiniai. 

Demonstracija buvo filmuo
jama ir rodoma vietos televi
zijoje. Praeiviai klausinėjo de
monstracijos tikslo. Paminėta ir 
vietos spaudoje. 

N A U J A VALDYBA 

LKVS Ramovės Hartfordo 
skyriaus vasario 7 d. metiniame 
narių susirinkime išrinkta 1988 
me tams valdyba: Lionginas 
Kapeckas — pirmininku, Bene
diktas Dapkus — vicepirmi
ninku. Kiti valdybos nariai — 

Adolfas Maslauskas , An tanas 
Bakšys ir August inas Virkutis . 
Kontrolės komisijon išr inkt i 
An tanas Balč iūnas — pirmi
ninku, J u o z a s Grinius ir Jonas 
Kruž inauskas — nariais . 
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Atgailojimas, a r gi tai nėra mirt inas nejautrumas silpnes-
pats dieviškiausias iš visų niam; šitaip besijaučianti širdis 
žmogaus jausmų? Didžiausia 
nuodėmė yra akiplėšiškumas: 
jaustis esant be nuodėmės, tai 

BROCKTONIEČIAI AUKOJA 
LIETUVOS LAISVINIMO 

REIKALAMS 
Vasario 16-tos minėjimą Brocktone suorganizavo visų 

Brocktono lietuviškų organizacijų junginys, vadinamas 
„Brocktono Lietuvių Taryba". Minėjimo metu surinkta 
$3,201.00. Aukotojų pageidavimu, aukos paskirstytos 
sekančiai: JAV Lietuvių Bendruomenei $1,005.00, 
Amerikos Lietuvių Tarybai $895.00, Vlikui-Tautos Fon
dui $501.00, Lietuvių Fondui $200.00, Vasario 16-tos gim
nazijai $200.00, „Laisvės Varpo" radijo programai $200.00, 
Lietuvos Vyčiams $100.00 ir Martyno Jankaus Šaulių 
kuopai $100.00. 

Aukotojų sąrašas; 
$1,300.00 — Montello Lietuvių Tautinis klubas. 
$300.00 — Juozas Stašaitis. 
$200.00 — Vytautas Sužiedėlis. 
$110.00 - Povilas Stabinš. 
$100.00 - Bronė Batisa. 
Po $50.00 — Rymantė Janulaitienė, Antanas Šeduikis, 

Juozas Ramanauskas, Irena ir Stasys Eivai. 
$40.00 — Emilija ir Romualdas Bielkevičiai. 
Po $30.00 — Mira ir Petras Viščiniai, Jonas Šuopys. 
Po $25.00 — Bronė ir Edvardas Martišiai, Balys Rožė-

nas, Aurelija Borges, Valentina ir Gustavas Čepai. An
tanina Sužiedėlienė, Danutė ir Jonas Svirskiai, Vaclovas 
Senuta, ir E. E. 

Po $20.00 — E. Ribokienė, Albina ir Juozas Baškauskai, 
Ona Eikinienė, Albina ir Leonas Rudžiūnai, Magdė 
Sakadauskienė, Antanas ir Marija Jurkšta i , Stasė 
Gofensienė, Petras Pulminskas, Veronika Tumas, William 
Pribušauskas, Stasys Mileika, Ona ir Stasys Martišaus
kai, Stasys Baužys, Bronius Kovas, Jonas Venčkauskas, 
SofijaČinčienė, Vacys Rupšys, Petras ir Ona Radze«ričiai, 
Valentina ir Albinas Baruliai. 

Po $16.00 — Brocktono miesto tarnautojai (sudėtinė) 
P o $15.00 — Marija Janonienė. 
P o $10.00 — Pranas Čepkauskas, Jonas ir Marcelė 

Freimanai, Petras ir Julija Sauliai, Adelė Monkuvienė, 
Juozas Šablevičius, Eugenijus Užpurvis, Juozas Dabrėga, 
Stefanija Mereckienė, Petrė Rentelienė, Liuda Senutienė, 
Rina Dambrauskienė, Otilija ir Juozas Valiūnai, Jonas 
Gedraitis, Jonas Kazlauskas, Ignas Leščinskas. Erna 
Rudnickas. 

P o $5.00 — B. Tautvaišas, Julia Pribušauskas, Ruth 
Tamulevich, Blanche Pazerski. 

MIRĖ 

Ste fan i j a S t rebe ika i t ė -Ra-
dikienė, 88 m. amžiaus, sunkiai 
ir ilgai s i rgusi , mirė vasario 26 
d. Mount Sinai ligoninėje Hart
forde. Vel ionė buvo gimusi 
P a n o t e r i ų k m . , U k m e r g ė s 
apskrityje. I Ameriką atvyko 
prieš 3 8 me tus iš Vokietijos. 
Visą l a iką gyveno South Wind-
sor, Ct . , pr ie Hartfordo. Pri
klausė Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijai Hartforde ir ALRK Mo
terų sąjungos 17 kuopai. Po ge
dulingų Mišių Švč. Trejybės 
bažnyčioje, ku r i a s aukojo Šv. 
Andriejaus parapijos klebonas 
kun. J o n a s Riktorait is iš New 
B r i t a i n , v e l i o n ė a m ž i n a m 
poilsiui šeimos ir artimųjų buvo 
palydėta į St. Catherine kapus, 
Broad Brook, Ct. 

V e l i o n ė p a l i k o l iūdinč ius 
sūnų V y t a u t ą Radiką Pennsyl-
vanijoje, dukras Vandą Drauge-
lienę South Windsor Ct., Jadvy
gą Navasa i t i enę ir Irena Amb-
r a š k i e n ę Arizonoje, Albiną 
Belazar ienę South Windsor Ct. 
ir Aldoną Saimininkienę East 
Hartford, 19 vaikaičių, 19 pro
vaikaičių ir 14 proprovai kaičių. 

Lietuvoje liko sesuo Teofilė 
Rimdeikienė. 

Šiuo a.a. velionės prisimi
n imu, r e i š k i a m e nuoširdžią 
užuojautą jos šeimai. 

A. M a s l a u s k a s 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ADELĖ ŽEMAITAITIENĖ 
Mirė 1988 m. sausio 2 d. ir buvo palaidota Šv. Kazimiero 

lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiausią padėką reiškiame kun. V. Mikolaičiui už 

velionei suteikta paskutinį patepimą, už nuoširdžias maldas 
šermeninėje, už gedulingas pamaldas Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, už jautrų pamokslą ir velionės 
palydėjimą į kapines. 

Padėka p. Kalvaičiui už vargonų muziką ir sol. Albinai 
Uknevičiūtei-Gedminienei už giesmes šv. Mišių metu. 

Giliai dėkojame Lietuvos Dukterų draugijos narėms bei 
draugijos kapelionui kun. J. Juozevičiui už rožančiaus 
sukalbėjimą šermeninėje ir pravestas maldas. 

Gilią padėką reiškiame Šaulių organizacijos nariams už 
atsisveikinimo apeigas, už jautrius žodžius, už garbės sargybą 
šermeninėje ir bažnyčioje, už karsto nešimą ir palydėjimą 
velionės į kapines. 

Nuoširdus ačiū laidotuvių direktoriui Donald Petkui už 
malonų patarnavimą. 

Taip pat dėkojame „Aidų" ir „Margučio" lietuviškoms 
radijo valandėlėms už prisiminimą mirusios ir transliuotas 
giesmes velionės pagerbimui ir su ja atsisveikinimui. 

Ačiū „Seklyčios" šeimininkėms už skanų lietuvišką 
maistą. 

Esame giliai dėkingi visiems draugams ir pažįstamiems 
lankiusiems velionę, dalyvavusiems atsisveikinime ir laido
tuvėse bei pareiškusiems užuojautą, asmeniškai, laiškais ar 
spaudoje, aukojusiems šv. Mišioms ir papuošusiems velionės 
karstą gėlėmis. 

Ypatingą padėką reiškiame dr. Marijai Linienei, kuri prižiū
rėjo, lankė ir gydė velionę, p.p. Emilijai ir Povilui Kan-
tauskams, kurie velionei daug padėjo ilguose ligos metuose, 
p. Stefanijai Precin ir p. Rūtai Kosmopaulos už kasdienius, 
įvairius, nuoširdžius patarnavimus velionei. Ačiū visiems, 
kurie vienu ar kitu būdu padėjo velionei pakelti sunkią ligos 
dalią. 

Dar kartą ačiū visiems padėjusiems velionei ir užjau-
tusiems mus sunkioje ir liūdnoje atsiskyrimo valandoje. 

Giliai liūdintys: Vytautas, Genovaitė, ir Tomas Ged
minai, Algimantas, Albina, Andrius , Paulius ir Danius 
Gedminai. 

Mielai idėjos d rauge i . Toronto j a u n u č i ų globėjai, 

A.tA. 
ELENUTEI BARAKAUSKIENEI 

mirus , jos vyrą dr. R A M Ū N Ą B A R A K A U S K Ą , 
d u k r e l e s V I L T Ę i r V I K T O R I J Ą be i t ė v e l i u s 
KRIŠČIŪNUS nuoširdžiai užjaučia šioje skaudžioje 
išsiskyrimo valandoje 

Jaunučių Ateitininkų sąjunga 
JAS Centro valdyba 

yra atsižadėjusi nuoširdumo, 
nuolankumo, ji — mirusi . 

T. Carlyle 

A.tA. 
SESUO 

M. BENIGNA KATINAS, SSC 
Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kazimiero Seserų 

Vienuolyne — Infirmary, 1988 m. kovo 4 d. 
I Vienuolyną įstojo iš Švč. Trejybės parapijos, Hartford, 

Connecticut. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 64 metus. 
Paliko nuliūdime Sv. Kazimiero Seseris ir artimuosius 

gimines: Joseph Katin, brolį ir šeimą, Verną Jordan, seserį 
ir šeimą, Frances Gilbert, seserį ir šeimą , taip pat kitus 
gimines ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero Vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Road, Chicago, pirmadienį, kovo 7 d. 10:00 vai. 
ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios pirmadienį, kovo 7 d. 7:00 vai. 
vakaro Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno Koplyčioje. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero kapinėse antradienį, kovo 8 d., 
10:00 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Katinų šeima. 

Laidotuvių Direktorius Stephen Lack Funeral Home. 

Brangiai Motinai 

A.tA. 
KATARINAI KRIŠČIŪNEVIČIENEI 
mirus , jos sūnui kun . VIKTORUI K R I Š Č I Ū N E -
VIČIUT re iškiame gilią užuojautą ir k a r t u l iūdime. 

Bronė ir Jonas Berzanskiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefona i - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 

4605-07 Sou th H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te l e fonas - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 S t . . C h i c a g o 
Te le fonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So . 50 th Av . , C i c e r o 
Te le fonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

1446 South 50 th Avenue 
Cicero, I l l inois 

Telefonas - 652-1003 



^ • V B mmmm ^^mmmmmm mm^m 

DRAUGAS, antradienis, 1988 m. kovo mėn. 8 d. 

x A. a. ses. Benigna Ka
tinas, 87 metų amžiaus, Šv. Ka
zimiero seserų vienuolijos narė 
64 m., mirė kovo 4 d. slaugymo 
skyriuje motiniškame name 
Chicagoje. Pašarvota pirma
dienį 10 vai., vakare 7 vai. vie
nuolyno koplyčioje buvo atlaiky
tos koncelebracinės šv. Mišios. 
Laidojama šiandien, kovo 8 d., 
po specialių pamaldų koplyčioje 
Šv. Kazimiero kapinėse. 
Velionė buvo kilusi iš Hartfordo 
Švč. Trejybės parapijos. Buvo 
pirmųjų skyrių mokytoja ir 
turėjo tarp mokinių didelį pasi
sekimą. Dabar jau apie dešimt 
metų sirguliavo, bet mėgo dirbti 
lietuviškoms lėlėms tautinius 
drabužėlius. 

x Marijonų bendradarbių 
valdyba jau dabar rūpinasi, 
kad jų metinis seimas kovo 20 
praeitų sėkmingai bendradar
biams ir Marijonų vienuolynui. 
Seimas prasidės pamaldomis 11 
vai. ryto Marijonų koplyčioje, o 
po pamaldų vienuolyno salėje 
bus bendri pietūs ir seimo posė
džiai. Visus narius ir svečius jau 
dabar valdyba kviečia dalyvauti 
ir tą sekmadienį pasilikti laisvą. 

x Filmas apie Marijos vie
tovę Garibandal Ispanijoje bus 
rodomas Jaunimo centro mažo
joj salėje kovo 11 d., penkta
dienį, 7:30 vai. vak. Taip pat 
kun. Č. Auglys kalbės tema 
„Marija kalba kunigams". Visi 
kviečiami dalyvauti. Automo
biliai bus saugojami. 

x U n i o n P i e r L ie tuv ių 
draugijos nariams pranešama, 
kad kovo 16 d., trečiadienį, 3 
vai. p.p. A. ir P. Mikštų patal
pose bus draugijos rengiama 
vakaronė. Po vakaronės bus už
kandžiai ir pabendravimas. 
Kviečiami visi draugijos nariai 
vakaronėje dalyvauti. 

x Raymond Karka, J. Didž-
balis, Toronto, Kanada, Salo
mėja Teresevičienė, Chicago, 
111., už gautą kalendorių kiek
vienas atsiuntė po 20 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x Rimas Černius iš Chica-
gos atsiuntė „Draugo"' stipri
nimui 25 dol. auką ir pratęsė 
prenumeratą 1988 metams. R. 
Černių skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už palaiky
mą lietuviško žodžio tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Anna Jakuc iunas , Mil-
waukee, Wisc., norėdama prisi
dėti prie lietuviškos spaudos 
išlaikymo, atsiuntė dienraščiui 
25 doi. auką ir kartu pratęsė 
prenumeratą. Ann Jakuciuną 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už auką labai dėkojame. 

v 
x Kun. M. Cyvas, Albany. 

N.Y., Edvardas Milkauskas, 
Detroit, Mich., Ričardas ir 
Raimonda Kontrimai, Mission 
Viejo, Cal., Alfonsas Alkas, 
Tampa, Fla., Juozas ir Aldona 
Brizgiai, Chicago, 111., Jonas 
Adomaitis, Tinley Park, 111., 
Jonas Kutka, Chicago, 111., 
George Okunis, Flushing, N.Y., 
atsiuntė po 15 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuošir
dus ačiū. 

x Laima M. Repeika, Lom-
bard, 111., Jonas Banionis, Hart
ford. Conn., Nathalie Params-
kas, Washington, D.C., Stasė 
Patlabaitė, Cicero, 111., Marius 
Kasniūnas, Lockport, 111., Dan
guolė ir Petras Griganavičiai, 
Dovvners Grove, 111., Stanley 
Abromavičius, Westfield, Wisc., 
E. ir R. Bielkevičiai, Brockton, 
Mass., Stasė Tallat-Kelpša, 
Viktorija Jonikas, Raminta 
Vaitėnas, Chicago. 111., atsiuntė 
po 15 dol. aukų už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuošir
dus ačiū. 

x Midland Federal Savings 
Marquette Parko skyriui rei
ka l ingi tarnautoja i . Ap
mokysime Skambinti darbo 
valandomis 925-7400. 

(sk) 

x Mari jonų vienuolijos gy
vav imo ir veiklos Amerikoje 
75-rių metų sukak t i s bus 
minima kar tu su „Draugo" 
dienraščio rengiamu koncertu, 
kuris bus kovo 20 dieną Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. Koncer
te dainuos sol. Birutė Dab-
šienė-Vizgirdienė ir sol. 
Ričardas Daunoras. Abu solistai 
yra pasižymėję savo dainavimu. 
Kovo 13 d. jie dainuos Bostone, 
o balandžio 10 d. tą patį kon
certą duos Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 

x Nauja Lietuvių J a u n i m o 
sąjungos Chicagos skyr i aus 
va ldyba bus renkama atei
nantį sekmadienį, kovo 13 d., 11 
vai. ryto, PLB būstinėje Jau
nimo centre įvyksiančiame 
lietuviško jaunimo susirinkime. 
Visi kviečiami. 

x Lietuvių istorijos drau
gijos susirinkimas bus rytoj, 
trečiadienį, 4 vai. p.p. Seklyčios 
raštinės patalpose. Bus A. P. 
Bagdono paskaita „Etnogra
finės lietuvių sienos rytuose nuo 
seniausių laikų iki dabar". 
Visuomenė kviečiama daly
vauti. 

x Šv. A n t a n o parapi jos Ci
cero rekolekcijos lietuvių kalba 
prasideda pirmadienį, kovo 14 
d., 7 v.v. ir baigsis ketvirtadienį, 
kovo 17 d. Rekolekcijų pra-
vedėja sesuo Ona Mikailaitė 
kalbės šiomis temomis: „Dievo 
apvaizda mūsų gyvenime", 
„Kančia ir jos prasmė", „Sielos 
ramybė" ir „Atlaidumas". Šv. 
Mišias atnašaus kun. dr. Jurgis 
Šarauskas. Susitaikymo sak
ramentas bus teikiamas ketvir
tadienį. 

x Lietuvio sodyboje Alvu-
do p a ž m o n i ų dėl paren-
gimų-švenčių nebus visą 
mėnesį. Pirmas pažmonys bus 
Atvelykio sekmadienį nuo 2 v. 
p.p. 

x Neka l to Prasidėj imo pa
rap i jos bažnyčioje Brighton 
Parke Kryžiaus keliai lietuviš
kai būna penktadieniais 3:30 
vai. p.p. Visus lietuvius, kurie 
tuo metu gali, kviečia klebonas 
pamaldose dalyvauti. 

x , , B r i d g e s ' \ Lithu-
anian-American News Journal, 
s aus io - vasario mėnesių 
numeris, išėjo iš spaudos. Šiame 
numeryje yra apie Vasario 
16-tosios minėjimą, taip pat is
toriniai straipsniai A. Čižausko 
ir A. Ažuko. Yra ir informacijos 
apie Lietuvą ir lietuvius. Reda
guoja Demie Jonaitienė. 

x Aldona Karal iūnas, Cice
ro, 111., su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė ir 20 
dol. auką. A. Karaliūną skel
biame garbės prenumeratore, o 
už palaikymą dienraščio labai 
dėkojame. 

x J u o z a s J u š k a , Stuart, 
Fla., Marie Lehmann, Miami 
Beach, Fla., Antanas Pašuko
ms, Dearborn hts., Mich., P. O. 
Abromaitis, Lemont, 111., Petrė 
Maskolaitis, Janina Žitkuvienė, 
abi iš Chicagos, pratęsdami pre
numeratą, kiekvienas pridėjo po 
20 dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x D ė m e s i o , ga i l e s t ingos 
seserys! Šv. Kazimiero vie
nuolynas ieško kūrybingų gail. 
seserų (LPN & RN) dirbti 
„Retirement Facility", 2601 W. 
Marąuette Rd. Darbą galima 
pradėti tuoj pat. Pilnas ir dali
nis laikas. Visos pamainos. 
Skambinti: Lindai Ewing 9 
ryto iki 5 v.v. tik savaitės die
nomis, tel.: 776-1324. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Lietuvių jaunimą istruoja Chicagos centre prieš Vasario 16-tosios sukaktį. Nuo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PROF. B. VITKAUS 

GIMTADIENIO 
MINĖJIMAS 

Kovo 2 d. Seklyčioje Chicagos 
lietuvių agronomų sąjunga savo 
susirinkime išrinko sąjungos 
pirmininku A. Santarą. 

Po susirinkimo vykusių vaišių 
metu buvo pagerbtas prof. B. 
Vitkus, jo 90-tojo gimtadienio 
proga. 

Sąjungos pirmininkas trum
poje kalboje pažymėjo, kad prof. 
jau kovo 1 d. atšventė savo 
gimtadienį, tačiau šiandieną jis 
yra pagerbiamas savo mokinių 

— agronomų ir pakvietė 
sudainuoti „Ilgiausių ir svei
kiausių" metų linkėjimus. 

Vaišės buvo pradėtos prel. dr. 
J. Prunskio malda. Be agrono
mų ir jų šeimų, pietuose daly
vavo artimi sukaktuvininko 
giminės — sūnėnas E. Vitkus, 
pusbrolis K. Vilūnas su žmona. 
Svečių tarpe reikia paminėti 
prof. dr. J. Meškauskas ir dr. L. 
Kriaučeliūnas su žmonomis, 
„Draugo" vyr. redaktorius, kun. 
Pr. Garšva, Jaunimo centro 
valdybos pirm. S. Endrijonienė, 
o taip pat ir agronomų sąjungos 
„žentai bei marčios" — prof. M. 
Mackevičius ir dr. A. Ruibienė. 

Prof. dr. J . Meškauskas, 
kalbėdamas apie prof. B. Vitkų, 
pažymėjo jo ilgametį daly
vavimą Lietuvos išlaisvinimo 
komiteto — VLIKo veikloje, o 
taip pat ir jų pačių artimus 
ryšius. Trumpas ir nuoširdžias 
sveikinimo kalbas pasakė dar 
dr. L. Kriaučeliūnas ir dr. A. 
Ruibienė. 

Gimtadienio proga sveikino 
sukaktuvininką ir viešnia iš To
ronto M. Povilaitienė, 
įteikdama savo mirusio vyro 
prof. dr. Br. Povilaičio veikalą 
„Lietuvos žemės ūkis" . Ši 
knyga buvo spausdinta Chica
goje M. Morkūno spaustuvėje, 
prie kurios išleidimo savo dar
bu daug prisidėjo agr. Ig. 
Andrašiūnas. Knyga buvo 
išleista dr. Br. Povilaičio fondo, 
sudaryto Toronte. Rankraštis 
buvo paruoštas P. Lukoševi
čiaus. 

Tenka dar paminėti ypatingai 
jautrią prof. B. Vitkaus padėkos 
kalbą, kurioje jis pabrėžė savo 
dėkingumą Aukščiausiajam 
Kūrėjui, kurio globoje esame 
visi, o taip nevieną kartąjį glo
bojusiems pusbroliui K. Vilūnui 
su žmona. 

Reikia dar paminėti ir prof. B. 
Vitkaus sūnėno Eduardo Vit
kaus profesoriui suruoštas 
„Dainos" restorane vaišes, ku
riose dalyvavo giminės ir artimi 
sukaktuvininko draugai. Nepa
prastai jaukios nuotaikos su
buvimas buvo paįvairintas dai
nomis, vadovaujant mūsų visų 
mylimam solistui St. Barui. 

AŠ 

LIET. MOT. FED. 
CHICAGOS KLUBO 

SUSIRINKIMAS 

Narių metinis susirinkimas 
vyko vasario 28 d. Seklyčioje. 
Diena pasitaikė graži, tai ir 
narių susirinko nemažai, o gal 
dėl to, kad buvo valdybos 
rinkimai. Nesinori tikėti, nes, 
dažniausiai pranešus apie būsi
mus valdybos rinkimus, salėj, 
Seklyčioj ar posėdžių kambary 
būna labai daug tuščių kėdžių. 

Pirm. J. Kerelienė atidarė 
susirinkimą, perskaitė numa
tytą darbotvarke, pasiūlydama 
sukeis t i du darbotvarkės 
punktus, su kuo visos sutiko. 
Toliau J. Kerelienė supažindino 
susirinkusius su dviem jau
nomis akademikėmis ir pakvie
tė jas pasisakyti apie įvykusį 

J. A. VALSTYBĖSE 
— A. a. Aldona Bankaitie-

nė-Dulytė, 55 metų amžiaus, 
mirė kovo 5 d. Clevelande. Lai
dojama šiandien, kovo 8 d., Visų 
Sielų kapinėse. Nuliūdime liko 
vyras Henrikas ir devyni 
vaikai. Plačiau apie velionę bus 
parašyta vėliau. 

— Rašytojas Vytautas Vo-
lertas, JAV Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos pirmi
ninkas, dalyvaus Žmogaus tei
sių konferencijoje, kurią Baltų 
Laisvės lyga organizuoja kovo 
19 d. Sheraton — Universal 
viešbutyje, Los Angeles, Calif. 
Ryšium su kylančiais tautinio 
pasipriešinimo judėjimais Pa
baltijo valstybėse ir kituose 
rusų pavergtuose kraštuose, 
vyriausybės atstovai pateiks 
savo pasisakymus, o kiti šių 
klausimų ekspertai — savo 
pasiūlymus. Vytautas Volertas 
turės susitikimus su Lietuvių 
Bendruomenės darbuotojais ir 
pranešimą Los Angeles lietuvių 
visuomenei. 

— Angelės Nelsienės, LB 
Vakarų apygardos valdybos pir
mininkės, pastangomis įtakin
gas Los Angeles metropolijos 
dienrašt is „The Register" 
vasario 21 d., sekmadienio, 
laidoje patalpino labai gerą 
vedamąjį, reikalaujantį Pabal
tijo valstybėms laisvės. Dien
raštis pamini Nijolę Sadūnaitę 
ir prezidento Reagano Vasario 
16 proga išleistą proklamaciją. 
Reikia kiek nustebti, kad Los 
Angeles Šv. Kazimiero pa-

x B. Kronienė, Oakville, 
Ont., Kanada, mūsų nuoširdi 
rėmėja, išvykdama ilgesnių 
atostogų į South Pasadena, 
Floridą, atsiuntė visą šimtinę, 
pratęsė prenumeratą ir pakeitė 
siuntinėjimo adresą. B. 
Kronienę skelbiame garbės 
prenumeratore, o už auką labai 
dėkojame. 

x Petras Juška, Clearvvater, 
Fla., lietuviškos spaudos ir 
veiklos rėmėjas, pratęsdamas 
„Draugo" prenumeratą 
atsiuntė visą šimtinę. P. Juškai, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
tariame nuoširdų ačiū. 

x J . As tas , Hamilton, 
Kanada, pratęsė „Draugo" 
prenumeratą dviems metams ir 
dar pridėjo 20 dol. auką. J. Astą 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už rėmimą savos spau
dos labai dėkojame. 

x E. Ribokienė, Brockton, 
Mass.. mūsų nuoširdi rėmėja, su 
prenumeratos mokesčiu 
atsiuntė 30 dol. „Draugo" palai
kymui ir 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. E. Ri-
bokienę skelbiame garbės pre
numeratore, o už auką labai 
dėkojame. 

x Justina Petkevičius, Cle-
veland, Ohio, atsiuntė 20 dol., 
kad „Draugas" gyvuotų ir pra
tęsė jo prenumeratą vieneriems 
metams. J. Petkevičių įrašome 
į garbės prenumeratorių sąrašą, 

o už paramą tariame ačiū. 

x Jurgis Janickas , Carls-
bad, Cal., parėmė dienraštį 20 
dol. auka ir pratęsė prenume
ratą vieneriems metams. J. 
Janicką skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už rėmimą 
savos spaudos labai dėkojame. 

x Inž. Gediminas Kazėnas, 
Darien, 111., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, pratęsė 
prenumeratą su 20 dol. auka. 
Nuoširdus ačiū. 

x Aleksandra Buivydas, iš 
Chicagos dažnai savo dienraštį 
paremia aukomis. Pratęsdama 
prenumeratą ir vėl pridėjo 20 
dol. auką . A. Buivydą Chicagos Ja-urno sajungo? budėjimo ir bado streiko už Lietuvos laisve pa
skelbiame garbės prenumera- grindinis orga izatoritis Algis Sodonis aiškina Lietuvos laisvės troškimą 
tore. o už parma labai dėkojame. P r a p 'n a nc 'a^ Nuotr. Vidos Kuprytės 

rapijos salėje įvykusiame Nepri
klausomybės šventės minėjime 
prezidento proklamacija nebuvo 
perskaityta, nors buvo skai
tomos ir ne taip reikšmingos 
Los Angeles ir Orange apskričių 
tarybų rezoliucijos. Perskaičius 
respublikonų partijos sveiki
nimą, netiko palikti neskaitytą 
panašų demokratų partijos svei
kinimą. Laisvinimo reikalams 
suaukota aie 15,000 dolerių. 
Aukos, skirtos Lietuvių Bend
ruomenei, padidėjo. 

— Z. Korius — pirm. B. 
Graužinis ir J . Kojelis sudaro 
komisiją Santa Monicos — 
Vakarų Los Angeles apylinkėje 
pravesti rinkimus į JAV LB XII 
tarybą. Balandžio 9 ir 17 d. rin
kiminė būstinė Marcelės Vaičie
nės sodyboje (1115 Pearl St., 
Santa Monica) veiks nuo 12 vai. 
iki 4 vai. po pietų. Galima 
balsuoti ir paštu. Visas informa
cijas rinkimų reikalu teikia pir-
min inkas telefonu 
213-394-1372. 

KANADOJE 

— A. a. Stasys P r a k a p a -
vičius, 78 metų amžiaus, stai
ga mirė Buenos Aires. Liūdesyje 
liko žmona Vladė Mazaliauskai-
tė Prakapavičienė, duktė dr. 
Elda su šeima Kanadoje. Palai
dotas Chacarita kapinėse. 

— A.a. Mykolas Martuse-
vičius mirė gruodžio 5 d. Mon-
trealyje. Palaidotas Notre Dame 
des Neigęs kapinėse. Nuliūdime 
liko duktė ir giminės. 

bado streiką ir 24 valandų de
monstraciją ryšium su Vasario 
16-tąja. Pirmoji kalbėjo Ramu
nė Gaižutytė. Ji pasakojo apie 
pasiruošimą tam įvykiui. Min
tis šiai demonstracijai kilo 
vasario 12 d. įvykusiame pasi
tarime. Nelaimei, tą dieną siau
tė sniego pūga ir kai kurie 
susilaikė ne tiek dėl paties 
važiavimo, kiek dėl automobilių 
pastatymo atvažiavus. Bado 
streiko iniciatorius ir spiritus 
movens buvo Algis Sodonis. Iki 
Vasario 16-tos laiko liko ne
daug, tai per naktį ir šeštadienį 
padirbėjęs, jaunimas sekma
dienį jau platino atsišaukimus 
per pagrindinį Vasario 16 
minėjimą. Dėl laiko stokos 
informacijos buvo nedaug, ir 
gal tai atsiliepė į labai mažą 
dalyvių skaičių. Apie patį įvy
kį kalbėjo Kristina Likan-
derytė, išbuvusi visas 24 valan
das miesto centre. Vasario 15 d. 
vakare apie 8 vai. susirinko ne
didelis būrelis žmonių prie 
Picasso paminklo Daley aikš
tėje. Uždegtos žvakutės buvo su
statytos Gedimino stulpų forma. 
Jaunimas ant veido buvo išsi
paišęs „spygliuotą vielą". Gie
damos giesmės ir patriotinės 
dainos. Apie 2 vai. nakties tie 
patys, kurių ir taip buvo ne
daug, skirstėsi namo. Aikštėj 
liko tik devyni jaunuoliai: Gailė 
Eidukaitė, Ramunė Gaižutytė, 
Kristina Likanderytė, Vija 
Bublytė, Andrea Mackevičiūtė, 
Aušra Jasaitytė, Algis Sodonis, 
NN ir prof. Vytautas Skuodis. 

Vasario 16 d. rytą, daly
vaujant Lietuvos generaliniam 
konsului Vaclovui Kleizai, ke
liems kitiems organizacijų at
stovams ir miesto pareigūnams, 
buvo pakelta Lietuvos vėliava ir 
sugiedotas Lietuvos himnas. 
Praeinantiems ir pravažiuojan
tiems jaunimas išdalino 
daugiau kaip 5000 atsišaukimų 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. 
Baigdama savo įspūdžius, K. 
Likanderytė kvietė visas atei
nančiais metais aktyviau įsi
jungti į panašias demonstracijas 
ir pavaikščioti kartu nors porą 
valandų. 

Pagal lietuvišką patarlę „eisi 
per dvarą — mušt gausi, neisi 
per dvarą — mušt gausi" 
susidarė dvi nuomonės: vieni 
sako labai gerai, kad jaunimas 

tai padarė ir gan plačiai 
nuskambėjo per spaudą, kiti 
aiškina, kaip reikėjo daryti, o 
gal ir iš viso nereikėjo. Lengva 
aiškinti, sėdint šiltam kamba
ry, visą naktį gerai išmiegojus, 
ką ir kaip reikėjo daryti. Pirmi
ninkė J. Kerelienė, atsidėko
dama Ramunei ir Kristinai, 
įteikė po gražią gėlę. 

Susirinkimui pirmininkauti 
buvo pakviesta St. Semėnienė ir 
sekretoriauti K. Likanderytė. 
Po iždininkės A. Paškienės ir re
vizijos komisijos pirmininkės B. 
Kožicienės pranešimų pirmi
ninkė J. Kerelienė trumpai 
peržvelgė paskut inių dvejų 
metų klubo veiklą, ir su visa 
valdyba atsistatydino po 4 metų 
darbo. Kiekvienai valdybos 
narei įteikė po dovanėlę, o 
vicepirmininkė Al. Likande-
rienė valdybos vardu prisegė 
gražias orchidėjas J. Kerelienei. 

Nominacijų komisijos pirmi
ninkė J. Ivašauskienė perskaitė 
kandidačių sąrašą. Ir į valdybą 
buvo išrinktos: dr. Vilija Kerely-
tė — pirmininkė, Birutė Koži-
cienė — vicepirmininkė, Alvyda 
Baukutė — iždininkė, Svajonė 
Kerelytė (iš buvusios valdybos) 
— korespondentė, Kris t ina 
Likanderytė — fotografė ir 
Dana Kurauskienė — renginių 
vadovė. Revizijos komisiją 
sudaro J. Ivašauskienė, Z. Juš
kevičienė ir R. Simokaitienė. 
Susirinkimo metu buvo perskai
tytas laiškas ir įteiktas padėkos 
lakštas buvusiai valdybai iš 
Balzeko Liet. kultūros muzie
jaus už padovanotus kalėdinius 
šiaudinukus, kuriais jau antri 
metai buvo puošiama Kalėdų 
eglutė. 

Naujai išrinktoms valdybos ir 
revizijos komisijos narėms 
linkime sėkmės ir ištvermės ir 
naujų idėjų įgyvendinimo, o tur
to ir knygų perdavimas bus 
kovo 8 d. 

Al. L ikander ienė 

Advoka tas Jonas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

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




