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

Švenčių atgarsiai 
(Tęsinys) 

Po jubiliejaus pamaldų gru
pelė jaunimo norėjo padėti gėlių 
prie vieno iš Lietuvos krikšty
tojų — Vytauto Didžiojo antka
pinės lentos Vilniaus katedroje. 
Kai susirinko prie uždarytos 
Vilniaus katedros lietuviškosios 
krikščionybės lopšio, ant durų 
apdairiai jau buvo pakabinta 
lentelė „Dėl techininių kliūčių 
muziejus nedirba". Jaunuolius 
stebėjo civiliai asmenys, tarp 
kurių buvo atpažintas saugu
mietis Rainys. Netrukus prie 
būrelio prisiartino pikto veido 
vyriškis ir moteris, kuri , 
prisistačiusi kaip miesto val
džios atstovė, pareikalavo pa
sišalinti iš Gedimino aikštės, 
nes esą būriuodamiesi trukdą 
nežinia kokiai dainų šventei, i 
klausimą, kodėl vieniems pilie
čiams galima stovėti Gedimino 
aikštėje, o kitiems draudžiama, 
civilis atsakė: „Eikite, nes 
iškviesiu patrulį ir jus tuoj pat 
išveš". Jaunuolių būrys suklu

po prie uždarytų šventovės du
rų ir tyliai meldėsi, o už nugarų 
neramūs saugumiečiai mur
mėjo. „Eikite į maldos namus". 

Prie Katedros slenksčio liko 
rymoti įsmeigtos trys baltos 
gėlės. Jaunimo grupė patraukė 
Gorkio gatve prie uždarytos Šv. 
Kazimiero bažnyčios, kur juos 
atsivijo milicijos mašina. Ant 
uždarytos bažnyčios durų (ateiz
mo muziejus) kabojo užrašas, 
kad „muziejus dėl techninių 
kliūčių šiandien nedirba". Prie 
katedros besimeldžiančio 
jaunimo nuotraukos buvo 
pristatytos į Kauno Kunigų 
seminariją, kad seminarijos 
vadovybė nė vieno iš jų nedrįstų 
priimti. Šiais metais ne pirmą 
kartą stojantys Gintas Sakavi
čius iš Kapčiamiesčio ir Saulius 
Kelpšas ir Garliavos į semina
riją vėl nepriimti. Saugumiečių 
įgąsdinta vadovybė iš S. Kelpšo 
nepriėmė net dokumentų. 

(Bus daugiau) 

Raketų sutartis paruošta 
Senato ratifikavimui 

Geneva. — Amerika ir Sovie
tų Sąjunga išsprendė susidariu
sius skirtumus raketų patikrini
mo taisyklėse neseniai pasirašy
toje sutartyje. Dabar nebeturė
tų būti kliūčių Senato ratifika
vimui, sako amerikiečiai ir so
vietai baigę pasitarimus Šveica
rijoje. 

„Mes pasiekėme visiško susi
tarimo visais tais klausimais", 
pranešė Valstybės departamen
to sekr. G. Shultzas. Kitoje 
spaudos konferencijoje Sovietų 
Sąjungos Užsienio reikalų mi
nisterijos min. E. Shevardnadze 
pasakė, jog vidutinio nuotolio ir 
trumpesniųjų distancijų raketų 
sutartis savo pirmąjį egzaminą 
išlaikė. 

Shevardnadze pasakė, jog pa
tikrinimo ginčai buvo metafora 
dabartiniuose sovietų-amerikie-
čių ryšiuose. Tai rodo, kad „mes 
dar ilgai turėsime mokėti skolą 
už nepasitikėjimą". 

Palanki senatorių nuomonė 

Washingtone prezidento Sau-
gumos tarybos viršininkas gen. 
Colin Powell ir derybų delegaci
jos vadovas Maynard Glitman 
painformavo senatorius apie 
pasiektus naujus susitarimus 
bei paaiškinimus toje sutartyje. 
Senato vadai buvo patenkinti jų 
pranešimu, tačiau pareikalavo 
pilno teksto, kad galėtų su
sipažinti Užsienio reikalų, 
Ginkluotų pajėgų ir Žvalgybos 
komitatai ir pasakyti savo 
nuomonę. Jei bus gautas jų pri
tarimas, tai Senato daugumos 
vadas sen. Robert C. Byrd nebe
sipriešins sutarties svartymą 
pateikti Senatui. Tačiau sena
toriai dar pareikalavo, kad G. 
Shultzas juos pats painformuo
tų apie naujus išsiaiškinimus 
Genevoje. Tačiau visi buvo pa
tenkinti preliminariniais prane
šimais. 

Sutart ies aiškinimas 

Senato vadai ypač buvo susi
rūpinę būsimais ginklais. Da
bar, kai Genevoje buvo išsiaiš
kinta ir pasirašytas naujas 
delegacijų susitarimas, kad į tą 
sutartį įeina ir būsimųjų gink-

Kvietimas minėti 40 
baisiųjų Lietuvos 

deportacijų metines 

Amerikos ir Sovietų Sąjungos pasitarimų delegacijos vadovai pasirašo Genevoje papildomus 
susitarimus: Max M. Kampelman, kairėje, ir V ktor Karpov, dešinėje. Už jų kairėje matyti 
Saugumo tarybos viršininkas gen. Colin Powell ir Valstybės departamento sekretorius George 
Shultz. Dešinėje stovi Sovietų Sąjungos Užsienio reikalų ministeris Eduard Shevardnadze ir jo 
vertėjas Pavel Palaščenko. 

New Yorkas. — Vakarus pa 
siekė 30 asmenų pasirašytas 
kvietimas paminėti keturiasde
šimtmetį Lietuvos deportacijų, 
įvykusių 1948 m. gegužės 20-22 
d. Šis kvietimas paremia Lietu
vos Laisvės Lygos raginimą sek
madienį, 1988 gegužės 22 d. pa
gerbti masinių represijų aukas. 
Kvietimą pasirašiusieji siūlo 
„tą dieną surengti minėjimus ne 
vien Vilniuje ir Kaune, bet 
visose Lietuvos bažnyčiose, tą 
dieną šv. Mišių Aukoje 
prisiminti nužudytųjų, mirusių 
nuo bado ir šalčio vėles ir visus 
iki šiol tebegyvenančius konc-
lagerininkus ir tremtinius..." 
Pateikiame pilną kvietimo 
tekstą. 

Į Lietuvos lenkus ir lietuvius 

Derybos su Panamos generolu 

lų uždraudimas, senatoriai liko 
pilnai patenkinti. Liko dar ki
tas svarbus punktas — Senato 
demokratai ir vyriausybė dar 
nėra pasiekę vieningo susitari
mo, kadangi jie nori. jog prezi
dentas negalėtų sutarties teks
to aiškinti be Senato pritarimo, 
tai yra savaip, kad ta sutartis 
nebūtų aiškinama plačia pras
me, kaip kad įvyko su 1972 
metų antibranduoline sutarti
mi. Senatoriai nori šią sąlygą 
prijungti prie sutarties. 

Genevoje abi delegacijos susi
tarė 10-čia pagrindinių klausi
mų. Vienas iš jų buvo tai, jog 
Sovietai reikalavo, kad Ameri
ka sunaikintų 21 Pershing I-A 
raketą, kurios priklauso Vak. 
Vokietijai, bet kurios yra laiko
mos Amerikoje. Sovietai atsisa
kė to reikalavimo, kai Amerika 
pažadėjo parodyti tas vietas, kur 
jos yra laikomos. Bona šiam at
vejui pritarė. 

Prakt iškos taisyklės 
Kiti devyni klausimai lietė ra

ketų patikrinimo taisykles. So
vietai priešinosi prieš rake
tų tikrinimą sunkvežimiuose ir 
kitose transporto mašinose, 
kuriose galėtų būti paslėptos ra
ketos. Pagaliau sutiko. Kitas 
klausimas buvo, kad inspekto
riai galėtų tikrinti tą, ką jie 
nori. Sovietai buvo priešingi. 
Dabar sutiko, kad būtų tikrina
mi ir tie pastatai, kurie diagra
mose buvo pažymėti juodom li
nijom, nes ir ten galėtų būti ra
ketų ar jų dalių. Trečioji pro
blema buvo kaip tikrinti raketų 
sumontavimo centrą Votkinske 
Sovietai sakė. jog inspektoriai 
tegali tikrinti dideles metalines 
dėžes, kur sudedamos dvi rake
tos, o mažesnės dėžės į tai neįei
na. Čia susitarta, kad sovietai 
nenaudos mažųjų dėžių, kai ra
ketos bus vežamos sunaikini
mui. Ketvirtoji ginčo priežastis 
buvo fotografijos. Rusai nenorė
jo leisti naudoti foto aparatų in
spektavimo metu, bet dabar su
tiko. Kitos penkios priežastys 
buvo mažesnės svarbos, bet ir jų 
interpretacija išaiškinta pasku
tiniame delegacijų posėdyje Ge
nevoje. 

VVashingtonas. — Vyriausy
bės pasiūlymą panaikinti visus 
kaltinimus Panamos faktina-
jam valdytojui gen. Manuel No-
riegai, jeigu jis pasitrauktų iš 
pareigų, daugelis Kongreso 
nar ių gr iežta i k r i t i kuo ja . 
Panamoje šį pasiūlymą kriti
kuoja ir opo7icijos vadai. Tai 
parodo, kad Amerika nėra rim
tai nusiteikusi nubausti narko
tikų prekybininkus. 

Baltieji rūmai neranda būdo, 
kaip pašalinti Noriegą Panamo
je iš einamųjų pareigų. Dip
lomatinės ir ekonominės san
kcijos nepasisekė. Sakoma, kad 
ir prezidentas sutinkąs, kad 
nebebūtų keliami kaltinimai 
generolui. Susirūpinimą kelia, 
kad jo žygiai daro pavojų saugu
mui. „Nebėra didelis pavojus 
narkotikų reikalas. Bet yra pa
vojus mūsų tautiniam saugu
mui, nes didėja Kubos įtaka Pa
namoje. Mes negalime panau
doti kar inę jėgą. be t mes 
norime, kad jo nebūtų", sako 
oficialu? Baltųjų rūmų pareigū
nas. 

Noriegos re ika lav imai 

Gen. Noriegos patarėjas Ro
mulo Betancourt, Revoliucinės 
Demokratų partijos vadas , 
kurią remia k a r i u o m e n ė , 
pasakė r epo r t e r i ams , jog 
niekada nebuvo su Amerika 
diskutuotas Noriegos išjungimo 
iš krašto politikos reikalas. 
Tačiau pas ika lbė j imai su 
Valstybės departamento sekre
tor iaus a s i s t en tu Micbael 
Kozak yra vedami, bet nieko 
dar nėra sutarta. 

Gen. Noriega reikalauja Ame
riką a t š auk t i ekonomines 
sankcijas, sumokėti nuostolius 
— reparaci jas , p a d a r y t a s 
Panamos ekonomijai ir 
sumažinti amerikiečių karinį 
personalą Panamoje. Tas faktas, 
kad Betancourt kalba Noriegos 
vardu, y ra ženk las , kad 
pasitarimai yra rimti. Sen. 
Alfonse D'Amato iš New Yorko 
vyriausybės pas iū lymą at
sisakyti nuo kaltinimų Noriegai 
pavadino žiauriu smūgiu tiems, 
kurie pasiskelbė kovoti prieš 
narkotikus tarptautiniu mastu. 

Vyksta pas i t a r ima i 

Paskutinės žinios praneša, 
kad, nežiūrint kritikos, vyriau
sybė veda pasitarimus labai 
slaptai. Amerikos vyr. prokuro

ras Edwin Meese susitiko su 
prezidentu ir abu aptarė Norie
gos klausimą. Baltųjų rūmų 
šaltiniai sako, kad nebuvo pada
ryta jokio sprendimo, ką toliau 
daryti su Panamos diktatoriu
mi. Noriega pasą! ė, kad pasita
rimai su Amerika nedavė nieko 
gero ir jis nemanr asitraukti iš 
krašto. Bet viceprez. Bush pasą-' 
kė, jog jis mano, kad Noriega tu
ri būti teisiamas už narkotikus. 
Gen. Noriega išsitarė, kad susi
tarimas su Reagano vyriausybe 
turėtų būti priimtas ir sekan
čiam prezidentui ir jis norįs 
garantijos, kad dabartinį susita
rimą naujasis prezidentas res
pektuos. Noriega, kitų žinių 
agentūrų pranešimu, sutiktų 
pasitraukti iš Panamos tik lai
kinai. Reuterio pranešimu. No
riega kandidatuosiąs į Panamos 
prezidentus sekančiuose rinki
muose. 

Kreipimasis įLietuvos 
visuomenę 

Vilnius. — LIC praneša, kad 
Vakarus pasiekė dar kitas at
viras kvietimas iš Lietuvos pa
minėti didžiųjų deportacijų 
bangą. Štai to kreipimosi teks
tas. 

Lygiai prieš 40 metų iš Lietu
vos buvo deportuota 200,000 gy
ventojų. 

1988 metų gegužės mėnesio 
22 dieną, 3 vai. po pietų, visus 
kviečiame į Vilniaus miesto 
Gedimino aikšte pagerbti stali
nizmo represijų aukų atminimą. 

Pasirašo Vytautas Bogušis, 
Romas Ragaišis. Antanas Ter
leckas, Andrius Tučkus. 

Vilnius, 1988 m. gegužės 10 d. 

— Gediminas Kviklys rašo 
„Tiesoje" apie vargonų muzikos 
meistrą Bernardą Vasiliauską, 
kuris surengė 1 koncertu ciklą 
Vilniuje. Programoje buvo 
lietuviai ir u/^enio vargonų 
muzikos kūrėjai — Regeris, 
Diuprė, Ebenas ir Mesjanas. 
„Amerikos atradimu" jis vadi
na lietuvių išeivijos vargonų 
muzikos pristatymą, kai buvo 
atlikti Vytauto Bacevičiaus. 
Jeronimo Kačinsko ir Juliaus 
Gaidelio veikalai. Jaunesnei 
kartai jo koncertuose atstovavo 
V. Bagdono. O. Balakausko. B. 
Kutavičiaus. ! Juozapavičiaus 
ir A. Navako kūryba. 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Lietuvoje už Šapokos „Lie
tuvos Istorija" knygą, kad tik 
galėtų ją gauti, moka po 300 
rublių. 

— I g n a l i n o s atominė 
elektrinė kelia daug rūpesčių 
gyventojams. Po Černobylio tra
gedijos žmonės bijo, kad ir čia 
neatsitiktų kas nors panašaus. 
Todėl apie tai rašo jų spauda ir 
žmonės informuojami, kaip tu
rėtų elgtis nelaimės atveju. 
Pagal projektą, elektrinė turėtų 
teikti elektrą 25 metus. Po to jos 
įrengimai turėtų būti demon
tuoti. 

— Spaudos šventė Vilniuje 
įvyko gegužės 8 d., kuri tęsėsi 
22 valandas . Ją rengė 
Žurnalistų sąjunga ir laikraščių 
susivienijimas ,,Periodika". 
Gatvėse buvo išdėstyti 
spausdinamų laikraščių 
numeriai daugelio respublikos 
miestų, taip pat ir iš kitų 
respublikų. Žmonės galėjo 
susitikti su žurnalistais ir su 
jais pasikalbėti. Gatvių kam
puose buvo atliktos įvairios 
programos. Buvo galima nusi
pirkti rečiau gaunamų leidinių. 
„Žalgirio" stadione vyko žurna
listų futbolo rungtynės. Alum
nato kieme vyko liaudies teatro 
spektaklis „Lietuvaitės". 

— Vilniuje akademinis operos 
ir baleto teatras pastatė J. 
Strauso baletą „Žydrasis Duno
jus", Pastatymui vadovavo V. 
Grivickas. Spektaklyje partijas 
atliko V. Kudžma. L. Bartuse
vičiūtė. N. Beredina, S. Masa-
niova, J. Katakinas, P. Skir
mantas, R. Railaitė bei kiti 
baleto šokėjai. Dirigavo V. Vir-
žonis. Pastatymo dailininke — 
latve B. Gogis. 

— Kėdainiuose buvo atidary
tas naujas prekybos centras „Gi
raitė". Jame pirkėjai galės įsi
gyti įvairiu prekių, ypač vyriš
kų rūbų ir avalynės. 
— Kaišiadorių statybos politi
nio švietimo vedėjas Antanas 
Ūsas „Tiesoje" rašo: „Persi
tvarkymas ir viešumas atidengė 
paslaptingumo skraistę nuo 
mūsų istorijos „baltų dėmių". 
Sužinojome teisybę apie Stalino 
ir Berijos nusikaltimus. Apie N. 
Chruščiovo ir L. Brežnevo lai
kus ir tuos neigiamus reiški
nius, kuriuos paliko stagnacijos 
laikotarpis . Skaudu ta i 
prisiminti. Tačiau būtina, kad 
padarytume teisingas išvadas ir 
nekartotume klaidų". 

Lietuvoje platinamas Lietu
vos Laisvės Lygos (LLL) atsišau
kimas į lietuvių ir lenkų tautą, 
kuriuo kviečiama paminėti 
1948 gegužės 20-22-osios trėmi
mų į Sibirą 40-sias metines. 
Kaip žinome, Stalino-Sniečkaus 
režimas įvykdė didžiausią Lie
tuvos istorijoje genocido aktą: 
apie 200 tūkstančių civilių Lie
tuvos gyventojų — vyrų ir mote
rų, vaikų ir senelių, lietuvių, 
lenkų ir žydų buvo be jokio for
malaus nusikaltimo ir teismo 
nuosprendžio deportuota į toli
muosius TSRS rajonus, pa
smerkta fiziniam ir dvasiniam 
sunaik in imui . Tūks tanč ia i 
atimtų gyvybių, prarastų svei
katų, sulaužytų likimų kainavo 
Lietuvai ši stalininės politikos 
akcija. Jos moralines pasekmes 
lietuvių tauta išgyvena šian
dien ir išgyvens ateinančiose 
kartose. 1948 gegužės 20-ji yra 
vienas tragiškiausių puslapių 
Lietuvos istorijoje. Tai visų 
mūsų neužmirštamas skaus
mas: 

P i rko savo n a m u s 

Po 10 ir daugiau metų dalis 
gyvų išlikusių tremtinių sugr; 
žo į Lietuvą. Tačiau oficialiais 
duomenimis tik 10** jų buvo pri
pažinti nekaltais deportuoti. 
Vien jiems buvo grąžinti trobe
siai, maža turto dalis. Likusie-
jie 90*3; turėjo pirkti iš valsty
bės... savo paliktus trobesius. 

Oficialios instancijos Lietuvo
je stalinizmo represijų faktą gė
dingai nutyli arba mėgina ji 
pateisinti režimo ..perlenki
mais", „klaidomis". Iki šiol te
belaikomas paslaptyje tikslus 
represuotųjų asmenų skaičius 
(nors Latvijoje ir Estijoje tokia 
statistika paskelbta spaudoje). 
Lietuvos mokslininkų apkaičia-
vimu, represijų aukomis tapo ne 
mažiau 400 tūkstančių Lietuvos 
gyventojų. 

Stalino kerštas ir po mirties 

Iki šiol viešai nepaskelbti de
portuojamųjų sąrašų sudari
nėtojai, neatiduoti jie bent į mo
ralinį mūsų tautų teismą. Iki 
šiol Lietuvoje nepastatytas pa
minklas represijų aukoms. 
Priešingai — represuotųjų vai
kams taikomos įvairios nejuri-
dinės sankcijos: jie negali tapti 
mokslo darbuotojais,, užimti 
atsakingų postų (jeigu nepri-

— Panevėžietė Laima Zil-
porytė dalyvavo Texas valstijoje 
tarptautinėse dvirašču lenkty
nėse. 

klauso \09c rebilituotųjų kate
gorijai). Stalinas keršija mūsų 
tautoms ir po fizinės savo mir
ties. 

Visos staliniečių pastangos 
apgauti istoriją, išcenzūruoti 
tautos atmintį, nuslėpti savo 
nusikaltimus, yra bergždžios. Tai 
liudija pernai rugpjūčio 23-ją 
Vilniuje įvykęs mitingas. Apie 
tai kalba ir dabartinė LLL ini
ciatyva stalininio aukų atmini" 
mui. Mes palaikome LLL ragi
nimą sekmadienį, 1988 gegužės 
22-ją, pagerbti masinių represi
jų aukas. Tik mes siūlome tą 
dieną surengti minėjimus ne 
vien Vilniuje ir Kaune, bet 
visose Lietuvos banyčiose, tą 
dieną šv. Mišių Aukoje 
prisiminti nužudytųjų, mirusių 
nuo bado ir šalčio vėles ir visus 
iki šiol tebegyvenančius 
konclagerininkus ir tremtinius: 
kun. Alfonsą Svarinską, kun. 
Sigitą Tamkevičių, Boleslovą 
Lizūną, Joną Pakucką. Petrą 
Gražulį, vysk. Jul i joną 
Steponavičių, Viktorą Petkų, 
Balį Gajauską, G in t au t ą 
Iešmantą ir kitus kenčiančius 
už Dievą ir Tėvynę. Tegul tai 
būna mūsų protestas prieš tebe
sitęsiančių stalinine vergovę. 

Siūlome minėtose Kauno bažny
čiose sugiedoti Lietuvos himną, 
o Vilniaus — dar ir tautinį 
Lenkijos himną, išeiti tylos 
eitynėms į gatves. 

Keliasi rašytojai iš l e ta rgo 

Minint 1949-jų kovo mėn. de
portacijas Latvijoje ir Estijoje, 
nuošalyje neliko latvių ir estų 
inteligentija. Sunkiais lietuvių 
tautai laikais jos dvasios stiprin
tojais buvo mūsų poetai, rašyto
jai. Paskutiniu metu mūsų rašy
tojai keliasi iš dešimtmečių tru
kusio letarginio miego. Sveikin
dami šį procesą, kviečiame rašy
tojus bei visą lenkų, lietuvių ir 
žydų inteligentiją, pagal savo 
išgales paminėti 40-sias baisiųjų 
Lietuvos deportacijų metines. 

Pasirašo: kun. Leonas Kali
nauskas, kun. Jonas-Kastytis 
Matulionis, kun. Vytautas Pes-
liakas. kun. Antanas Šeškevi
čius, kun. Edmundas Atkočių-
nas, Leonas Laurinskas, Bro
nius Poškus. Ona Šalčiuvienė. 
Bronė Valaitytė. Jonas Petkevi
čius, Juozas Kazalupskas, Ele
na Kryževičienė, Jadzė Vilkie
nė. Bronė Paliulionytė. Algirdas 
Statkevičius, kun. Gustavas 
Gudanavičius, kun. Rokas 
Puzonas, kun. Vincas Vėlavi-
čius, kun. Algirdas Pakamanis. 
Robertas Grigas. Liudas Damb
rauskas, Alfonsas Bumbulis. 
Genutė Sakalienė. Mečislovas 
Jurevičius. Jadvyga Petkevičie
nė, Kazimieras Kryževičius, 
Ona Briedienė, Stefanija Paliu
lionytė, Vytautas Vaičiūnas, Ni
jolė Sadūnaitė. 

KALENDORIUS 

Gegužės 17 d.: Paskalis. Min
daugas, Gaile. Erikas. 

Gegužės 18 d.: Venantas, Ju
lita. Erdvilas. Ryte. 

ORAS 

Saulė teka 5:30. leidžiasi 8:04. 
Temperatūra dieną 64 L, nak 

tį 45 L 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ALVUDO DIETA LIESINA 
KRAUJĄ (27) 

Skani, pakankama ALVU
DO dieta padeda žmogui su
liesimi savo kraują. Todėl 
visi, kurie geidžiame savo šir
džiai ilgesnių dienų, jos 
prisilaikykime. 

Raginimas į širdies 
pagerinimą 

Gyd. Blankenhorn su talki
ninkais, tirdami dietos poveikį 
į cholesterolio kiekį kraujuje, 
studijavo 162 širdies operacijas 
(„bypass surgery" turėjusius vy
rus. Padalinę į dvi grupes, 
vienai grupei davė cholesterolį 
kraujuje mažinančius vaistus ir 
prisilaikė griežtai liesos dietos 
(„strict low-fat diet") — šio sky
riaus pavadinimu, ALVUDO 
maisto, ar dar ir sugriežtintojo 
pakaitalo. 

Antros grupės vyrams buvo 
leista mažiau griežta dieta ir jie 
neėmė cholesterolį mažinančių 
vaistų, ėmė tik neveiksmingas 
duonos piliules, ,,placebo" 
vadinamas. 

Minėtais vaistais ir griežta 
dieta gydomieji sumažino savo 
kraujuje cholesterolio kiekį 26 
procentais. Taip pat labai svar
bu, kad šie vyrai dar trejopai pa
gerino savo kraują: 1. Jie gero
jo cholesterolio („high-density 
lipoprotein" — HDL) kiekį pa
gausino 37 procentais. 2. Blo
gojo cholesterolio („low-density 
lipoprotein" — LDD sumažino 
43 procentais. 3. Jų arterijų pri-
skretimas cholesteroliu suma
žėjo. X-ray nuotrauka rodė, 
kad širdies arterijų (.,coronary 
a r te r ies" ) užsiblokavimas 
sumažėjo pas kai kuriuos vyrus. 

Čia ir yra didžioji nauda vi
siems ALVUDO dietos prisilai
kantiems: ne tik užbėgama šir
dies giltinei — arterijų priskre-
timui už akių, bet ir jau priskre-
tusioms arterijoms padedama 
išsivalyti. Ko gi čia dabar pa
klusniems kovotojams su 
skleroze daugiau reikia — negi 
į kurpes vandenio! 

Gerovė čia pat už tvoros — 
tik persikelkime jos kiton 

pusėn 

Remdamiesi šiais faktais, šio 
krašto valdžios atstovai 1987 m. 
spalio mėn. patarė visiems šio 
krašto gydytojams nuteikti čio
nykščius gyventojus jau nuo 20 
metų amžiaus visiems pasi
tikrinti savo kraujo ketveriopus 
riebalus: cholesterolį, triglyceri-
dus LDL ir HDL 

Tie, kurių kraujuje choleste
rolio kiekis bus rastas mažesnis 
negu 200 mg%, turėtų labai 
nesirūpinti. Šie turėtų pasi
tikrinti cholesterolį už penkerių 
metų ar su kiekvienu sveikatos 
patikrinimu pas gydytoją. Jie 
turi prisilaikyti ALVUDO dietos: 
nevartoti nei gyvulinių riebalų, 
nei trejopų augalinių: coconut 
aliejaus, palmių aliejaus ir palm 
kernel oil. Reikia vengt choles
terolio ir maiste, ypač tryniuose 
ir mėsoje. Sunkiais kraujo surie-
bėjimo atvejais, visai vengiant 
maisto, kuriame yra choleste
rolio, galima atitolinti širdies 
arterijų priskretimą. Kepenys 
pačios pasigamins reikiamą, 
nedidelį cholesterolio kiekį 
kūno celėms ir hormonams, 
visai nenaudojant gyvulinių rie
balų (taukų, lašinių, pieno 
riebalų). 

Gi, cholesterolio kiekį tarp 
200 ir 239 mg% laikant pusėti
nu suriebėjimu, tokio žmogaus 
kraujo tyrimas turėtų būti 
pakartotas už vienų metų su 

sąlyga, kad jis neturi dviejų ar 
daugiau iš velnio tuzino širdies 
arterijų priskretintojų („risk 
factors") — širdies atakos pri-
šaukėjų, pvz. vyriška lytis, 
rūkymas, nutukimas, kraujo 
giminių, kurie nesulaukę 50 
metų jau turėjo širdies arterijų 
ligą, nejudrumas, įtampa, kavos 
ar alkoholinių gėrimų naudo
jimas, pakeltas kraujospūdis, 
turimų negalių (ypač cukraligės 
ir podagros) netvarkymas. Tu
rintys bent du tokius pri-
šaukėjus turi tuojau pakartoti 
kraujo tyrimą patikimoje 
laboratorijoje. 

Kaip matom, vyriška lytis jau 
pati savaime yra vienas širdies 
atakos prišaukėjas, nes moterys 
iki 50 metų amžiaus, yra paly
gint saugios nuo širdies atakos. 
Taigi, visi vyrai, turintys tarp 
200 ir 239 mg% cholesterolio ir 
moterys turinčios daugiau kaip 
50 metų amžiaus, turi po vieną 
su lytimi surištą širdies atakos 
prišaukeją. Tokio amžiaus 
moterys ir visokio amžiaus 
vyrai pradedant nuo 20 metų 
jau turi vieną širdies atakos 
prišaukeją. 

0 tie, kurie neturi dviejų 
minėtų prišaukėjų, tur i 
prisilaikyti ALVUDO dietos ir 
tikrinti savo kraują kiekvienais 
metais. Gi, tokį kraujo surie-
bėjimą turintieji ir priedo dar 
turintieji du ar daugiau širdies 
atakos prišaukėjų turi tikrintis 
kraują kas trys mėnesiai tol, kol 
jie sunormuos savo kraujo rie
bumą, kol jų kraujuje choleste
rolis nukris žemiau 200 mg%, o 
visų lietuvių — iki 125!. 

Tokiems, geriausiai ir visiems 
kitiems, nepakanka išsitirti 
kraujas vien dėl cholesterolio 
(kaip dabar mėginame įvairiose 
vietovėse daryti ir be gydytojo 
nurodymo), bet reikia, tariantis 
su gydytoju, kraują ištirti 
pilnai, o toks tyrimas labora
torijoje atliekamas tik turint 
gydytojo raštelį. Pagal esamą 
kraujuje kitokių riebalų (trigly-
ceridų, LDL, HDL) kiekį, gydy
tojas nurodys griežtesnę dietą 
ir, reikalui esant, vaistus. 

O turintieji cholesterolio 240 
mg% ir dar daugiau turi 
prisilaikyti tokio pat gyvenimo, 
valgymo ir gydymo, koks yra 
patariamas turintiems pusėtiną 
kraujo suriebėjimą kartu su 
dviem ar daugiau širdies atakos 
prišaukėjų. 

Dabar kiekvienam bus aišku, 
kad tie, kurie tvirtina, kad jų 
kraujo cholesterolio riebumas 
240% esąs normalus, nežino ką 
kalba. Tai ne mediciniška kalba, 
o pereito šimtmečio žmogaus 
šnekta. Jei tai būtų sveikatos 

Helen Chižauskas , senosios ka r tos veikli l ie tuvai te su savo vyru Lietuvos 
savanor iu kūrėju. J i t v i r t i na , k a d Alvudo mais tas y ra skanus ir ne t per 
gausus . 

Kol dar la ikas , maž ink ime kraujuje 
cholesterolio, n e b ū k i m e paiki: sul ie 
sinkime j j žemiau 180 m g ^ , o d a r ge 
r i au iki 135 pasinaudodami Alvudo 
dieta. 

prižiūrėtojas, už tokį patar
navimą turė tų kiekvienas 
pacientas ne tik nesumokėti, bet 
ir jo įstaigos slenksčio neper
žengti. Geriau visai patarimo 
neišgirsti, negu gauti šių dienų 
medicinai neatitinkantį. 

Neapsigaukime riebų maistą 
liesu laikydami 

Vien sava kišene besirūpiną 
prekybininkai dažnai apgauna 
nesiorientuojančiuosius, įpirš
dami riebų maistą vietoje lie
so. Todėl būkime atsargūs su 
taip vadinamu „low-fat" mais
tu. Nė vienas lietuvis nepa
tekite į jų spąstus. Ir štai dėl ko. 

1. Gavėnioje būna reklamuo
jamas „gavėniškas" maistas: 
gyvuliniuose riebaluose spir
ginta žuvis su tokiomis 
bulvėmis („French fries"). Toks 
maistas ne lietuviui, nes, turė
damas gyvulinius riebalus, jis 
riebina kraują cholesteroliu. 

2. Būna skelbiamas „choles-
terol-free" aliejus ar parengtas 
maistas kaip neturįs gyvulinių 
riebalų, kai tikrumoje taip nėra. 
Mat, toks maistas gali turėti 
augalinių — palmių ir kokoso 
riešutų aliejų, kurie abu, nors ir 
augaliniai, savu nesveikumu 
prilygsta gyvuliniams, choles
terolį kraujuje gausinantiems 
riebalams. 

3. Ne visi „health foods" yra 
širdžiai geri. Neapsigaukime! 
Apie 10% „bran muilins" kalo
rijų yra iš gyvulinių riebalų 
(„saturated fats"). O „Nature 
Valley Granola" turi 30 kartų 
daugiau gyvulinių riebalų negu 
„Sugar Snacks". 

4. „Nondairy Creamer". Pieno 
riebalai (grietinė, sviestas, rie
bus sūris) lietuviui nenaudotini 
lygiai kaip gyvuliniai, nes jie 
irgi kraujuje cholesterolį 
gausina. Prekybininkai iš
galvojo „be pieno riebalų" mil
telių pavidale kavos baltintoją 
(„coffee creamer") ir perša kavos 
gėrėjams kaip sveiką, be pieno 
riebalų patiekalą. Taip tikrumo
je nėra. Sveikatos atžvilgiu tai 
pasibaisėtina apgaulė. Mat toks 
ne pieninis kavos baltintojas 
yra pagamintas iš širdžiai 
kenksmingų, gyvuliniams rie
balams prilygstančių kokoso ar 
palmių aliejų Tas baltintojas 
turi valgomame šaukšte tiek 
pat gyvulinių riebalų („satu
rated fats"), kiek šaukštas grie
tinės („half-and-half'). 

5. Šio krašto valdžia leido 
prekybininkams dviejų pro
centų pieną skelbti kaip „low 
fat", lyg prilygstantį nugrieb
tam pienui („skim milk"), kuris 
visai neturi riebalų. Taip preky
bininkai klaidina žmones. Už 
tai mes neklyskime ir visada 
orientuokimės sveiko maisto 
pasirinkime ir naudokime tik 
nugriebtąjį pieną. 

Net iki 1984 m. vis dar 

nebuvo tiesioginio įrodymo, 
kad sumažinimas kraujuje 
cholesterolio sumažina širdies 
atakos pavojų. Reikalas pasikei
tė geron pusėn, kai šio krašto 
įstaiga National Heart, Lung 
and Blood Institute paskelbė 
savo tyrimus atliktus su 3,806 
vyrais. Visi jie valgė mažai 

cholesterolio ir gyvulinių rie
balų. Pusė jų naudojo choles
terolį kraujuje mažinantį vais
tą (cholestyramine). 

Po septynių metų minėtą 
vaistą imančiųjų grupėje širdies 
atakos sumažėjo 19-ka procentų, 
palyginus su tą vaistą nenau-
dojančiaisiais. Pernai dr. David 
Blankenhorn, dirbąs Pietinės 
Californijos universitete savo 
tyrimo duomenimis apibūdino 
kaip stiprų įrodymą sąryšio tarp 
cholesterolio perviršio su širdies 
arterijų liga. Tą pačią nuomonę 
apie minėtą tyrimą pareiškė ir 
daugelis šioje srityje žinovų. 

Išvada. Vardan lietuviškos 
širdies sveikatos, visi mes 
lietuviai galime dabar — šian
dien, ne rytoj — atsisakyti širdį 
žudančio cholesterolio pervir-
šiaus ir gyvulinių riebalų nau
dojimo ir pradėti labai skaniai 
sveikai maitintis vaisiais bei 
daržovėmis, augaliniais aliejais 
(be kokoso ir palmių), o taip pat 
žuvimi, javais, riešutais ir kiau
šinio baltymu. Šitokie skanūs ir 
sveiki patiekalai visai pakeičia 
iki šiol mūsų naudotą širdį žu
dančią mitybą. Kad ir tokios iš 
septynių daržovių su priesko
niais gail. sesers Elenos Peržin-
skienės pagamintos dešros visai 
prilygsta dabar mūsų pamėgto
sioms. Taip ar panašiai yra ir 
naudojant ALVUDO dietą. Šir
dies sveikatos pagerinimui 
nieko nereikia pagailėti. 

Pasiskaityti. A Guide to 
Loįvering Your Cholesterol 
From Promise Spread. 

BENDRA ORGANIZACIJA 
PAVOJUJE 

K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 
Kovo mėn. pabaigoje Hei

delberge įvy o labai svarbus po
sėdis. Jame dalyvavo JAV ka
riuomenės .adąs Europoje gen. 
G. K. Otis. aukšti karininkai bei 
civiliai ir kariškiai vokiečiai. 
Darbotvarkėje buvo tik vienas 
punktas USO — United Service 
Organization gelbėjimas, 
kadangi Pentagonas gerokai 
sumažino šiai organizacijai pini
ginę paramą. Be to, žemos 
Amerikos valiutos kursas (kovo 
18 d. 1 JAV dol. = 1.82 m.) taip 
pat labai atsiliepė į USO darbą, 
sumažinant tarnautojų etatus. 

Kas yra USO? Tai antro 
pasaulinio karo metu įsteigta 
organizacija, kiek vėliau atsi
skyrusi nuo šešių pašalpinių 
organizacijų, mesdama „toli nuo 
namų — dalis tavo tėvynės" 
šūkį. Jos dėka Bob Hope ir 
lengvo žanro dainininkai bei 
šokėjai, aplankydavo toli nuo 
JAV krantų esančius karius, 
duodami jiems linksmą progra
mą ant karinio laivo denio, pa
statytame mediniame barake, o 
pasibaigus programai, rasdami 
laiką pabendravimui su kariais 
prie kuklaus vaišių stalo. 

Atvykus į Frankfurto orauos-
tį galima pastebėti dideles USO 
raides su paaiškinimu, kur 
galima šią organizaciją rasti. 
Mat, šiandieną, USO daugiau
siai rūpinasi karių šeimomis ir 
kariais . Nepaslaptis , kad 
daugelio JAV karių žmonos, 
atskridusios į Frankfurtą, 
nežino kurioje pasaulio dalyje 
jos yra, turėdamos rankoje 
tik vyro telefono numerį. Taip 
pat ir viengungiai kariai, atsi
radę svetimoje aplinkoje, turi 
daug įvairių problemų. Jiems 
visiems padeda USO, paįvairin
dama gyvenimą filmais, iš 
vykom į Vokietijos gražesnes 
vietoves, teatrus ir kt. Taip pat, 
šios organizacijos atstovai 
Frankfurte, Hanau, Heidelber
ge ar Augsburge, supažindina 
karius ir jų šeimas su Vokietijos 
kasdieniniu gyvenimu, pvz. 
bilietų nusipirkimu automa
tuose, nes be bilieto, kontrolės 
užkluptas keleivis, tur i 
sumokėti 40 markių baudą, kai 
tuo tarpu, savo tikslą, jis gal 
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galėjo pasiekti tik už 2 - 3 m. 
Taip pat, bendri pobūviai su 
vokiečiais ar mokant amerikie
tes „vokiškos virtuvės" — daug 
prisideda prie krašto pažinimo. 

Atrodo, kad savo biudžetą 
USO mėgins išlyginti iš aukų 
bei įvairių pramogų. Posėdyje, 
keturių žvaigždžių gen. K. Otis 
pažymėjo, kad Washingtonas 
beveik 35% sumažino paramą. 
Nukentėjo personalas, nes USO 
centre Heidelberge tarnautojų 
sąstatą teko mažinti beveik 
50%. Trūksta apie 350 tūkst. 
markių. 

Daug pasiūlymų ir sumany
mų susilaukė posėdis, pvz. 
surengti Vokietijoje USO sa
vaitę, įjungiant moterų — vokiš
kas ir amerikietiškas organiza
cijas, Rotary ir Lions klubus ar 
pakviečiant teniso žvaigždę — 
Borisą Bekerį parodomosioms 
rungtynėms Berlyne. Mat, an
troji pasaulinė rake tė B. 
Bekeris yra heidelbergiškis. 
Tačiau tikra yra, kad jau rudenį 
„mano" artimame Mannheime 
(juk ir Heidelbergas tik per 30 
km!) bus surengtas didelis tarp
tautinis karinių orkestrų kon
certas, pelną paskiriant USO 
reikalams. 

Didelę audrą Vokietijos so
cialdemokratų partijos eilėse 
sukėlė 31 m. graikė dr. Marga
rita Mathopoulos, pakviesta 
užimti tos partijos kalbėtojos 
kėdę. 

Jauna ph. dr. studijavo Bon-
nos, Harvardo ir Sorbonos u-
tuose, moka penkias kalbas. 
Vokietijoje gimusi graikė, dirbo 
radiofone ir yra socialdemokra
tų pirm. V. Brando žmonos 
draugė. 

Jau kitą dieną Frankfurto ra
dijas pranešė, kad Heidi Šimo
nis išreiškė griežtą visų Bundes
tago moterų vardu protestą, 
kadangi į šią vietą buvo numa
tyta vokietė — parlamentarė. 

Graikė nepriklauso socialde
mokratų partijai, draugauja su 
Vakarų Vokietijos prezidento R. 
Veicsekerio kalbėtoju F. Pfliu-
geriu, kuris priklauso krikščio
nių-demokratų partijai. 
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Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St., Chicago. IL 
Tel . 476-2112 

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

Vai. pagal susitarimą 

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 Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Te l . 7420255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Te l . 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

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

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 We«t 71 st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-0889 
Vai p i rm. antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractle — 
5522 S. Worf Rd. 

Westem Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Tel . kabineto ir buto: OLymptc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave . , Cicero 

Kasdien 1 N 8 vai vak 
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto te l . RE 7-1168; 
Reztd. 385-4811 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 
Tel . : 436 0100 

11800 Southvrest Higtmay 
Palos Heights, III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

Dr. Tumasonlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-^ 

6-9: antr 12-6; penkt 10-12. 1-6 

NANCY STREITMATTER, M.D. 

KARDIOLOGE 
2 4 5 4 W 71 S t r e e t 

Tel . 434-6777 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avt. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

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

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

i 



Okupuotos Lietuvos kultūrininkų 

BLAIVŪS BALSAI 
„Glasnost" ir „peristroikos" 

gadynėje Sovietų S-goje susi
darė palankios sąlygos (deja, ne 
visose srityse) atskleisti baisiuo
sius žiaurumus, kuriuos per 
septynis dešimtmečius įvykdė 
komunistinė sistema bei jos va
dai. Pradėta kalbėti ir apie 
didžiules skr iaudas , kurios 
tariamo „internacionalizmo" 
vardu padarytos nerusų tau
toms. Ir Lietuvos rašytojai, 
žurnalistai, mokytojai, meni
ninkai, o kartais ir paprasti dar
bo žmonės galėjo ne per daug 
draudžiami plačiau išsižioti, 
nors neaišku, kaip ilgai tas tesis 
ir kuo baigsis. Pasigirdo teisingi 
ir blaivūs balsai susirinki
muose, posėdžiuose, spaudoje, 
per radiją, televiziją. 

Jau esame ne kartą citatomis 
pateikę jų ryškesnius pasi
sakymus. Bet jų yra žymiai 
daugiau. Taigi vėl grįžtame prie 
„balsų", pareikštų sovietinės 
Lietuvos rašytojų sąjungos 
pirminės partinės organzacijos 
narių atviro susirinkimo. (Cita
tos imtos iš „Literatūros ir me
n o " savai t raščio Nr. 17, 
1988.IV.23). 

Rašytojas A. Maldonis (gim. 
1929 m.): „TSRS literatūra 
kuriama 88 kalbomis. Tačiau 39 
tautybės nebeturi mokyklų 
gimtąja kalba. Vadinasi, ir ku
riama literatūra nebeturi natū
ralios tąsos. Nacional in io 
gyvenimo deformacijos pra
sideda nuo mokyklos, nuo 
kalbos eliminavimo iš viešojo 
gyvenimo. Šiuo požiūriu žvel
giant nepalaikytini ir mišrūs, 
t .y. dvikalbiai , darželiai . . . 
Reikia pritarti maskvistiškiame 
rašytojų plenume iškeltai idėjai 
— valstybinė kalba yra tautos 
kalba, davusi pavadin imą 
resublikai". 

Rašyt. Jonas Mikelinskas 
(gim. 1922 m.): „Lietuvis, latvis, 
estas, baltarusis, ukrainietis ar 
žydas nel inčiuojamas nei 
Maskvoje, nei Leningrade, nei 
Kaliningrade. Bet būkime nuo
širdūs ir paklauskime, ar šių 
tautų atstovas gimtąja kalba 
gali savo kalba mokyti kaip 
rusas...Tarybų s-gos respubli
kose". Toliau jis primena, kad 
Lenino la ika is k iekvienas 
didesnis „nacijų susivienijimas" 
galėjo teisėtai turėti tiek savo 
mokyklas, tiek kitas švietimo, 
kultūros įstaigas. O dabar? — J. 
Mikelinskas: „Imkime, kad ir 
kaimyninę mums Kaliningrado 
sritį, kur gyvena ne vienas tūks
tantis lietuvių ir kur yra jų is
torinės šaknys (tai liudijo dirb
tiniu būdu išnykę vietovardžių 
pavadinimai), ir paklauskime, 
ar jie turi bent vieną mokyklą, 
galinčią jų vaikus mokyti ir 
šviesti gimtąja kalba?" 

Aleksandras Krasnovas (gi
męs 1948 m., zarasiškis^ iškėlė 
-Vydūno knygos (vokiečių nacių 
konfiskuotos) „700 metų vokie
čių-lietuvių santykių" išleidimo 
reikalą. J is taip pat teigė, kad 
„gana blankiai paminėtas Auš
ros?' šimtmetis". Užtat siūlo 
prasmingiau paminėti „Varpo" 
100 metų sukaktį, kaip rusai 
minėjo „Sakmę apie Igoro žygį" 
ar „Borodino mūšį". Be to, „Prie 
senojo mąstymo bagažo priskir
tina ir stalinistinė tautų su
siliejimo teorija, deja, dar ir 
šiandien tebeturinti šalininkų". 

Apie tautų sulydinimą kalbėjo 
ir Saulius Šaltenis (gim. 1945 
m. Utenoje). Pasak jį, kitų tau
tų žmonės į rusų tautą „įsilieja" 
„su penkiais šimtais nususintos 
rusų kalbos žodžių bagažėliu". 
Taigi su labai menku įnašu, 
kuris ir pačiai rusų tautai esąs 
pražūtingas. Vietines kalbas 
rusai nustumia į „Pelenės 
vietą". Kodėl iš svetur atsi
kraustę piliečiai dešimtmečiais 
tebegyvena respublikoje lyg 

viešbutyje ir nesimoko vietinės 
(t.y. lietuvių) kalbos?" Tuo jie 
ignoruoja Lenino priesakus 
nerusiškų tautybių atžvilgiu. 

Po šių ir daugelio kitų rašy
tojų atvirų pasisakymų susi
r inkimas priėmė nutarimą 
kreiptis į Sov. Lietuvos aukš
čiausią tarybą suformuoti ati
tinkamą konstitucijos straipsnį, 
nurodant, kad lietuvių kalba 
yra Sov. Lietuvos valstybinė 
kalba, „pasmerkti dogmatiškas 
internacionalizmo propagandos 
formas bei nacionalinį ekstre
mizmą, siūlyti kasmet pažymėti 
Dieną stalinizmo represijų aukų 
atminimui... atsisakyti nepasi
te is inusių projektų kurti 
mišrias mokyklas, kuriose 
mokoma dvikalbystės". Iškėlė 
reikalą stiprinti Lietuvos isto
rijos mokymą tiek lietuviškose 
tiek kitataučių mokyklose Lie
tuvoje. Nutarta kreiptis į ati
tinkamas švietimo institucijas, 
kad disertacijos būtų rašomos 
lietuvių kalba. (Iki šiol jas net 
lietuvių kalbos bei gramatikos 
temomis disertantai turėjo 
rašyti rusiškai). 

Pasisakyta ir dėl lietuvių 
kalbos mokymo „paribio zonose 
esančiose mokyklose". Šis 
nutarimas konkrečiai liečia 
Karaliaučiaus ir Gudijos sričių 
mokyklas: čia gyvena nemaža 
lietuvių, o lietuviškų mokyklų 
nėra. 

KUR LIETUVIŠKA ORGANIZACIJA 
SPARČIAI AUGA IR 
VEIKLA STIPRĖJA 

„Glasnost" gadynėje susidarė 
proga prabilti ne tik kultūri
ninkams, bet ir kitų profesijų 
žmonėms. 

„Gimtasis kraštas" (Nr. 18, 
1988.V.4) paskelbė porą ir 
mums įdomių buv. divizijos 
karininkų laiškų, kurie nušvie
čia tikrąją tiesą. Buvęs vienas 
divizijos vadovų Kazys Vara-
šinskas nurodo, kad dėl didžiu
lių divizijos nuostolių žmonėmis 
daugiausia esą kalti politinis 
vadovas gen. J. Macijauskas ir 
gen. F. Žemaitis. 1943 m. jie 
isakę k a r i a i s žygiuoti prieš 
vokiečius po keturis rikiuotėje: 
„Saulėtą dieną — tai puikiausi 
taikiniai. Viena hitlerininkų 
mina užmušdavo ar sužeisdavo 
po 10-30 karių. Toks mūsų 
jėgos demosntravimas' nusi
nešė šimtus, tūkstančius gyvy
bių. Mūsų kariams nebuvo leis
ta įsikasti į sniegą. J. Macijaus
ko ,teorija': jeigu kariai apsikas, 
susilpnės jų ryžtas pulti priešą. 
Divizijos artilerijos generolas J. 
Žiburkus ir artilerijos pulko va
das P. Petronis pateko į didžiau
sią J. Macijausko nemalonę, tik 
tarnybinė artilerijos viršininko 
padėtis išgelbėjo jį nuo susido
rojimo". Be to, „J. Macijauskas 
savo patriotizmą rodė šiltai 
pr ikūrentame autofurgone. 
Kar ius priekinėse linijose 
lankydavo pulkų vadai, genero
las V. Karvelis, net generolas K. 
Rokosovskis. J. Macijausko ir F. 
Žemaičio apkasuose niekada 
neteko matyti". Divizijai trūkę 
ginklų. Pagaliau atvežę pa
trankas, bet neatgabenę joms 
šovinių. „Trys divizijos pulkai 
buvo išvesti į plyną lauką. 
Nemaža divizijos karių išdaužė 
vokiečių aviaciją, daug išskynė 
vokiečių kulkosvaidžiai ir mi
nosvaidžiai. Kautynių lauke 
prie Aleksiejevkos, Oriolo fronte 
1943 m. vasario pabaigoje kri
to pusantro tūkstančio divizijos 
karių, daug buvo sužeista. Po 
šios operacijos div. vadas F. 
Baltušis-Žemaitis buvo atleis
tas, jo vieton divizijos vadu 
paskyrė gen. majorą Vladą Kar
velį. Pats str. autorius K. 
Varašinskas išėjęs iš liet. divi
zijos ir buvęs paskirtas 25-osios 
sovietų zenitinės divizijos vadu. 
Gen. Petronis rašo, kad kovo
tojai badavo,o priešas „skinte 
skynė mūsų puolančius karius". 

b.kv. 

Ta organizacija yra Šiaurės 
New Jersey Amerikos lietuvių 
klubas, įsteigtas prie County 
College Randolphe, N.J. Klubas 
buvo įsteigtas praėjusių metų 
lapkričio 16 d. Steigėjai buvo 
antrosios ir trečiosios kartos lie
tuviai, nemoką lietuviškai, bet 
išklausę pirmąjį šešių savaičių 
lituanistikos kursą anglų kalba 
toje kolegijoje. Nors klasėje bu
vo 30 klausytojų, bet į stei
giamąjį susirinkimą buvo at
vykę tik 13 žmonių. Kursų stei
gimo iniciatorė buvo taip pat tų 
kursų lankytoja Betty Tomolai-
tytė-DiAndriole. Jos giminės 
Lietuvoje yra Tamulaičiai, bet 
jos tėvas, atvykęs į JAV, buvo 
užrašytas Tomolaičiu. 

Skaičius „13" šiam klubui 
buvo labai laimingas. Kai š.m. 
sausio pabaigoj ir vasario pra
džioj rašiau apie šį klubą ir 
anuos kursus, klubas jau turėjo 
38 narius, o dabar, praslinkus 
nuo to laiko vos trims mėne
siam, klube yra jau 78 nariai. 
Klubo valdyba yra įsitikinusi, 
kad iki metų pabaigos jie 
lengvai pasieks 100 na r ių I 
skaičių. Kur yra to viso paslap
tis, kur yra ta versmė, iš kurios 
tie nariai išplaukia? Ta paslap
tis iš tikrųjų nėra jokia paslap
tis — tai toje kolegijoje vykstą 
trumpi šešių savaičių kursai, į 
kuriuos ateina ne tik jau buvę 
klausytojai tęsti kurso toliau, 
bet vis užsirašo ir naujų, ku
riuos klubo valdyba, vado
vaujama energingos pirmi
ninkės Elzbietos Tamolai-
tytės-DiAndriole, tuoj paima į 
savo prieglobstį. 

Klubo nariais gali būti ne tik 
lituanistinių kursų „auklė
tiniai", bet ir kiekvienas lie
tuvis. Klube yra ir kursus 
nelankiusių narių. Nariai yra 
verbuojami ir kitokiais būdais: 
laiškais ir susirinkimų vietos ir 
laiko paskelbimu spaudoje, 
pažymint, kad visi lietuviai, tuo 
besidomintieji, kviečiami at
silankyti. Susirinkimai kol kas 
vyksta kolegijoje. Kadangi Elz
bieta yra kolegijos administra
cinio personalo narė, kolegijos 
Sveikatos skyriaus vedėja, tai ji 
susirinkimų vietos reikalus ir 
sutvarko. 

Klubo valdyba jau paruošė ir 
susirinkimas priėmė ir patvir
tino klubo vardą ir įstatus, bet 
šimtu procentų jie dar netikri, 
ar jie pasiliks savarankiškai 
veikti ar prisijungs prie 
Lietuvos vyčių ar Lietuvių 
Bendruomenės. Dėlto šis jų 
veiklos laikotarpis yra iš dalies 
kitų veiklos stebėjimas ir su jų 
veikla susipažinimas. Jie kvie-

A. MASIONIS 

čiasi kalbėtojus , kad šie 
painformuotų juos apie kitų or
ganizacijų struktūrą, jų tikslus 
ir veiklos metodus. 

Vasario 2 d. buvo pakviesti į 
susirinkimą dr. Jokūbas Stukas 
ir Loreta Stukienė pakalbėti 
apie Lietuvos vyčių organiza
ciją. Dr. J. Stukas paminėjo kai 
kuriuos svarbesnius įvykius iš 
mūsų istorijos, priminė dabar
tinę padėtį Lietuvoje ir lietuvio 
pareigas savo tėvų kraštui, o 
Loreta pakalbėjo apie Lietuvos 
vyčius, jų organizacijos tikslus 
i r kaip bū tų galima suor
ganizuoti vyčių kuopą. 

Kovo 23 d. atvyko į klubo susi
rinkimą LB-nės žmonės: krašto 
tarybos nariai Julius Veblaitis, 
Rasa Ardytė ir Arūnas Bitėnas. 
Prie jų prisidėjo ir Rimas Bi
tėnas, neseniai paskirtas Eli-
zabetho vidurinės mokyklos di
rektorium. Buvo susitarta, kad 
A. Bitėnas parodys savo paties 
padarytą filmą iš VII šokių 
šventės, įvykusios Clevelande. 
J . Veblaitis papasakojo apie 

I padėtį Lietuvoje, ypač apie 
paskutinius įvykius rugpjūčio 
23 d. ir vasrio 16 d. Vilniuje, 
Kaune ir apie demonstracijas ir 
kituose Pabaltijo kraštuose, 
duodamas sugestijų, ką mes 
tokioje padėtyje turėtumėm 
daryti, būtent rašyti laiškus 
JAV vyriausybės nar iams, 
atkreipiant jų dėmesį į Žmo
gaus teisių varžymą Lietuvoje, 
ir peticijas tuo reikalu M. Gor
bačiovui, ypač dėl Vilniaus 
katedros grąžinimo. Tą klubo 
nariai jau ir daro. 

Toliau Rasa Ardytė-Juškienė 
supažindino klubo narius su LB 
veikla, labai gyvai ir išsamiai 
pa informuodama apie šios 
organizacijos politinę-kultūrinę 
ir socialinę veiklą, o broliai Bitė
nai parod į vieną LB kultūrinės 
veiklos ^sireiškimo konkretų 
pavyzdį — VII tautinių šokių 
šventės filmą, susuktą paties 
Arūno Bitėno. Klubo nariai žiū
rėjo filmą su dideliu dėmesiu, 
nes ne visi buvo tautinius 
šokius matę, ypač šokant juos 
tokiai masei šokėjų. A. Bitėnas 
dar buvo atvežęs nemaža įvai
rios literatūros anglų kalba 
(brošiūrėlių, lapelių, iškarpų iš 
laikraščių apie lietuvių veiklą). 
Juos klubo nariai galėjo ne tik 
pamatyti, bet ir pasiimti. Šis 
susirinkimas su filmu baigėsi 
10:45 vai., bet susirinkusieji dar 
nenoriai skirstėsi — vis turėjo 
įvairių klausimų. 

Gera ir naudinga klubo veik
los pasireiškimo forma yra 

„share table". Klubo pirmi
ninkė jau nuo pat klubo įsistei
gi mo pradžios pranešė, kad 
kiekviename susirinkime bus 
stalas su įvairiais informa
ciniais leidiniais, brošiūromis, 
lapeliais, laikraščiais ir žurna
lais ar iš jų padarytomis 
iškarpomis, aprašančiais lietu
višką veiklą ar skelbiančiais 
įvairius kultūrinius renginius 
apylinkėje ar kitur, kad nariai 
žinotų, kur ir kada kas įvyksta 
ir kad galėtų ta informacija 
pasinaudoti ir ten nuvykti. Kar
tais kai kurie dalykai esti net 
multiplikuojami, kad nariai 
galėtų tą informaciją pasiimti. 
Nariai taip pat prašomi, kad jie, 
ką nors pastebėję spaudoje apie 
Lietuvą ar šiaip kokią panašią 
informaciją, patekusią į jų 
rankas, atsineštų į susirinkimą 
ir pasikeistų ja su kitais. Šia 
informacija yra plačiai naudo
jamasi. Kai kurie atsineša 
parodyt dar pradėjusiame Šimt
metyje išleistų lietuviškų 
knygų, kurias naudojo jų tėvai 
ar net seneliai, norėdami suži
noti, kokia tų knygų vertė, nes 
jie patys nemoka lietuviškai 
skaityti, bet tėvų palikimą yra 
išsaugoję. 

Šitokia informacija pasi
naudodami, klubo nariai yra 
dalyvavę 600 metų krikščiony
bės įvedimo Lietuvoje sukakties 
minėjime Šv. Patriko katedroje 
New Yorke, Nepriklausomybės 
šventės minėjime Patersone (čia 
jie buvo pakviesti), Elizabethe ir 
pietuose Newarke šokių an
samblio Liepsna fondui lėšoms 
sukelt i . Fondas telkiamas 
padėti šokėjams nuvykti į šokių 
šventę Hamiltone, Kanadoje. 
Pamatę, kaip tokie dalykai 
rengiami kitur, jie tikriausiai 
surengs ateinantį Nepriklau
somybės šventės minėjimą savo 
apylinkės kolegijoje Randolphe. 
Kol kas dar tik stebi kitų 
veikimą ir iš to mokosi, jau 
reklamuodami savo susi
rinkimuose lietuvių renginius 
ateinančią vasarą Kennebunk-
porte, Maine, Lietuvių dienas 
Pennsylvanijoje ir Putnamo 
seselių sodyboje, ragindami 
savo narius, kas gali, ten daly
vauti. 

LIETUVOS 
VYSKUPAI ROMOJE 

Vysk. Juozas Preikšas — Kauno 
arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos 

apaštalinis administratorius 

PARDAVĖ už 
1.8 BILIJONO 

Kraft bendrovė, kurios cen
tras Glenview priemiesty, par
davė savo Duracell baterijų pa
dalinį už 1.8 bilijono dolerių. 
Nupirko Kravis Roberts bend
rovė. Kraft bendrovė daugiau 
atsidės maisto produktų gamy
bai. 

Lietuvos vyskupai ir vysku
pijų valdytojai šiemet nuo 
balandžio 13 iki 27 lankėsi Ro
moje, atlikdami savo reguliarų 
vizitą „ad limina". Vilniaus 
arkivyskupijos apaštal inis 
administratorius vysk. Juli
jonas Steponavičius nebuvo at
vykęs. Buvo Kauno arkivys
kupijos ir Vilkaviškio vys
kupijos apaštalinis administra
torius arkiv. Liudas Povilonis, 
Kaišiadorių vyskupijos apaštali
nis administratorius vysk. Vin
centas Sladkevičius, Telšių vys
kupijos apaštalinis administra
torius vysk. Antanas Vaičius, 
Kauno arkivyskupo pagelbi-
ninkai vyskupai Juozas Preik
šas ir Vladas Michelevičius, 
Vilniaus arkivyskupijos kapi
tulinis vikaras prel. Algirdas K. 
Gutauskas ir Panevėžio vysku
pijos kapitulinis vikaras prel. 
Kazimieras Dulksnys. Juos 
palydėjo mons. Antanas Bit-
vinskas ir kun. dr. Pranciškus 
Vaičekonis. 

Šv. Tėvas Jonas Paulius II 
juos priėmė balandžio 18 d. 
Trumpai kalbėjosi su Šv. Tėvu 
kiekvienas vyskupas ir vys
kupijos valdytojas atskirai, o 
vėliau buvo visi kartu. Arkiv. 
Liudas Povilonis pradžioje visų 
atsilankiusiųjų vardu pasvei
kino Šv. Tėvą ir trumpai atpa
sakojo Lietuvos krikšto 600 
metų sukakties ir arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio paskelbimo 
palaimintuoju iškilmes Lietu
voje. Šv. Tėvas pasakė ilgesnę 
kalbą, kurioje palietė tą pačią 
tematiką, toliau kalbėdamas 
apie pastoracinio darbo klau
simus. Čia jis ragino, „kad tarp 
jūsų vienybė būtų gyvesnė ir 
pilnesnė jūsų konferencijos 
rėmuose". „Tarp jūsų esanti 
vienybė savaime vienys jus su 
jūsų kunigais, kurie sudaro jūsų 
šeimą ir todėl turit jausti, kad 
juos mylite kaip akies vyzdį, 
kad juos vedate, jiem padedate 
ir juos ginate". Toliau ragino 
kreipti ypatingą dėmesį, atren
kant kandidatus į kunigus. 
„Brangūs ištikimosios Lietuvos 
kunigai! Per jūsų vyskupus 
tepasiekia jus popiežiaus palai
minimas... Norėčiau įeiti į kiek
vieną jūsų bažnyčią, melstis 
drauge su jumis, dalyvauti jūsų 
apaštalavimo tarnyboje, kurią 
atliekate su tokiu dideliu pasi
šventimu, tyl ia i , dažnai 
nugalėdami dideles kliūtis, bet 
visada kupini aukos dvasios". 
„Marijos motiniškoje širdyje 
sudedame jūsų tautos džiaugs
mus ir viltis, vargus ir sielvar
tus. Jos globai pavedame šeimas 

ir jaunimo ateitį. Ir su tvirtu 
pasitikėjimu prašome, kad ji 
visada mums paliktų Motina". 

Tą patį pirmadienį Lietuvos 
vyskupai ir vyskupijų valdyto
jai pietavo kartu su Šv. Tėvu. 

Antradienio ryte 7 vai. Šv. Tė
vas laikė šv. Mišias kartu su 
Lietuvos vyskupais ir dar su 20 
lietuvių kunigų. Visos maldos 
buvo kalbamos lietuvių kalba, 
Šv. Tėvas tarė įvadinį žodį taip 
pat lietuviškai. Lekciją skaitė 
Vilniaus arkivyskupijos kapitu
linis vikaras prel. Algirdas K. 
Gutauskas, o evangeliją — 
Panevėžio vyskupijos kapi
tulinis vikaras prel. Kazimieras 
Dulksnys. Po šv. Mišių popie
žius priėmė visus koncelebran-
tus privačioje audiencijoje. 

Visi vyskupai ir kapituliniai" 
vikarai beveik kasdien turėjo 
pokalbius įvairiose Vatikano 
kongregacijose. Buvo aišku, kad 
turi įvykti sprendimas, kas bus 
Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos naujuoju 
administratorium, nes arkiv. 
Liudas Povilonis jau prieš tre
jus metus buvo įteikęs Šv. Tėvui 
atsistatydinimo raštą ir jau bai
gia 78-sius metus amžiaus. Tik 
paskutinės dienos — balandžio 
26 d. vakare sprendimas pa
aiškėjo. Vysk. Juozapas Preik
šas gavo paskyrimo raštą. Tad 
nuo balandžio 27 Kauno arki
vyskupijos ir Vilaviškio vys
kupijos apaštalinis administra
torius yra vysk. Juozapas 
Preikšas. 

Vysk. Juozapas Preikšas yra 
gimęs 1926 lapkričio 22 d. Griš
kabūdyje. Gimnaziją lankė 
Šakiuose, kuri karo metu buvo 
sudeginta ir už tai ją baigė 
Barzdų bažnytkaimyje. Kunigu 
įšventintas 1951 rugsėjo 23 d. 
Vilkaviškio vyskupijai. Kuni
gavo Įgulos bažnyčioje Kaune, 
įsigijęs teologijos licenciato 
laipsnį, profesoriavo kunigų 
seminarijoje, vėliau ilgą eilę 
metų klebonavo Vilkaviškio pa
rapijoje, būdamas taip pat 
Vilkaviškio dekanas. Vyskupu 
konsekruotas 1984 gruodžio 2 d. 
Kaune ir buvo arkivyskupo 
Povilonio pagelbininkas, kartu 
būdamas Kauno ir Vilkaviškio 
generalinis vikaras. Balandžio 
mėnesį lankėsi Romoje kartu su 
arkiv. Poviloniu, o 1985 m. 
rugpjūčio mėnesį vadovavo 
kunigų grupei į Nairobi, kur 
vyko 43 eucharistinis kongre
sas. 

Vysk. Preikšas yra kupinas 
sveikatos. Jo tėvai — abu ilgo 
amžiaus žmonės. Tėvelis mirė 
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Saulė jau pažemiu ritinėjasi, o mes apie jokį stovykla

vimą negalvojame. Mūsų tikslas yra pasiekti Vilnių 
ir tuomet pradėti apie poilsį galvoti. Ir vėl prieiname 
miškelį, mūsų didelis būrys ir gana gerai ginkluoti, 
jau turime šaudmenų, tad nieko nebijome. 

Staiga, lyg iš po žemės, išdygsta vokiečiai ir mus 
apsupa. Atrodo, jie čia mūsų laukė. Šie jau skirtingi 
ir kitaip su mumis elgiasi. Vėliau sužinojau, kad tai 
būta SS dalinio. Vyrai aukšti, blondinai, rankoves atsi
raitė. Daugelis iš jų ginkluoti keistais ginklais, tokių 
dar nebuvome matę. Pistoletas — ne pistoletas, šau
tuvas — ne šautuvas. Pasirodo, tai buvo „mašinpis-
tolės". Tuojau atima mūsų šautuvus ir sumeta į 
sunkvežimius. Reiškia, esame jau nuginkluoti . 
Nežinia, ką toliau darys. 

Tuos tris mūsų belaisvius, kurie buvo apsirengę 
kombinzonais, pora SS-ninkų išstumia iš mūsų gretų. 
Nežinome, kas čia darosi. Jiems liepia eiti į mišką. 
Pakelėje griovys, o už jo jauni medeliai. Jie peršoka 
griovį ir eina, juos seka vienas SS-ninkas. Jiems nuo 
mūsų paėjus gal kokį dvidešimtį žingsnių, tas SS-

ininkas išsitraukia iš už batų aulo pistoletą. Šūvis į 
pakaušį... ir vienas krenta, antras šūvis ir antras kren
ta. Kai paleido trečią šūvį, tai tas belaisvis susikišo 
rankas į kombinzono kišenes ir nuvirto. Jokio garso, 
nei riksmo, nei aiktelėjimo. Nei pasispardymo, nei 
konvulsijų. 

Tas SS-ninkas turėjo būti tikras specialistas ir prie 
tokio darbo jau įpratęs. Tuomet SS-ininkai su 
„mašinpistolėmis" j ' s i suka į mus ir sako: Jeigu bent 
vienas iš jūsų bandys pabėgti, tai visiems tas atsitiks" 
ir parodo ranka į mišką ir jame gulinčius. Mes savo 
tarpe pradedame šnabždėtis. Kokius didvyrius jie vai
dina? Jie mūsų nenugalėjo! Mes patys atėjome ir belais 
vius atsivedėme. Paskutiniuoju skaičiavimu mūsų 
buvo 76 vyrai, 82 belaisviai, įskaitant tuos tris, kurie 
jau miške gulėjo, ir arklys, o gal kumelė. Ir dabar 
mums sako, jeigu bent vienas bėgs — tai visus sušau
dys. To tai mes nebuvome laukę ir nesitikėjome! 

Švysteli mintis, kad nuo vieno žvėries bėgdami, 
užbėgome ant kito. Kuris iš jų blogesnis? Kai kurie 
mūsiškiai prieš mūsų belaisvius bandė didvyrius vai
dinti, šaipėsi iš „nenugalimosios", Stalino ir kitų tary
binių dievukų ar bronzų. O dabar ir jie, ir mes belais
viai! Aš keletui pasakiau, jeigu belaisvius šaudys — 
tai karo nelaimės. Žymiai vėliau, jau į namus sugrįžęs, 
tą patį pasakiau, tai iš savo brolio vos mušti negavau. 
Armija, kuri kaip viesulas prašvilpė, blizganti ir 
moderniškai aprūpinta. Ką prieš juos „skarmaliai" 
gali! Apie belaisvių šaudymą dar niekas nežinojo ar 
bent nekalbėjo. 

SSininkai mus ratu apsupę, visus suskaitė. Liepė 
iš kišenių išimti peilius, pieštukus ir kitas rašymo 
priemones ir viską sumesti į griovį. Rusus nuo mūsų 
atskyrė ir tolimesnio jų likimo nežinojau. 

Dar tik vakar komisarai ir politrukai mums kalbėjo 
apie „nenugalimąją" Raudonąją armiją. Apie tai, kad 
bombarduojamas Karaliaučius ir sėkmingai puolama 
Klaipėda. Šalia manęs gulėjęs rusiukas perbėgo kelią 
ir šypsojosi. Buvo įsitikinęs, kad buvo pirmutinis, kuris 
peržengė Vokietijos sieną. Nors ir bėgome į rytus, bet 
to nebuvo galima sakyti. Raudonoji armija sėkmingai 
mušė priešą ir ėjo pirmyn. 

Sėkmingai atsiskyrę nuo politrukų. manėme, kad 
mūsų vargai jau pasibaigė. Bėgimo metu atrodė, kad 
•lėktuvai vengė mūsų dalinius pulti. Paskui tas susi
tikimas su žvalgybiniu lėktuvu ir mojantis žvalgas 
mūsų nuotaikas gerokai pataisė. O dabar mes, kažkur 
Vilnijos miškuose, esame essesininkų apsupti ir gra
sinami sušaudymu. O kad jie tai padaryti moka, jau 
buvome matę. 

Nebėra „nenugalimosios". Kažkur toli rytuose gir
dėti duslus dundėjimas. Mums karas jau baigtas, 
galėtume jau džiaugtis, bet akyse dar tebestovi tie..., 
kuriuos nuvedė už griovio, ir mus apsupę essesininkai 
su automatais. Vėliau varomi į nelaisvę. Po keletos 
dienų pradėjau galvoti apie tas džiovintas žuvis, kurių 
tuomet nevalgiau. Ir buvo gaila, atrodė, būčiau dabar 
ne toks alkanas. Kad jas dabar kas nors mums duotų! 

(Pabaiga) 
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Danelė (Bieliauskaitė) ir Ričardas Vidučiai 

WASHINGTONE 
SUJUNGTA LIETUVIŲ 

AKADEMIKŲ PORA 
Šeštadienį, balandžio 9 d. nors 

ir buvo vėjuota, bet saulėta ir 
pavasariu dvelkianti diena. Tos 
dienos popietę į Šv. Onos 
bažnyčią judrioje sostinės Wis-
consin gatvėje, per Georgetovv-
no rajoną įbėgančioje į Penn-
sylvanijos gatvę ir pro Baltuo
sius rūmus lekiančioje Kapi-
toliaus link, susirinko apie du 
šimtai Danelės Bieliauskaitės ir 
Ričardo Vidučio giminių bei 
artimųjų draugų, kur buvo 
palaimintos jųdviejų sutuok
tuvės. 

Bažnyčios vargonams gau
džiant, jaunosios tėvas dr. Vy
tautas Bieliauskas atvedė savo 
dukterį prie altoriaus, kur J3u 
iaukė būsimasis jos vyras Ričar
das. Mišių aukoti išėjo Šv. Onos 
parapijos klebonas prel. 
William Awalt su iš Columbus 
vyskupijos. Ohio valstijoje, 
atvykusiu Bieliauskų šeimos ar
timu draugu kun. Saulium Lau
rinaičiu. Anglų kalba laikomas 
Mišias solo giesmėmis palydėjo 
Bernade ta Jankauskai tė . 
Klebonui prel. Awalt pasakius 
pamokslą, pačias vedybų 
apeigas lietuvių kalba atliko 
svečias kun. S. Laurinaitis. Gal 
pirmą kartą didelėje ameri
kiečių bažnyčioje prie altoriaus 
skambėjo lietuvių kalba. 
Komunijos metu ta pati solistė 
pagiedojo ..Marija. Marija". Ša
lia kitų vestuvių apeigas sekė iš 
Cincinnati miesto atvykusi jau-

LIETUVOS VYSKUPAI 
ROMOJE 

(Atkelta iš 3 psl.) 
Griškabūdyje, sulauks 83 metų. 
o mamytė dar gyva ir šiandien, 
nors jau gerokai peržengusi 90 
metų ribą. Ji gyvena viena savo 
namelyje, tiesa, netoli jos gyve
na sūnus Jonas. Sūnūs Antanas 
ir Vaclovas ir duktė Petrutė 
gyvena Kaune. Visa šeima labai 
muzikalūs, broliai vargoni
ninkai, viena jų dukra solistė 
Kaune. 

Arkiv. Liudas Povilonis 
lieka ir toliau gyventi Kaune, 
vyskupas pavaduotojas bus ir 
toliau vysk. Vladas Michele-
vičius. Kas bus generalinis 
vikaras, vysk. Preikšas dar tu
rės nuspręsti. Taip pat nuo jo 
priklausys ir visų kitų vyskupi
jos kurijos darbuotojų pasky
rimas. 

Kun. Bronius Liubinas 

nosios motina dr. Danutė 
Bieliauskienė, kartais „Drau
ge" parašanti literatūriškai api
pavidalintus kelionių įspūdžius, 
du jaunosios broliai su šeimomis 
ir sesuo Aldute, taip pat iš Flo
ridos atvykę jaunojo tėvai Ste
fanija ir Alfonsas Vidučiai, 
anksčiau gyvenę Gary, Indiano
je. Mišių skaitymus ir pabrolio 
pareigas atliko valstybės depar
tamento pareigūnas Linas 
Kojelis. 

Vestuvinės vaišės įvyko 
Kennedy-Warren rūmų. esančių 
Connecticut gatvėje, pokylių 
salėje. Vaišėse dalyvavo apie 
140 svečių. Vieną stalą buvo 
apsėdę svečiai iš Cincinnati 
miesto, antrą iš Indianos vals
tijos, kurios universitete jaunie
ji yra studijavę. Jaunuosius į 
salę, mėtydami saldainius, atly
dėjo „Gabijos" grupės šokėjai — 
veteranai. Tėvai Danelę ir 
Ričardą pasitiko su duona ir vy
nu. L. Kojeliui vadovaujant ofi
cialiai programos daliai, maldą 
sukalbėjo ir jaunuosius pasvei
kino Bieliauskų šeimos draugas 
kun. S. Laurinaitis, kunigystės 
šventimus 1948 m. gavęs Aust
rijoje, o nuo 1951 m. besidarbuo
jąs Columbus vyskupijoje. Ohio 
valstijoje, kur lietuvių tėra tik 
5 šeimos. 

Žodį tarus jaunosios tėveliui 
dr. Vytautui Bieliauskui, kuris 
išreiškė padėką svečiams, kad 
jie padėjo švęsti džiaugsmo 
šventę, tris šokius atliko „Ga
bijos" grupės veteranai, vado
vaujant buv. vadovei Astai 
Banionytei.Mergaitės, pašoku
sios Sadutę, priartėjo prie jauno
sios ir kiekviena iš jų įteikė 
šokio metu rankose turėtą gėlę 
Danelei prisiminti tas dienas, 
kada ir ji šoko „Gabijos" 
grupėje. Dar pašokę Sukčių ir 
Blezdinginį jonkelį bei su
silaukę karštų plojimų, vete
ranai šokėjai padėjo į šalį savo 
tautinius rūbus ir sugrįžo į 
jiems skirtas vietas prie stalų. 

Tuo tarpu vestuvinę vaka
riene, nors ir prabangioje salėje, 
stengtasi paruošti pagal 
lietuviškus receptus, šalia kito, 
duodant namų gamybos dešras 
ir čia pat kepamus blynus. Pro
gramos vadovas Linas Kojelis 
pristatė dalyvaujančius gimines 
bei artimuosius, atrinkęs per
skaitė kelias telegramas, tarpe 
jų prezidento Reagano bei jo 
žmonos Nancy. Po to buvo pro
gos pasišokti tiek, kiek tik ko-

Socialiniai mokslai teigia, kad 
kiekvienas asmuo savo pri
gimtimi tam tikra prasme yra 
visuomenės veikėjas. Nuo pat 
mažens žmogų su žmogumi riša 
įvairūs savitarpio priklausomy
bės ryšiai. Vieni tų ryšių siekia 
patys savo ruožtu, o kiti tai 
atlieka kieno nors skatinami ar 
įtaigojami. Tačiau dauguma 
žmonių to siekia tik savo egois
tiniam apetitui patenkinti. 

Šiame krašte yra paplitęs 
gražus paprotys pagerbt i 
žmones už jų kokius nors darbus 
arba įdėtas pastangas kuriam 
nors tikslui siekti. Tai daroma 
juo labiau,kai tikslas yra kilnus 
ir visuomenei didžiai nau
dingas. Dažnai yra pagerbiami 
žymieji mokytojai, moksli
ninkai, filantropinių tikslų 
verslininkai, dvasiškiai ir eili
niai žmonės — gerieji 
samariečiai. 

New Jersey lietuviai pagerbė 
savo ilgametį bendruomeni-
ninką Kazį Jankūną. Sis 
žmogus per 33 aktyvaus darbo 
metus pasireiškė kaip tikras 
lietuviškųjų rūpesčių bitė, nes 
jis dirbo daug, visa savo siela ir 
kūnu. Kas gi yra tas Kazys 
Jankūnas? 

Kilęs iš Ukmergės krašto, jis 
Lietuvoje baigė Karo mokyklą, 
o vėliau lituanistikos mokslus 
Vytauto Didžiojo universitete. 
Kaip ir tūkstančiai kitų, jis karo 
maišatyje su šeima atsirado 
Vokietijoje, o nuo 1950 metų at
vyko į Elizabethą, New Jersey 
valstijoj. Vos tik įsikūręs jis 
ūmai ėmėsi lietuviškų darbų, 
ypatingai lietuvybės išlaikymo 
baruose. Bendruomenininko pa
reigas jis prisiėmė, kaip kokią 
ypatingą misiją, kaip didžiai 
svarbią taut inės veiklos 
pareigą. Jeigu pasitaiko, kad 
kai kurie veikėjai savo darbais 
siekia reklaminės viešumos, 
tai Jankūnas yra tam prie
šingybė. Jis nemoka ir nesu
geba rėkauti, šaukti ar atvirai 
piršti savo nuomonę. Priešingai, 
jis kalba ramiai, atsargiai, lyg 

jos neša. 
Svečių tarpe matėsi Amerikos 

lietuvių veikėjas ir buv. Atei
tininkų federacijos vadas J. 
Laučka su žmona, rašytojas A. 
Vaičiulaitis su žmona, Baltųjų 
rūmų pareigūnė Rita Bureikai-
tė, Amerikos Balso skyriaus re
daktorius Linas Rimkus su 
žmona, kai kurie Amerikos 
Balso lietuvių tarnybos štabo 
nariai, Lietuvių Informacijos 
centro Washingtono biuro 
vedėjas Viktoras Nakas su 
žmona ir nemažai kitų lietuvių, 
jau nekalbant apie gausius 
amerikiečius svečius. 

Danelė Bieliauskaitė gimė 
Richmonde, Virginijos vals
tijoje, BS laipsni iš anglų litera
tūros ir pedagogikos gavo 
Xavier universitete Cincinnati, 
o Indianos universitete 1977 m. 
iš slavistikos gavo magistro 
laipsnį. Šiuo metu dirba Ame
rikos Mokslų akademijos tarp
tautiniam ryšių skyriuje, veda 
pasikeitimus mokslininkais su 

Sovietų Sąjungos Mokslų aka
demija. Tarnybos reikalais tris 
kartus lankėsi Sovietų Sąjun
goje, buvo ir Sibire. Taip pat 
aplankė Rumuniją, Vengriją ir 
Lenkiją. 

Ričardas Vidutis gimė Re-
gensburge, V. Vokietijoje. 
Mokslo laipsnį iš tautosakos 
gavo Indianos universitete. 
Doktoratui gauti parašė tezę 
„Suomių liaudies architektūra 
šiaurinėje Michigano valstijos 
dalyje". 

Abu jaunavedžiai gražiai bei 
noriai kalba ir rašo lietuviškai. 
Danelė anksčiau priklausė Wa-
shingtono lietuvių misijos komi
tetui ir šoko tautinius šokius 
„Gabijos" grupėje. 

Gražių bei laimingų ateities 
dienų Danelei ir Ričardui Vi-
dučiams! 

VL. R. 

JULIUS VEBLAITIS 

bijotų užgauti savo klausytojus 
ar pašnekovus. Primesti kitam 
savo požiūrį jam neleidžia 
jo būdo santūrumas. Tai yra 
toleranto-humanisto bruožas. 
Tačiau jis turi savo nuomonę bei 
įsitikinimus ir juos vykdo 
atkakliai klausydamas savo 
sąžinės balso. 

Kazys J a n k ū n a s 

Kazys Jankūnas ilgą metų 
virtinę daugiausia reiškėsi kaip 
nuoširdus Bendruomenės dar
buotojas. Tačiau dabar jo darbų 
srautą sustabdė tik sušlubavusi 
sveikata ir gydytojų patarimai 
poilsiui. Trylika metų jis dirbo 
LB apylinkės valdyboj, o per 
pastaruosius bene 20 metų buvo 
LB New Jersey apygardos pir
mininku. Kaip suskaičius, kiek 
jo visur išvažinėta, kiek poilsio 
valandų jis atidavė posėdžiams, 
svarstyboms, ryšiams su apylin
kėm, kiek keliavo į tarybos su
važiavimus? Jis yra vienas iš 
nedaugelio, sugebąs savo nuo
monę ir spaudoje sklandžiai pa
reikšti. Rašo jis įvairiom pro
gom ir į New Jersey angliškąją 
spaudą, keldamas Lietuvos 
skriaudas ir rūpesčius. Veda jis 
dažną susirašinėjimą ir su mūsų 
senatoriais bei kitais politikais. 
Užtat kaip taurus lietuvis ir hu
manistas jis pelnė iš kitataučių 
dėmesį, o savo tautiečių padėką. 

Balandžio 17 d. Pa -rsono lie
tuvių Šv. Kazimiero bažnyčioj 
suvažiavo nemažas būrys tau
tiečių. Pamaldas laikė klebonas 
Antanas Bertašius, o skaitinius 
atliko Antanas Masionis. Kle
bonas pasakė gana įdomų pa
mokslą, pasirinkdamas temą 
apie vidinę ramybę ir jos svar
bą žmogui. Mišių metu smuiku 
dvi dalis iš Corelli sonatos pa
grojo Julius Veblaitis, o var
gonais palydėjo Eleonora 
Williams. 

Po pamaldų visi sugužėjo į pa
rapijos salę pietums ir pagerb-
tuvių programai. Pobūviui 
vadovavo LB Patersono 
apylinkės pirmininkė Angelė 
Stankaitienė. Po savo įžanginio 
žodžio ji pakvietė Jane Meižie-
nę lyrikos žodžiui. Deklamuo-
toja pasirinko eilėraštį apie 
tremtinio dalią Sibiro sniegy
nuose. Paskaitė ji su derama 
emocija, nes to reikalavo klai
kaus siaubo kupina mintis. Po 
to ji pagrindiniam žodžiui 
pakvietė specialiai į šias pagerb-
tuves atvykusį LB krašto valdy
bos pirmininką Vytautą Voler-
tą. Šnekėjo jis gana vaizdžiai, 
atvirai be užrašų, suverdamas 
sukaktuvininko Jankūno darbų 
gijas. Tačiau kalbėtojas ilgiau 
reagavo į Bendruomenei pasta
rųjų mėnesių spaudoje metamus 
kritiškus užmetimus bei kalti
nimus. Paaiškėjo, kad įvairūs 
išpuoliai yra paremti tik nepa
t ikr intais duomenimis bei 
insinuacijom. 

Lietuvos generalinis konsulas 
New Yorke Anicetas Simutis 
prisiminė Kazį Jankūną, kaip 
kolegą, kai juodu Lietuvoje buvo 
kariūnai, o taipgi ir Amerikoje 
iki šių dienų palaikę artimus 
ryšius. Po konsulo minčių pra
bilo buvęs New York apygardos 
pirmininkas Aleksandras Vak-
selis. Jis kalbėjo apie apygardos 
pirmininkui skirtus darbus bei 
rūpesčius. Paskutinis svei
kintojas buvo Vliko vicepirmi
ninkas dr. Jokūbas Stukas. Kal
bėtojas pastebėjo, kad sukaktu
vininkas Jankūnas savo tole
rancija ir taktu yra pelnęs ir 
kitų organizacijų pagarbą. Pa
baigai jis įpynė porą šmaikščių 
anekdotų, kas dabar dedasi gor-
bačiovinėj Rusijoj ir Lietuvoj. 
Tokiu būdu klausytojai turėjo 
gardaus juoko. 

Gražią plakėte sukaktuvi
ninkui su lietuvišku tekstu pa
dovanojo Rimantas Bitėnas, o 
Julius Veblaitis nuo visų 
dalyvių įteikė čekį su parašais 
ir humoristiniu ketureiliu. Pa
galiau pobūvio vedėja pakvietė 
Kazį Jankūną žodžiui. Kalbėjo 
jis su nuoširdumu, gana sujau
dintas, matydamas visą būrį 
bendradarbių bei mielų bičiulių, 
ir padėkojo už gražius žodžius 
kalbėjusiems ir už pagerbtuvių 
surengimą. 

Dalyvių buvo šimtinė. Jų 
tarpe poetė Audronė — Ona 
Balčiūnienė, dailiojo žodžio 
sakytojas Bronius Balčiūnas, 
buvęs Kario redaktorius Zigmas 
Raulinaitis bei daugelis iš 
arčiau ir toliau atvykusių Ka
zio Jankūno bičiulių. 

JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ-ANN 
JILLIAN RYTUOSE 

Daugumai lietuvių Jūratė 
Nausėdaitė-Ann Jillian yra 
pažįstama kaip gera aktorė, 
kelis kar tus nominuota 
žymeniui. Jūratė puikiai vai
dino komiškas ir dramatiškas 
roles, daug kartu atliko dainos 
ir šokio programas garsiuose 
Las Vegas viešbučiuose, išleido 
lengvo žanro dainų plokštelę, 
kas daugumą nustebino, nes 
kažkaip buvom įpratę Jūratę 
vaizduotis tik kaip labai gerą 
aktorę ir nieko daugiau. Bet iš 
tikrųjų tai yra mūsų labai 
žinoma aktorė, šokėja, daininin
kė, labai populiari ir tarptau
tinėje publikoje. 

Rytų Amerikos lietuviai turės 
progos įsitikinti, kad ta mūsų 
lietuvaitė turi daugiau gabumų, 
negu mes tikėjomės. Birželio 10, 
11 ir 12 d. kaip žvaigždė atliks 
programą , ,Trump Plaza" 
Atlantic City. Po to birželio 15 
d. kartu su Atlanta simfoniniu 
orkestru atliks programą Atlan
toj, Georgia. 

Prieš tai kovo 31 ir balandžio 
1 d. sėkmingai atliko programą 
Su Delavvare simfoniniu orke? 
tru Wilmington, Delavvare. 

Bet kas mums svarbiausia, 
kad visur ir visuomet randa pro
gos pasisakyti esanti lietuvaitė, 
ieško progų susitikti su lietu
viais, su jais pabendrauti. Ir pati 
Jūratė džiaugiasi, kad lietuvių 
yra beveik kiekviename mieste, 
kur tik ji koncertuoja ar vaidi
na, kad turi progos su jais 
susitikti ir pajusti, kad nesvar
bu, kur ji bebūtų, niekad 
nesijaučia vieniša, nes susitin
ka su savaisiais. , , . 

Va je 

KARDINOLAS KUBOJE 

New Yorko kardinolas John 
O'Connor lankėsi Kuboje ba
landžio 18-22 ir balandžio 20 
vėlų vakarą prezidentiniuose 
rūmuose turėjo ilgą pašnekesį 
su Fidel Castro. O'Connor po to 
pareiškė: „Manau, kad mano 
misija buvo įvykdyta, kad pre
zidentas gerai suprato mano pa
grindinį tikslą čia atvykstant, o 
tai buvo parodyti, kad solidari
zuojuosi su Kubos vyskupais ir 
kad JAV bažnyčia, Kubos 
bažnyčia ir tos visame pasauly
je sudaro vieną bažnyčią". 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK Z A P O U S 
3208V2 West 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

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

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312)839-5829 

For sale 1985 Cutlass Olds 
Cierra, V6 eng., lt. green; $5,500. 

Call 445-8512 

FOR RENT 

For rent 2 cottages in quiet area, 
1 bl. from lake Michigan; pvt. 
beach; linens incid. SeasonaI, 
monthly, or vveekly available. 
Lakes ide , M ich . Ca!l Rita 
312-445-4465. 

REAL ESTATE 

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

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTOBS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

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. Pulaski 

767-0600 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA j 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

HELP WANTED 

"HIRING! Federal government jobs in 
your area and overseas. Many im-
mediate openings vvithout vvaiting list 
or tęst. $15-68.000. Phone call refun-
dable. (602) 838-8885. Ext. 7765." 

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

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 
Gfricago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

SAUJA SKATIKŲ, premijuotas detektyvinis 
romanas. Kazys Almenas. 198 psl $10.00 

LIETINGOS DIENOS PALANGOJE, detektyvinis 
romanas. Kazys Almenas. 200 psl $10.00 

TAUTVILĄ, romanas. Juozas Kralikauskas. 205 
psl $4.00 

MONSINJORAS-ZENONASIGNONIS. Redagavo 
Klemensas Jūra. 383 psl $10.00 

PRAEITIS KALBA. Gudija — dienoraštiniai už
rašai. Zenonas Ignonis. 285 psl $10.00 

LIETUVIŲ TAUTOSAKOS LOBYNAS I ir II dalis. 
Dvasios ir žmonės, liaudies magija ir medi
cina. Jonas Balys. 226 psl $3.00 

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS 1918-1940. Bronius 
Povilaitis. 367 psl $18 00 

DANGUS NUSIDAŽO RAUDONAI, pirmosios 
tremties memuarai „Laisvę praradus" J . 
Keliuotis. 359 psl $12.00 

PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE. II laida. Kęst. 
Girnius. 422 psl $10.00 

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

» 



SUSITIKIMAS SU MARIJOS 
METAIS IR JŲ NUOTAIKA 

DRAUGAS, antradienis , 1988 m. gegužės mėn. 17 d. 

Jau trečiojo pavasario sulaukė,besiruošdami VIII Tautinių šokių šventei, Hamiltono rengėjai. 
Iš kairės sėdi: Jeronimas Pleinys, k-to pirm. dr. Vaidotas Kvedaras, Bernardas Mačys, Juozas 
Karasiejus, Kazys Deksnys ir Juozas Krištolaitis; stovi: Lėlė Koatenienė, Vida Verbickienė, Kazys 
Mileris, Genovaitė Breichmanienė ir Rita Karasiejienė. Šventė įvyksta liepos 2-3 d. Hamiltone. 

Nuotr. Vyt. Beniušio 

JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 1988 M. 

BALANDŽIO 9-17 DIENOMIS 
ĮVYKUSIŲ RINKIMŲ 

REZULTATAI 
Vyriausioji Rinkimų Ko

misija, patikrinusi prisiųstus jai 
iš apygardų rinkiminių komi
sijų protokolus, suvestines ir 
kitus raštus apie JAV Lietuvių 
Bendruomenės XII-sios Tarybos 
narių ir PLB VII-jo Seimo atsto
vų rinkimus, prasilenkimų su 
Rinkimų Taisyklėmis nerado, 
tad remdamasi tų Taisyklių 58 
str. laiko rinkimus įsiteisėjus ir 
skelbia ga lu t inus r i n k i m ų 
duomenis. Rinkimuose daly
vavo 6546 balsuotojai, o atski
rose apygardose balsuotojų buvo 
žemiau nurodyti skaičiai, kurie 
išrinko šiuos tarybos nar ius ir 
seimo atstovus bei kandidatus 
(išrinktasis Tarybos narys žymi
mas T.n., o Seimo atstovas S. a. 
raidėmis). 

Bostono apygardoje balsavo 
496, i š r inkta 5 T. n. 4 S.a. 
Čepas Gintaras T.n. ir S.a., 
Meilus Eduardas T.n. ir S.a., 
Mickūnas Česlovas T.n. ir S.a., 
Petrutis Alfonsas T.n., Žiaugra 
Marius T.n. ir S.a. Kandidatas 
j PLB seimą Petrutis Alfonsas. 

C o n n e c t i c u t a p y g a r d o j e 
ba lsavo 471, i š r ink ta 4 T.n. ir 
4 S.a. Balsys Linas T.n. ir S.a., 
Dresliūtė Zina T.n. ir S.a., Dzi-
kas Alfonsas T.n. ir S.a.. Nasvy-
tis Jaunut is T.n. ir S.a. Kandi 
datas į tarybą ir seimą Masai-
tis Česlovas. 

F lor idos apygardo je bal
savo 579, i š r ink ta 4 T.n. i r 4 
S.a. Armalis Adolfas T.n. ir S.a.. 
Krasauskas Mečys T.n. ir 
S.a., Urbšaitis Kazimieras T.n. 
ir S.a., Zunde Pranas T.n. ir S.a. 

Michigano apyga rdo j e bal
savo 533, i š r ink ta 5 T.n. i r 4 
S.a. Kamantienė Gražina T.n., 
Kriaučiūnas Romualdas T.n. ir 
S.a., Petrulis Vytas T.n. ir S.a., 
Rugienius Algis T.n. ir S.a. Ur
bonas Jonas T.n. ir S.a. Kandi 
datai: i tarybą Udrienė Janina , 
į PLB seimą K a m a n t i e n ė 
Gražina. 

New Yorko apygardoje bal
savo 643, i š r ink ta 6 T.n. i r 5 
S.a. Gudaitytė Jolita T.n. ir 
S.a., Kezys Romas T.n. ir S.a., 
Milukienė Lilė T.n. ir S.a., 
Šilbajoris Algirdas T.n. ir S.a., 
Vakselis Aleksandras T.n., 

Žilionytė-Dudienė Eglė T.n. ir 
S.a. K a n d i d a t a i : j t a rybą 
S imonai ty tė Gina, j seimą 
"Vaksel:.s Aleksandras . 

Ohio a p y g a r d o j e b a l s a v o 
391 , i š r i nk t a 4 T.n. i r 3 S.a. 
Stankus Viktoras T.n. ir S.a., 
B ie l i auskas V y t a u t a s T.n., 
Bublys Romualdas T.n. ir S.a., 
Lenkauskienė Milda T.n. ir S.a. 
Kandidatai : į t a rybą Ardys 
Juozas, į seimą Bieliauskas 
Vytautas. 

P i e t ryč ių a p y g a r d o j e ba l 
s a v o 535, i š r i n k t a 5 T.n. i r 4 
S.a. Banionytė-Conner Asta 
T.n. ir S.a., Dan ta Algis T.n. ir 
S.a.. Gečienė Teresė T.n. ir S.a., 
Skučas Donatas T.n., Volertas 
Virgus T.n. ir S.a. Kandidatai : 
i tarybą Gaila Juozas, į seimą — 
Skučas Donatas. 

V a k a r ų a p y g a r d o j e ba l 
s a v o 534, i š r i n k t a 5 T.n. ir 4 
S.a. Brinkis Zigmas T.n. ir S.a., 
Kuolas Almis T.n., Navickienė 
Danguolė T.n. ir S.a., Nelsonas 
Romas T.n. ir S.a., Raulinai t is 
Algis T.n. ir S.a. Kandidatai : į 
tarybą Palubinskas Feliksas, į 
PLB seimą Kuolas Almis. 

V idur io V a k a r ų a p y g a r d a 
b u v o s u s k i r s t y t a į 7 ba l 
s a v i m o r a j o n u s . I-IV i r VII 
r a jonuose b a l s a v o 1656, iš
r i n k o 15 T . n . i r 1 3 S.a. 
Drunga Mykolas T.n. ir S.a., Ei-
dukaitė Gailė T.n. ir S.a., Jasai
t ienė Birutė T.n. ir S.a., Juš
kienė Rūta T.n. ir S.a., Kaunas 
Ferdinandas T.n. ir S.a., Ki
siel ius Pe t r a s T.n. i r S.a., 
Kojelytė Daina T.n. ir S.a., Lau
kai t is Kazys T.n., Miliauskaitė 
Rasa T.n. ir S.a., Norusis Linas 
T.n., Polikaitis Juozas T.n. ir 
S.a., Račkauskas Jonas T.n. ir 
S.a., Razma Antanas T.n. ir S.a., 
Spurgytė Asta T.n. i r S.a., 
Valentinaitė Danguolė T.n. ir 
S.a. K a n d i d a t a i : j t a r y b ą 
Daulienė Salomėja, į seimą Lau
kait is Kazys. V- tame r i n k i m ų 
r a jone b a l s a v o 158, i š r i n k o 2 
T.n. i r 1 S.a. Kašubaitė-Binder 
Rima T.n., Mil išauskas An
t anas T.n. ir S.a. Kandidatė j 
PLB seimą Kašubaitė-Binder 
Rima. Vl - t ame r i n k i n i ų ra 
j o n e b a l s a v o 162, i š r i n k o 2 

T.n. i r 1 S.a. Ambrozaitis Kazys 
T.n., Vilutienė Birutė T.n. ir 
S.a. K a n d i d a t a i : į t a r y b ą 
Vaznelis Jonas, į seimą Ambro
zaitis Kazys. 

Vidurio Vakarų apygardoje 
visuose rajonuose balsavo 1976. 

N e w J e r s e y a p y g a r d o j e 
b a l s a v o 368, i š r i nk t a 3 T.n. i r 
3 S.a. Bitėnas Arūnas T.n. ir 
S.a., Bitėnas Rimantas T.n. ir 
S.a., Didžbalienė Danguolė T.n. 
ir S.a. Kandidatas j tarybą ir į 
seimą Bražinskas Algirdas. 

Vyr. R i n k i m ų komis i j a , 
baigdama savo darbą, nuošir
džiai dėkoja ta i lietuvių spau
dai, k u r i populiar ino šiuos 
r inkimus bei jų reikšmę ir vi
siems balsuotojams atlikusiems 
taut inę pareigą. 

Vyr iaus ioj i R i n k i m ų 
komis i j a 

Lietuviai Floridoje 

St. Petersburg, FL 
LIET. F O N D O 
ĮGALIOTINĖ 

Gabi ir sumani Lietuvių Fon
do atstovė Jan ina Gerdvilienė 
per paskutinius dešimtį mėne
sių iš Floridos Lietuvių surinko 
13,000 dolerių ir pasiuntė Lietu
vių Fondui užbaigti ketvirtą mi
lijoną. Tai pavyzdys kitoms ko
lonijoms. 

Gegužės 4 d. Janina Gerdvi
lienė sukvietė visus aukotojus 
St. Petersburgo apylinkės,auko-
jusius po tūkstantį ar daugiau, 
į gražų Veteranų parką ir pa
vaišino cepelinais, kavute ir 
pyragais, kartu pasidalino min
timis ir patarimais. J an ina 
Gerdvilienė daro p lanus ir 
tikisi, kad penktas milijonas 
surinkti Lietuvių Fondui bus 
galima greičiau negu ketvirtas. 
L i n k i u ja i i š t v e r m ė s i r 
nenu i l s tamos meilės š iame 
lietuvių visuomenės darbe. 

A n t a n a s G u d o n i s 

K a s m e t * l i epos p a b a i g o j e 
tūks tančia i lietuvių sus i t inka 
Pu tname nuostabiam Neka l t a i 
Pradėtosios Marijos vienuolyne 
pabendraut i , pasivaišinti , pasi
d ž i a u g t i s t o v y k l a u t o j ų 
a t l i e k a m a p r o g r a m a ir 
svarbiausia sudėti savo atei t ies 
viltį ir ilgesį į bendrą maldą. 
Dalyvių gausumas ir dar labiau 
jų nuo ta ika liudija, k a d ši 
Lietuvių susit ikimo šventė — 
t ikra i ypa t inga . Šiais me ta i s 
liepos 24-įi bus dar ypatingesnė, 
nes šie yra Marijos metai ir šios 
šventės rengėjos — Marijos var
do vienuolyno seserys ke t i na 
s k i r t i v i s ą š io s u s i t i k i m o 
nuotaiką š iam faktui pabrėžt i . 

Gerai žinome, kad joms visada 
viskas pavyks ta — ir madų 
parodos, i r j aunimo auklėj imas 
Neringos stovyklų džiaugsmo 
n u o t a i k o j , i r M a t u l a i č i o 
namuose te ikiama globa, nes jos 
viską daro, t ikėdamos dangaus 
pagalba i r viską nudažydamos 
Dievo dovanotąja mei le . Ir 
Lietuvių diena t ikra i bus įspū
dinga, nes j au dabar jos planuo
ja įvairias priemones pabrėžt i , 
kad ši šventė yra sk i r i ama 
Marijos me tams paminėti ir pro 
tų metų prasmę pažvelgti į save, 
į savo ar t imuosius , jų ilgesį, 
meilę, džaugsmą ir liūdesį, o 
taip pat ir į visų lietuvių, į mūsų 
Tėvynės rūpesčius, l a imę ir 
sunkenybes. 

Šios šventės maldos specialio
je procesijoje ir šv. Mišių auko
je bus skir iamos tam, kad kiek
vienas dalyvis pajustų Marijos 
metų reikšmę mūsų gyvenimui 
ir mūsų ryšiui su Dievo motina. 
J u k Lietuva — Marijos žemė, ir 
ne jos ar imai , ne miškai ir sodai 
ten priklauso Marijai, bet mūsų 
— lietuvių — širdys ir skausmas 
ir laimė. Ar ne nuostabu, kad 
Marija pasirodė Šiluvoj p i rma , 
negu Lurde, Fatimoj, Medjugor-
jėj ar k u r k i tur? Mums t i n k a 
džiaugtis, kad esame Marijos 
žemės vaikai , kad Nepriklauso

moj L i e t u v o j y p a t i n g o m 
i š k i l m ė m p a a u k o j o m e savo 
kraštą. Marijai, kad j i pat i pasi
r inko mus ir atėjo į Šiluvą ta i 
pa l iudyt i . J i pas i r inko mus 
už ta r t i danguje, kad mes, kaip 
ir j i , mylė tume džiaugsmą ir 
a u k o s naš tą , kad r a s t u m e 
s k a u s m o išganomą prasmę, 
kur ią mums liudijo jos Sūnus 
savo Golgotos kelyje. J i stiprina 
Sibiro kankin ius . J o s aukos 
mei lė lydėjo kun igus Laurina
vičių, Zdebskį ir nesuskaitomus 
k i t u s k a n k i n i u s i k i pat j ų 
pasku t in io aukos žingsnio. To
dėl m u m s Marijos meta i yra 
l a b a i y p a t i n g i i r todėl 
d ž i a u g i a m ė s , k a d Marijos 
seserys Pu tname sk i r i a mūsų 
sus i t ik imo šventę š ių metų 
nuota ika i . 

Nepra le iskime progos pasi
džiaugt i šia ypa t inga švente i r 
joje p l a n u o j a m u į spūd ingu 
Mar i j o s m e t ų paminė j imu , 
kur io parengimui ša l i a įprastų 
kaimyninių l ietuviškų parapijų 
t a lk in inkų y r a įsijungusi i r 
grupė sumanaus ir aktyvaus lie
tuviško jaunimo. J a u dabar 
planuokime išvykti į šią šventę 
ir paruoškime savo nuotaiką 
šios šventės įspūdžiams. 

Į š v e n t ę p a s i s v e i k i n t i i r 
pabendraut i p radės ime rinktis 
iš pa t ryto. Maldų ir procesijos 
pradžia — 10:30 vai. priešpiet. 
Po to šv. Mišios. Po Mišių — 
va išės gaus ia i s l ie tuviška is 
pat iekala is , parodos. 3 vai. po 
pietų Neringos stovyklautojų 
programa. Po to dar tęsiamas 
bendravimas , vėliavos nuleidi
mas ir a ts isveikinimas. 

Dr . Č . Masa i t i s 

A.tA. 
VICTOR KRAUCHUNAS 
Gyveno šiaurinėje Čikagos dalyje. 
Mirė 1988 m. gegužės 13 d., 8:50 vai. vakaro. 
Gimė Čikagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija Januškaite, 

sūnus Raymond, marti Sharon, anūkė Gintarėlė-Rose-Marija 
ir kiti giminės. 

Priklausė Chicago Bar Association ir Amerikos Legiono 
Dariaus-Girėno Postui #271. 

Kūnas pašarvotas sekmadienį, gegužės 15 d. ir pirmadieni, 
gegužės 16 nuo 4 iki 9 v.v. Smith-Corcoran koplyčioje, 6150 
N. Cicero Ave. 

Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 17 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus nulydėtas j Tautines lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sūnus , mar t i i r anūkė . 

Laidotuvių direkt. Smith-Corcoran. Tel. 736-3833. 

159 MIL. D Ė L GYDYMO 
Š A L P O S 

Illinois senatas priėmė įsta
tymą, pagal kurį neturtingųjų 
gydymui — Medicaid — ski
r iama 159 mil. dol. Atstovų rū
mams tai patvirt inus, spren
dimas įsigalios. 

A.tA. 
TILLIE SORENS JOKANTAS 

LUKOŠAITĖ 

Gyveno Kalifornijoje, anksčiau Čikagoje, Brighton Parko 
apylinkėje. 

Mirė 1988 m. gegužės 13 d., sulaukusi 81 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 52 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Jean Sorens, sūnus 

Joseph Jokantas, marti Sharon, šeši anūkai ir kiti giminės. 
Velione buvo našlė a.a. Joseph Sorens ir a.a. Juozo 

Jokanto. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 18 d. iš koplyčios 

10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamu- dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė , sūnus , mar t i ir anūkai . 

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

A.tA. 
JONAS BATAITIS 

Gyveno Lockport, IL, anksčiau Marąuette Parko 
apylinkėje. 

Mirė 1988 m. gegužės 15 d., 9 vai. ryto, sulaukęs 81 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros Regina Woldman, 

St. Louis, Mo., Audronė Sirken, Gaylord, MI ir septyni anūkai. 
Lietuvoje: broliai Juozas ir Petras su šeimomis, o Čikagoje 
teta Katherine Walantis, du pusbroliai, Edward Walantis ir 
Jonas Valen ir jų šeimos, taip pat kiti giminės. 

Priklausė Marąuette Parko Lietuvių namų savininkų 
organizacijai. 

Kūnas pašarvotas antradienį, gegužės 17 d. nuo 3 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 18 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Vietoje gėlių prašome aukoti Jaunimui centrui. 

Nuliūdę dukros, anūkai ir kiti giminės. 

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

A.tA. 
Dr. ADELEI TRAKIENEI 

m i r u s , jos sūnui MARTYNUI su žmona DALIA ir 
dukre le V I K T U T Ė bei k i t i ems g i m i n ė m s re i šk iame 
gil iausią užuojautą. 

ŽIBURĖLIO Montessori Mokyklėlės 
mokytojos, vaikučiai ir tėvai 

Jei kas reikalauja skubaus at
s a k y m o , g e r i a u s i a a t sakyt i 
„ne" , nes „ n e " lengviau pa
keičiamas į „ t a i p " negu „taip" 
— j „ne . 

Charles Nielson 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i f o rn i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 523-0440 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 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 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St. , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 50 th Av., C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 



DRAUGAS, antradienis, 1988 m. gegužės mėn. 17 d. 

x „Draugo" atkarpoje šian
dien baigiame spausdinti Juozo 
Žygo atsiminimus „Žygis į Ry
tus — žygis į Vakarus". Rytoj 
pradedame spausdinti trumpą 
novelę iš partizanų gyvenimo 
Algimanto Ip. Rastinio „... ir 
atleisk mums, Viešpatie". 

x K u n . Todd F r a n c i s 
Schipplick, kilusio iš Nekalto 
Prasidėjimo parapijos Brighton 
P a r k e , kunigu įšvent in to 
gegužės 21 d., pirmosios 
iškilmingos Mišios — Primicijos 
bus Nekalto Prasidėjimo par. 
bažnyčioje gegužės 22 d. 11:30 
vai. Po to bus naujo kunigo pri
ė m i m a s ir vaišės tik su 
pakvietimais. 

x Gajos O. Pemku tė s ir 
P e t r o A. Bliudžiaus užsakai 
prieš moterystės sakramentą 
eina Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje Brighton 
Parke. 

x „Nerijos" jū rų skaučių 
t u n t o sueiga bus šį penkta
dienį, gegužės 20 d.. Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Pradžia 7 
vai. vak. Dalyvavimas visoms 
narėms privalomas. Visos at
vyksta pilnomis išeiginėmis 
uniformomis. Bus vykdomas 
pasiruošimas Tautinei stovyk
lai. Tėveliai kviečiami. 

x Tautinių šokių šventei 
paremti Cicero LB rengia pietus 
sekmadienį, gegužės 22 d., Šv. 
Antano parapijos salėje po 10:30 
vai. ryto lietuviškų Mišių. 
Še imin inkės t u r ė s maisto 
išsinešimui jau nuo 9:30 vai. 
ryto. Visi labai kviečiami ska
niai pasivaišinti ir smagiai pa
bendrauti. 

x S ta l ino-Sniečkaus ma
s inės deportacijos 1948 m. ge
gužės 20 d., kai ištrėmė iš Lie
tuvos apie 200,000 gyventojų. 
Tai buvo tautos genocidas, nu
teisiant be jokio nusikaltimo į 
Sibirą. Ok. Lietuvoje gegužės 22 
d. bus maldos diena ir viešos de
monstracijos pagerbti represijos 
aukoms . Chicagoje viešas 
minėjimas bus gegužės 22 d. 12 
vai. prie Buckingham Fountam 
Grant Parke. Visi kviečiami 
d a l y v a u t i . Autobusai or
ganizuojami Lietuvių Bendruo
menės iš Marąuette Parko ir 
Brighton Parko apylinkių. Ren
gia Lietuvių Jaunimo sąjungos 
Chicagos skyrius. 

x Akt. Nijolė Mart inai tytė 
atidarys dail. Nijolės Banienės 
meno parodą gegužės 20 d., 
penktadienį. 7:30 vai. vak. 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. N. Mart inai tytė 
paskaitys poezijos gabalų iš Bin
kio, Radausko. Nykos-Niliūno ir 
kt. Po atidarymo bus vaišės. 

x Dr. Jonas Račkauskas , 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro direktorius, IV Kultūros 
kongrese kalbės „Kultūrinių 
vertybių išlaikymas" tema. 

x A t i t a i s y m a s : Nijolės 
Banienės dailės darbų parodos 
atidarymas Balzeko Lietuviškos 
ku l tū ros muziejuje bus ne 
gegužės 22 d. 7:30 v.v., kaip 
buvo rašyta pereitos savaitės 
„Draugo" kultūriniame priede, 
bet gegužės 20 d. 7:30 v.v., 
penktadienį. 

x ' Ateitininkų namai, 12690 
Archer Ave., Lemont, IL dar 
turi laisvų savaitgalio datų įvai
riems proginiams šeimų ar or
ganizacijų parengimams. Jei 
reikia patalpų ar aikštės sode 
ves tuvėms, kr ikš tynoms, 
sukaktuvėms, mokyklos bai 
gimo renginiams ar geguži
nėms, skambinkite A. Par-
gausku i , 361-2817. 

(sk) 

x Kun. Juozas Petrait is , 
MIC buvęs Šv. Kazimiero pro
vincijos tarybos sekretorius, 
paskui ilgai dirbęs Argentinoje, 
dabar kuris laikas Adelaidėje 
lietuvių parapijos klebonas, at
vyko į Ameriką aplankyti savo 
brolių ir sesers bei kitų giminių. 
Gegužės 16 d. svečias iš 
Australijos atvyko į Chicagą ir 
apsistojo Marijonų vienuolyne. 
Žada čia pabūti apie savaitę. 

x Lietuvių poezijos dienos 
vyks gegužės 27 ir 28 dienomis 
Jaunimo centro mažojoje salėje 
7:30 v.v. Penktadienio vakare, 
gegužės 27 d., Antras kaimas 
atliks meninę dalį. pavadintą 
humoras poezijoje. Šeštadienį, 
gegužės 28 d., 7:30 v.v. svečias 
iš Montrealio poetas Henrikas 
Nagys skaitys savo poezijos ir 
libreto žodžius iš kantatos 
„Kryžių ir Rūpintojėlių 
Lietuva", pademonstruodamas 
muziką magnetofono įraše. 

x Vakarinių priemiesčių 
Pa r t i zano Daumanto atei 
tininkų kuopos šeimos šventė 
bus šeštadienį, gegužės 21 d., 
Ateitininkų namuose Lemonte. 
Šventė prasidės 6 v.v. šv. Mi-
šiomis. Po to bus vaišės, trum
pa programa ir pabendravimas. 
Visi ateitininkai ir jų draugai 
bei bičiuliai kviečiami atsi
lankyti. 

x Dr. Antanas Klimas, Ro-
chesterio universiteto profe
sorius, referuos lietuvių kalbos 
reikalais IV Kultūros kongrese, 
kuris bus šių metų birželio 
24-27 d. Toronte. 

x Abiturientai ir abiturien
tės ir jų tėveliai prašomi kuo 
greičiau registruotis abi
turientų baliui ir susipažinimui 
su lietuviška visuomene. Balius 
bus birželio 5 d. Sabre Room 
Flame salėje. Daugiau informa
cijų galima gauti ir registruotis 
reikia pas Vidą Damušienę tel. 
532-6581. 

x Sol. Gintarė Jau taka i t ė 
atvyko į Chicagą ir pradėjo pasi
ruošimus — repeticijas kon
certui, kuris rengiamas gegužės 
22 d. 3 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Bilietai iš anksto gaunami 
„Margučio" raštinėje ir Vaz-
nelių parduotuvėje. 

x „Lituanicos" skautų tun
to sueiga bus sekmadienį, ge
gužės 22 d., De Andreis pa
talpose Lemonte. Skauta i 
pilnomis uniformomis renkasi 
9:30 vai. ryto. Tėveliai ir svečiai 
kviečiami. 

x Mokslo metų užbaigimo 
i r mokyklos 25-to gimta
dienio šventė Dariaus Girėno 
li tuanistinėje mokykloje 
švenčiama šį šeštadienį, 
gegužės 21 d., 11 vai. ryto Jau
nimo centro mažojoje salėje. 
Visus buvusius mokytojus,-jas, 
mokinius.-nes kviečiame daly
vauti (neturint adresų ne vi-
siems,-oms buvo galima pasiųsti 
raš t i škus pakviet imus) . 
Tėveliai, svečiai ir mokyklos 
rėmėjai kviečiami dalyvauti. 
Tėvai prašomi atvežti vaikus 
mokyklon įprastu laiku — 9 vai. 
r. Klasėse vyks mokslo metų ap
tarimas, mokiniams pažymėji
mų įteikimas. 

x Į Tautinių Šokių šventę 
organizuojamas autobusas . 
Baliaus bilietai, nakvynė ir 
kelionė labai prieinama kaina. 
Paskutinė registracijos diena 
birželio 14. Rezervacijai skam
binti A. Palukaitienei 471-0811. 

(sk) 

x Sekmd., gegužės 29 d. 8 
v.v. ir pirmad., gegužės 30 d. 
6 v.v. Jaunimo centre įvyks 
Vilniaus Jaunimo Teatro kon 
certiniai spektakliai. Po spek
taklio sekmad. ten pat įvyks 
susitikimas su Jaunimo Teatro 
aktoriais. Bilietai į visus rengi
nius įsigyjami Vaznelių 
prekyboje, tel. 471-1424. 

(sk) 

Lietuvių Respublikonų Illinois lygos metiniame pasižymėjusių veikloje asmenų pagerbimo banke
te. Iš kairės: Loreta VVaidzulis. LRI lygos v-bos narys Juozas Šulaitis, politinėje veikloje 
Pasižymėjusios jaunuolės žymeniu pagerbta Illinois universiteto doktorantė Jolita M. Leonas 
(Kriaučeliūnaitė), banketo programos vedėja Nijolė Maskaliūnienė ir LRI lygos pirm. Vytautas 
Jasinevičius. Nuotr. Vyt. A. Račkausko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NAUJOS ŠEIMOS 

SUTIKTUVĖS 

Violeta Sobieskytė, gimusi ir 
augusi Chicagoje, buvo 
nuvykusi į Lietuvą aplankyti 
savo močiutės ir tetos. Ten 
turėjo progos susipažinti su lie
tuvišku jaunimu ir susidrau
gauti. Ten ji susipažino ir su 
Kęstučiu Rekašium ir po il
gesnio laiko sukūrė šeimą 
Vilniuje ir vienoje bažnyčioje 
netoli Kauno. Jaunojo motina ir 
šeima Lietuvoje iškėlė vestuves, 
kuriose dalyvavo artimieji 
giminės ir draugai, taip pat jau
nosios motina Aldona Sobieskie-
nė ir teta su vyru. Po didelių 
rūpesčių ir pastangų Violeta 
savo vyrą atsikvietė į Chicagą. 

Jaunosios motina Aldona 
Sobieskienė ne tuoj, kai atsi
kvėpė, bet kai apsiprato jauna
sis su amerikietiškų gyvenimu, 
surengė šaunias sutiktuves 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus Gintaro salėje 
gegužės 7 d. Tai buvo lyg ves
tuvių pakartojimas, kuriam 
buvo sukviesti Violetos mokslo 
ir darbo draugai. Kęstučio 
giminės, motinos draugai ir 
pažįstami. Vakarienę su šaltais 
užkandžiais ir šiltais valgiais 
paruošė Ona Norvilienė su 
talkininkėmis. Muzika buvo 
„Žaros" orkestro, vadovaujamo 
Zigmo Mikužio. 

Pamažu rinkosi svečiai, lie
tuviai ir amerikiečiai. Kai jie su 
šaltais užkandžiais ir gėrimais 
susėdo prie stalų, Z. Mikužio 
orkestras su maršu iškvietė prie 
stalo jaunuosius Violetą ir Kęs
tutį Rekašius. Svečius trumpai, 
bet nuoširdžiai lietuviškai ir 
angliškai pasveikino Aldona So
bieskienė (jos vyras miręs 
daugiau kaip prieš 10 metų), 
padėkodama už atsilankymą ir 
kviesdama džiaugtis su jos 
šeima ir vaišintis. Po šei
mininkės kalbos Z. Mikužis 

x Pedagoginio Lituanis
tikos inst i tuto pavasar inė 
iškyla bus šį sekmadienį, 
gegužės 22 d., dr. J. Račkausko 
vasarvietėje, 271 Atvvater, Be-
verly Shores. Ind. 11 vai. r. šv. 
Mišios. Vėliau vaišės ir pabend
ravimas. Kviečiami buvę ir 
dabartiniai studentai, lektoriai, 
tėvai ir rėmėjai. 

x Mažosios Lietuvos Lie
tuvių dr-jos susirinkimas ir 
pietūs bus šį sekmadienį, 
gegužės 22 d., 12 vai. „Dainos" 
mažojoje salėje. Visi nariai ir jų 
svečiai kviečiami dalyvauti. 
Neseniai ok. Lietuvoje lankęsis 
A. Bagdonas papasakos įspū
džius iš savo kelionės, ypač ap
silankymo Klaipėdoje. K. Vėlius 
papasakos įspūdžius iš kelionės 
po Vokietiją. Bus svarstoma ir 
ateities veikla. 

pakvietė maldą prieš valgį 
sukalbėti kun. Viktorą Rimšelį, 
Marijonų provincijolą. Jis invo-
kaciją sukalbėjo, laimindamas 
valgius ir susir inkusius, 
lietuvių ir anglų kalba. Po to 
prasidėjo puikios vaišės — tur
tinga vakarienė, kol orkestro 
vadovas Z. Mikužis pakvietė 
jaunuosius Violetą ir Kęstutį 
šokiui — vestuvinam valsui. 
Vėliau išėjo šokti ir kiti svečiai. 

Violeta (Sobieskytė) ir Kęstutis 
Rekašiai 

Tarp svečių buvo jaunosios 
brolis Andrius su žmona Linda, 
motinos pusseserė Liuda 
Griauzdienė. jos dukra Dalia 
Aukštinaitienė iš Floridos, 
Kęstučio teta Konstancija ir 
Zenonas Petreikiai, pusseserės 
dr. Dalia Petreikytė ir Rima 
Petreikytė-Puma, jo tėvo dėdė 
Kostas Bružas su žmona. 
Sutiktuvėse buvo didelis būrys 
Aldonos Sobieskienės mokslo 
draugių su šeimomis, bendra
darbių iš „Draugo" ir artimieji 
bei Violetos mokslo draugai ir 
darbo bendradarbiai . Visi 
sutiktuvėmis ir gera nuotaika 
buvo labai patenkinti. 

Violeta Sobieskytė-Rekašienė 
yra baigusi Illinois universitete 
biologiją ir dar lankiusi spe
cialius laboratorijos mokslus. 
Dirbo Šv. Kryžiaus ligoninės ir 
Illinois universiteto laborato
rijose, o dabar yra laboratorijos 
vedėja Loyolos ligoninėje. 

Jos vyras Kęstutis Rekašius 
studijavęs Lietuvoje. Šiuo metu 
mokosi anglų kalbą ir dirba. 
Jis nori kalbos išmokimu darbą 
pakeisti prisitaikyti naujam 
gyvenimui Amerikoje. 

Naujai šeimai l inkėt ina 
laimingos ateities ir daug 
saulėtų dienų. 

Ps. 

ABITURIENTŲ 
IŠLEISTUVĖS 

Chicagos Lietuvių Moterų 
federacijos klubas, talkinant 
abiturientų Motinų komitetui, 
rengia tradicinį abiturientų 
supažindinimo su visuomene ir 
kartu atsisveikinimo pokylį su 
išeinančiu i ..platųjį" pasaulį 
mūsų tautos atžalynu. 

laikraščio redaktorius ir 111. 
valstijos aukštesniųjų mokyklų 
spaudos draugijos narys — 
autorius . Žada studijuoti 
žurnalistiką ir „broadcasting". 
Yra Illinois valstijos stipendi
ninkas. 

Renata Naudžiūtė, muz. dr. 
Aldonos ir inž. Viktoro Nau
džiaus duktė, baigia Lane 

Pokylis bus birželio 5 d. 4 vai. 
p.p. Sabre Room „Flame" salėje 
Hickory Hills. Pokylio metu 
svečiai bus supažindinti su 
kiekvieno abituriento pasieki
mais mokyklinės programos sri
tyse, su jų specialiais talentais, 
su jų planais aukštojo mokslo 
srities pasirinkime ir jų daly
vavimu lietuviškų jaunimo or
ganizacijų eilėse. Parodykime 
šiam įvykiui daugiau dėmesio. 
Parodykime dėmesio vienai lie
tuviškai kartai, išeinančiai šį 
rudenį iš savo namų pastogės į 
tą platųjį pasaulį. 

Mes visi gerai žinome, kad be
veik dauguma to jaunimo 
lankys universitetus toli nuo 
namų. Daugumas ten ir gyvens. 
Nuo tos pirmosios dienos 
universitete jie taps tik svečiais 
namuose, didžiųjų švenčių ar 
tarpsemestrinių atostogų proga. 
Naujoje aplinkoje atsidūrę sutiks 
naujus draugus, sutiks naujas 
idėjas, susipažins su kitomis 
pažiūromis į gyvenimą, neretai 
visai skirtingomis nuo namuose 
skiepytų. Mokslus baigę ir gavę 
darbus jie išsiskirstys po pla
čiąją Ameriką, pradės savistovų 
gyvenimą ir taps dar retesniais 
svečiais tėvų pastogėje ir lie
tuviškoje aplinkoje. 

Todėl kiekvienais metais vis 
naujai kartai, išeinančiai į nau
jo gyvenimo kelią, reikia 
parodyti daugiau dėmesio, 
daugiau šilumos ir palydėti juos 
su geriausiais linkėjimais — 
siekti mokslo aukštybių, 
nepasimesti menkaverčių ir 
daugeliu atvejų kenksmingų 
idėjų aplinkoje (o jų un-tetuose ' 
pilna), nepražūti savo tautai ir 
baigus mokslus grįžti į savo tau
tos eiles, laikyti lietuvišką žodį 
ir tautą vis gyvą. 

Dienraščio skiltyse matysite 
visą eilę tų entuziastingų 
jaunuolių, paliekačių savo 
gyventąją aplinką ir norinčių 
paskutinį kartą pabūti savo jau
nystės draugų, tėvų, giminių ir 
visos lietuviškos visuomenės 
tarpe. Pripildomo sales menkes 
nėmis progomis, ši yra viena iš 
daugiau dėmesio vertų — tai 
atžalos mūsų tautinio darbo 
dirvoje. 

jdv. d. 
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Alexas J . Bar tkus , Vidos 
Bartkienės-Murray ir Aloyzo 
Barkaus sūnus baigia Lyons 
Township mokyklą, LaGrange. 
111. Yra vienas iš aukščiau 
šiais pažymiais baigiančių. Yra 
WLTL radijo stoties sporto 
pranešėjas (mokyklų radijo sto
tis); „disc jockey", vietinės 
kabelio stoties TV pastatymų 
pranešėjas, mėgsta slidinėti 
pašliūžomis, dviratininkas ir 
krepšinio žaidėjas mokykloje. 
Taip pat buvo savo mokyklos 

Technical H.S. Yra National 
Honor draugijos narė. Aprašy
ta „VVho's Who Among Ameri
can High School Students". 
Renata įsteigė Baltiečių klubą 
savo mokykloje ir yra jo pirmi
ninkė. Priklausė mokyklos ri
bose veikiantiems klubams. 
Dalyvavo bėgimo ir plaukimo 
klubuose. Ji groja smuiku, 
skambina pianinu ir groja 
mokyklos simfoniniame or
kestre. Šoka ir baletą. Renata 
yra baigusi Chicagos aukšt. lit. 
mokyklą ir šiuo metu lanko Pe
dagoginį institutą. Šoka tau
tinius šokius Vyčių grupėje ir 
priklauso Aušros Vartų tunto 
skautėms. Studijuos biznį Loyo
los universitete. 

Ramoną Povilaitytė, Mildos 
ir dr Romo Povilaičių duktė, 

baigia Lemont H.S. Ramoną yra 
..National Honor Society" narė. 
Priklausė tinklinio komandai, 
debatų klubui ir studentų 
sąjungai. Iš 111 valstijoje bai
giančiųjų studentų ji buvo iš
rinkta dalyvauti 111. valstijos 
„Governamental Internship" 
programoje ir dirbo Springfielde 
kaip padėjėja „Attorney Gene-
ral's" departamente, gaudama 
pilną akademini kreditą. Pri
klausė Nerijos tunto Jūrų 
skaučių vienetui ir Aleksandro 
Stulginskio ateitininkų kuopai. 
Ramoną yra baigusi Maironio 
lituanistinę mokyklą Lemonte 
'r šoka Spindulio tautinių šokių 
grupėje. Mėgsta skaityti, sli
dinėti ir planuoja būti ir poli
tiškai aktyvi. Studijuos Nor
thern Illinois universitete „Ac-
counting — Pre Law". 

IŠARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Marianapol io mokykla, 
Thompson, Ct., vadovaujama 
Marijonų vienuolijos, gegužės 
11 d. turėjo žemės prakasimą 
naujai koplyčiai ir valgomajam. 
Ceremonijas atliko provincijolas 
kun. Viktoras Rimšelis, pasaky
damas mokiniams ir susirin
kusiems kalbą. Taip pat 
mokyklos direktorius kun. Sta
sys Saplys prakalbėjo į 
mokinius ir kitus susirinkusius. 
Tai paminėjo Worcesterio, 
Mass, „The Evening Gazette" 
(gegužės 12) ir „Norvvich Bulle-
tin". Abu laikraščiai įsidėjo 
nuotraukas, o Worcesterio laik
raštis plačiai aprašė marijonų 
mokyklą ir pacitavo provincijolo 
kun. V. Rimšelio žodžius, kad 
„mes investuojame ne statyboje, 
bet investuojame jumyse", tai 
yra mokiniuose, kurie mokosi ir 
auklėjasi Marianapol io 
mokykloje. 

BALFO 5-TO SKYRIAUS-
SUSIRINKIMAS 

Bendras Amerikos Lietuvių 
Fondas t rumpai vadinamas 
Balfas, įkurtas 1944 m. sušelp
ti vargan patekusius mūsų tau
tiečius, dar ir dabar tebeveikia, 
sakyčiau, visoje Amerikoje, kur 
yra nors kiek lietuvių. Dėl ge
resnės veiklos ir šalpos išvys
tymo Balfas yra susiskirstęs 
skyriais. Didžiausias skyrius 
yra 5-tas, dar Marąuette Parko 
skyriumi vadinamas . Kaip 
kiekvienas skyrius, taip ir šis 
kartas nuo karto šaukia narių 
susirinkimą, kuriame informuo
ja apie šio skyriaus veiklą: kiek 
su r ink t a aukų , kokie pa
rengimai buvo daromi sutelkti 
daugiau aukų šalpos reikalin
giems ir t.t. 

Todėl šio sky r i aus susi
rinkimas įvyks gegužės 22 d., 
sekmadienį, 11:30 vai. ryto (tuoj 
po sumos) Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Šiame 
sus i r ink ime bus padaryt i 
valdybos pranešimai, kas buvo 
atlikta šalpos reikalu. Taip pat 
bus renkama nauja skyriaus 
vadovybė, kuriai iki šiol pirmi
ninkavo sumanus balfininkas 
Stasys Vanagūnas. Po susi
rinkimo bus kavutė, kurios 
mecenatai yra Baltic Bakery, 
sav. A. Ankienė ir sūnus. 

Lietuviškoji visuomenė malo
niai kviečiama dalyvauti ir tuo 
parodyti, kad remia šį kilnų šal
pos darbą. Mes žinome, kad šaipą 
buvo reikalinga, yra reikalinga 
ir dar bus reikalinga. Todėl 
nenuleiskime rankų, bet visi 
vieningai tęskime ir toliau tą 
artimo šalpos darbą. 

Taip pat noriu paminėti, kad 
mūsų parapi jos naujasis 
klebonas kun. John Kuzinskas 
maloniai leido pravesti Balfo 
skyr iaus r ink l i avą prie 
bažnyčios š iomis datomis: 
birželio 19 d. bus išdalinami 
vokeliai, o birželio 26 d. su
renkami. Ir vėl lietuviškoji 
visuomenė prašoma nors kuklia 
auka prisidėti prie šios rinklia
vos. Juk yra sakoma: „Geriau 
duoti, negu prašyti". Tokia 
rinkliava bus daroma kiekvie-
neriais metais. 

Negalėčiau nepaminėti, kad 
Balfo tradicinė gegužinė šiais 
metais įvyks rugpjūčio 28 d., 
sekmadienį, Jaunimo centro pa
talpose. Organizacijos prašomos 
neruošti gegužinių tą dieną. 
Palikime tą dieną tik Balfui. 

Tad dar kartą kreipiamės į 
mūsų lietuviškąją visuomenę, 
kviesdami gausiai dalyvauti 
Balfo 5-to skyriaus susirinkime 
gegužės 22 d. parapijos salėje. 

Ant. Repšienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Te l . — 776-8700 
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