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

Mūsų kaliniai 
Petro Gražulio laiško tęsinys 
Lietuvos TSR prokurorui 

Kai kur šiame pareiškime 
nėra paminėtos pavardės. No
rint įvesti tvarką, pavardės 
nėra būtinos. Pvz., tikrinant sa
nitarinę dalį, galima ir be 
pavardės nustatyti, ar guli 
sveikas ir kiek laiko. Galima 
apklausti buvusius baudos 
izoliatoriuose ir patalpose 
kameros tipo, kas ten gydo nu
teistuosius, skirsto medikamen
tus — medicinos darbuotojai ar 
kalėjimo administracija. Gali
ma ir be pavardžių patikrinti, ar 
nuteistieji dirba viršvalandžius, 
ar turi poilsio dienas. Galima ir 
be pavardžių matyti, kaip apsi
rengę 21,2,24 brigadų kaliniai. 

Iš pokalbio su manimi š.m. 
gegužės 4 d. buvo matyti, kad 
jūsų, prokurorą visiškai nedomi
no mūsų, nuteistųjų, kalinimo 
sąlygos darbe ir gyvenamoje 
zonoje. Jūs stengėtės tik mane 
įbauginti, kad aš nerašyčiau, 

nesiskųsčiau, nes, kaip jūs tvir
tinate, už rašinėjimus galiu būti 
nubaustas ir pan. 

Nesvarbu, ką jūs sakytumėte, 
kaip baustumėte. Matydamas 
tai — tylėti ir tik apie save 
rašyti negaliu. Aš, kaip tikintis, 
privalau užjausti artimą ir jam 
padėti. Nuteistieji, išvarginti 
katorgiško darbo, norėdami 
pailsėti, žaloja savo sveikatą, 
prarydami vielos gabalus, suvi
rinimo elektrodus, susipjausto 
venas, susivaro į jas vinis taip, 
kad net nesimato, kartais 
smeigia į plaučius. Išimti šių 
svetimkūnių susižalojusieji 
vežami į ligoninę. Tokiu būdu 
jie gali pailsėti. 

Medicina lageryje yra kontro
liuojama vadovybės, o vadovybė 
bei saugumas prieš mane 
nusistatę, todėl ir man susirgus 
gali būti panaudota medicina 
ne gydyti, bet luošinti. 

1988.05.15 
(Pabaiga) 

Atkurta Lietuvos Skautų sąjunga 
Vilnius. 1989 gegužės 8. — 

LIC pranešimu, Lietuvos skau
tų sąjunga (LSS) atsikūrė balan
džio 29 d., Vilniuje. Suvažiavi
me dalyvavo 106 delegatai, iš jų 
59 skautavę nepriklausomybės 
laikais. 

Išeivijos skautų seserijos vy-

Mitingai Kalantos 
mirties metinėse 

Vilnius. 1989 gegužės 8. — 
Lietuvos Jaunimo organizacijų 
koordinacinė taryba ruošia 
mitingą Vilniaus Kalnų parke 
gegužės 14 d.. Romo Kalantos 
susideginimo metinių proga, 
praneša Lietuvių Informacijos 
centras. Kalnų parko mitingo 
tema: „Jaunuomenės gyvoji 
auka". Minėjimai taip pat ren
giami Kaune bei Klaipėdoje. 

Jaunimo organizacijų koordi
nacinė taryba kviečia paminė
ti pokario metais žuvusių lie
tuvių jaunimo aukų atminimą. 
Taryba taip pat kreipiasi į 
išeiviją, kad ji paremtų šias 
pastangas, organizuodama pa
našias akcijas. Žemiau patei
kiame Jaunimo organizacijų 
koordinacinės tarybos kreipi
mąsi į Lietuvos jaunimą. 

Sesės ir broliai, 
Prieš 17 metų gegužės 14 d. 

klaikioje tamsoje suliepsnojo 
gyvasis laisvės aukos fakelas. 
Padangė jau švinta, bet auka 
Lietuvai nemažiau reikalinga. 
Ypač reikalingas jaunuomenės 
pasiaukojimas. Šiandien jauni
mas turi gyventi ir Lietuvai pa
aukoti savo gyvenimą, o ne 
gyvybę. Gyvybių ant Lietuvos 
laisvės aukuro sudėta jau daug. 
Jaunimas krito miškuose, duso 
totalitarinio režimo tvaike, ne
apsiėjo be aukų ir taikos metu 
Tarybinėje kariuomenėje. Atė
jo metas ne žūti, o būti. Kaip 
galime patarnauti savo tėvy
nei Lietuvai, kaip išvengti aukų 
kariuomenėje? Apie tai kalbėsi
me susirinkę šių metų gegužės 
14 d., 17 vai. Kalnų parke į savo 
mitingą „Jaunuomenės gyvoji 
auka". 

Jaunimo organizacijų 
koordinacinė taryba 

riausia skautininke Stefa Ged
gaudienė ir „Skautų Aido" re
daktorius kunigas Antanas 
Saulaitis pasveikino suvažiavi
mo delegatušlf svečius. Suva
žiavime dalyvavo pirmijos pir
mininko pavaduotoja L Kerelie-
nė. Skautus taipogi sveikino 
jaunimo organizacijos, jų tarpe 
komjaunimas. 

Skautai pasisakė už organiza
cijų įvairovę. Pabrėžė, kad skau
tai yra ne politinė organizacija, 
bet kad prisidės prie visuomeni
nio judėjimo gyvybiškuose 
tautos reikaluose. Siekia, kad 
būtų pripažinti tarptautinės 
skautų bendrijos. Kunigas Si
gitas Tamkevičius paaiškino, 
kodėl skautams reikalinga išti
kimybė Dievui. 

Skautų vadovybė 
LSS atkūrimo vyriausiojo šta

bo nariai Feliksas Šakalys, Ri
čardas Malkevičius, Rimantas 
Ulevičius supažindino delegatus 
su sąjungos statutu, kuris suda
rytas pagal Kauno 1936 metų ir 
Chicagos 1981 metų statutus. 
Delegatai svarstė porjektą 
papunkčiui ir priėmė su mažo
mis pataisomis. 

Kitą rytą vyko rinkimai į įvai
rius LSS organus: į Skautų ta
rybą išrinkti Albinas Puidokas 
(Vilniaus kraštas), Lukrecija 
Malkevičienė (Kauno kraštas), 
Artūras Vyšnevskis (Žemaitija), 
Pijus Ambrozaitis (Mažoji Lietu
va), Sigitas Arnauskas (Dzūki-
ja-Suvalkija), Alvydas Ulys 
(Aukštaitija). Brolijos vyriausiu 
skautininku išrinktas Rimantas 
Ulevičius (Klaipėda), vyr. skau
tininko pavaduotojas Laimonas 
Daujotas (Vilnius). Seserijos vy
riausia skautininke išrinkta 
Alina Dvarickienė (Vilnius), 
vyr. Skautininkės pavaduotoja 
Monika Girčytė (Vilnius). Taip 
pat išrinktas garbės tiesmas, 
kontrolės komisija ir garbės 
gynėjas. 

Popiežiaus 41 kelionė 
Afrikoje 

Katalikybė ten sparčiai plečiasi 

Popiež ius Jonas Paul ius II aukojo šv. M i i ų auką Lusakoje, kai grupė mergaičių atliko savo 
šokius. Romos Katalikų Bažnyčia, jis pasakė, „skelbia vilties pranešimą tiems, kurie iš jūsų kenčia 
šiandien Zambijoje, kurie serga ir miršta ir specialiai kurie yra AIDS ligos aukos ir nėra medicinos 
pagalbos*'. Neseniai ir to krašto prezicdento sūnus mirė nuo AIDS ligos. 

Patarimai Valstybės sekretoriui 
Washingtonas. — Saugumo 

taryba rekomendavo Valstybės 
depar tamento sekretoriui 
James Baker III. kuris išvyko 
vakar į Maksvą. kad nesutiktų 
su Sovietų reikalavimu pradėti 
pasitarimus Afganistano politi
nei situacijai nustatyti. 

Komitetas, kuriam priklauso 
daug vyriausybės ekspertu 
Afganistano klausimais, esąs 
labai nusivylęs Afganistano 
laisvės kovotojais, kad jie neda
ro karinio progreso paskutinių 
dviejų mėnesių metu. Bet 
sutinkama, kad partizanams 
reikia daugiau laiko apsiprasti 
tikrame kovos lauke, todėl šiuo 
metu Amerika nedarysianti 
jokių pakeitimų šioje politikoje. 
Baltieji rūmai yra nusivylę, kad 
partizanai iki šiol nesugebėjo 
paimti Lalalabado miestą ryti
niame Afganistane. Sovietų Są
junga diplomatiniais kanalais 
reikalaujanti naujų pasitarimų 
Afganistano reikalu. 

Nutarimai 
Praėjusiais metais amerikie

čiai sakė, jog Kabulo vyriausy
bė neišsilaikys, kai tik Sovietų 
kariuomenė pasitrauks. Taip 
dar neįvyko. Kabulo komunis
tinė vyriausybė vis tvirtai laiko
si. Tos vyriausybės prezidentas 
dr. Najibullah dabar pradėjo sa
ve vaizduoti islamo tautiniu vei-

— Lietuvių Jaunimo sąjun
gos kalbėtojas pareiškė spaudai 
trečiadienį, kad Sąjūdis turi 
savo tarpe ir tokius partiečius, 
kurie dabar nori patys save 
reabilituoti. 

kėju, kuris gina kraštą prieš už
sienio agentus ir prieš partizanų 
puolimus. 

New York Times praneša, jog 
Saugumo tarybos ir Valstybės 
departamento atstovų bend
rame posėdyje nutarta, kad 
sekr . Baker nesutiktų su 
Sovieių siūlomais pasitarimais 
Afganistano klausimu, bet tik 
sužinotų jų informacijas; kad 
politinį sprencimą turi padary
ti patys afganai ir kad galingie
ji neturi daryti spaudimo. Pažy
mima, kad nei Amerikos vy
riausybė nei patys afganai ne
nori Najibullah dalyvavimo 
naujojoje afganų valdžioje. 

Prezidento sprendimas 
Jei Maskva sutinka, kad Naji

bullah turi pasitraukti iš val
džios, tai Amerika ir laisvės ko
votojai sutinka diskutuoti sąly
gas taikingam naujos vyriausy
bės įvedimui. Tačiau šiuo metu 
norima išvengti, kad Sovietai 
nedalyvautų Afganistano 
reikalų sprendime. Baltieji 
rūmai sako, jog Afganistane 
padėtis yra sekama ir žiūrima, 
kad reikalai eitų palankia link
me: vyriausybė esanti susirūpi
nusi, tačiau ne aliarmuojančiai, 
nors partizanams kovoti nesise
ka. Politika Afganistano atveju 
lieka ta pati. Prez. Bushas 
vasario 10 d. nusprendė aprū
pinti laisvės kovotojus ginklais 
tol, kol Najibullah bus vyriausy
bėje. Kongresas nėra atsisakęs 
padėti Afganistano laisvės 
kovotojams. 

Valstybės sekretorius James Baker 
III vakar pirmą karta išvyko j Mask
vą pasitarimams su Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministeriu Edvardu 
Shevardnadze. 

Parama lenkams 
Hamtramck. — Prez. Bushas 

atskrido į amerikiečių lenkų su
važiavimą ir čia neseniai 
pasakė kalbą, kurioje pažymėjo, 
kad bus duodama didelė ekono
minė parama Lenkijai, kuri 
sutiko vėl leisti veikti Solida
rumui ir pradėjo vykdyti 
pasiruošimus, kad būtų įvesta 
krašte demokratija. Bet tuo 
pačiu metu prez. Bushas aiškiai 
pasakė Sovietų Sąjungai, kad 
Vakarai laukia didesnių demo
kratinių laisvių Rytų Europoje. 
Lenkija galinti būti pirmuoju 
žingsniu ii pavyzdžiu, kuriems 
Amerika galėtų padėti, jei So
vietų Sąj iaga leistų veikti de
mokratijai 

Solidarumo vadas Lech Wa-
lesa tuoj padėkojo prez. Bushui 
už pažadėta paramą. 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Motinos garbei Vilniuje 
praėjusį sekmadienį Šv. Jono 
bažnyčioje įvyko retas koncer
tas, kurį atliko Lietuvos valsty
binis jaunimo simfoninis orkest
ras, konservatorijos mišrus cho
ras ir solistai — sporanas S. Tri
makaitė, tenoras G. Vyšniaus
kas ir baritonas V. Juozapaitis. 
Dirigavo G. Rinkevičius. Buvo 
atlikta Šuberto „Stabat Mater" 
kūrinys. 

— Lietuvos inžinierių drau
giją, kuri veikė iki 1940 m. rug
pjūčio, norima vėl atkurti. Orga
nizuojasi patys inžinieriai ir at-
s teigiamasis suvažiavimas 
įvyks Kaune spalio 14 d. Pradė
tas leisti leidinys ..Inžinerinė 
mintis". 

— Lazdijų apylinkėse balan
džio 22 dienos vakare praūžė 
smarkus viesulas maždaug 150 
metrų skersmens. Labiausiai 
nukentėjo Pakirsnio kaimas, 
sugriauti pastatai, nuplėšyti 
stogai, išvartyti telefono ir 
elektros linijų stulpai, išrauti 
medžiai, kai kur liko tik trobų 
pamatai. Viesulas praūžė per 3 
minutes. Žmonių aukų nebuvo. 
Liko gyvi ir tvartuose buvę gy
vuliai. 

— Kaune vagys, įlindę per 
rūsio langą, iš Arkikatedros ba
zilikos pavogė du auksinius 
vyskupų žiedus, žmonių sudėtas 
aukas ir kitas bažnytines šven
tenybes. Bažnyčiai padaryta 
nuostolio maždaug už pustrečio 
tūkstančio rublių. Buvo dar ap
vogtos ir kelios kitos bažnyčios. 
Šeduvoje buvo sučiupti beva
giant du šiauliečiai — Vincas 
Andriušaitis ir Arūnas Dubins-
kas. Šis Kaune parodė, kaip 
įlindo į baziliką. Jis pasakė, 
kad vogti juos paskatino tai. kad 
tos vietos buvo mažiausiai sau
gojamos. 

— Kaune įvyko mokslinė 
konferencija, kurios tema buvo 
..Tautinė aukštosios mokyklos 
koncepcija ir Kauno univer
sitetas"'. Per tris dienas buvo ap
tarti ir Kauno Vytauto Didžio
jo universi te to a tkūr imo 
klausimai. Iš užsienio atvykę 
kalbėjo JAV profesoriai Algir
das Avižienis. Rimas Kalvaitis, 
Bronius Vaškelis , Liucija 
Baškauskaitė, Dalia Katiliūtė, 
Julijonas Šmulkštys. Edvardas 
Kaminskas. Didesnio dėmesio 
susilaukė Gedimino Kostkevi-
čiaus pranešimas ..Kauno uni
versitetas — naujo tipo aukštoji 
mokvkla". 

Lilongwe, Malawi. — Popie
žius Jonas Paulius II baigė savo 
41 kelionę pasaulyje. Šį kartą jis 
buvo Afrikoje, jau penktą kartą. 
Devynių dienų apaštalinį vizitą 
baigė ir sugrįžo į Vatikaną. 

Madagaskare Tananarive sta
dione popiežius didžiulei miniai 
kalbėjo, jog „Evangelija yra vi
siems žmonėms ir ji nesiekia pa
naikinti tų tradicijų, kurios jau 
buvo prieš misionieriams prade
dant skelbti Kristaus mokslą". 
Prieš altorių, kai popiežius au
kojo šv. Mišių auką, buvo atlikti 
8 merginų „dvasiniai išraiškos 
šokiai", palydint būgnų ir smui
kų muzikai ir giedant giesmes 
malagezų kalba. Popiežius labai 
stebėjo juos ir pritarė. Kaip New 
York Times korespondentas, ly-
dįs popiežių šioje kleionėje, pa
žymi, jog popiežius savo 11 metų 
pontifikate visada drąsino į 
pamaldas įjungti muziką ir kar
tais net ir pritaikintus šokius. 

Trūks ta kunigų 
Visoje Afrikoje labai plečiasi 

katalikiškumas. Popiežius savo 
kalbose laikosi gilios toleranci
jos. Šiuo metu apskaičiuojama, 
kad Afrikoje yra 75 milijonai 
katalikų, 22 milijonai daugiau 
kaip buvo 1980 metais, kai 
popiežius pirmą kartą lankėsi 
tame kontinente. Vatikano eks
pertai mano, jog po dešimtme
čio bus jau 100 milijonų kata
likų. Dabar vienas iš keturių 
žmonių yra katalikas. Kai ku
riuose kraštuose dar labai 
žymus pagonizmas ir ten labai 
plati dirva katalikybei. Ten la
bai trūksta kunigų ir tie, kurie 
ten dirba, yra daugiausia euro
piečiai. 

Madagaskare popiežius palai
mintąja paskelbė Victoire Raso-
amanarivo, kuri 19 amžiuje dir
bo, kad išlaikytų katalikybę, 
kai misionieriai tuo metu buvo 
iš ten išvaryti. Popiežius čia pri

siminė kalinius ir meldėsi už 
juos, nors neminėjo kalinių są
lygų, kurios yra labai blogos. 
Pranešama, kad kasdien miršta 
po vieną kalinį, kadangi trūks
ta maisto. 

Kasyklose 
Paskutinę savo vizito dieną 

Zambijos sostinėje Lusakoje, 
kalbėdamas miniai, popiežius 
ragino valstybės pareigūnus ir 
spaudą daugiau naudotis vie
šomis komunikacijos priemonė
mis ir pasakoti apie Bažnyčią ir 
jos mokymą. Popiežius buvo nu
vykęs į Kitwe miestą, kuris yra 
kasyklų centre. Ten jis kalbėjo 
darbininkams ir su jais kartu 
meldėsi. Jų gyvenimo sąlygos 
yra labai sunkios. 

Malawi valstybėlėje popiežius 
taip pat laikė šv. Mišias ir 
susidūrė su politine realybe, ku
rioje yra tik viena partija ir 
krašto prezidentas yra iki/gyvos 
galvos. Dr. Kamuzu Banda 
atvyko į pamaldas su didele 
pompa, norėdamas parodyti sa
vo autoritetą ir nustelbti popie
žių. Jis ten valdo kraštą dikta
torišku būdu. Popiežius čia kal
bėjo apie Dievo ir Bažnyčios 
mokslą, kad visi žmonės yra 
lygūs ir turi lygias teises. Tai 
buvo labai atsargus popiežiaus 
žodis. 

Sekmadienį popiežius jau 
buvo Vatikane. 

Nužudytojo filmas 
Paryžius. — Angers, Prancū

zijoje, dokumentinių filmų tarp
tautinio festivalio didžioji pre
mija šiais metais yra paskirta 
lenkui žurnalistui Marian Ter-
lecki už televizijai parengtą do
kumentinį filmą apie kunigą 
Jerzy Popieluszko, kurį 1984 m. 
žiauriai nužudė lenkų valdžios 
milicininkai. Žurnalistas Ter-
lecki yra laikomas artimu Len
kijos katalikų Bažnyčios sluoks
niams, o įsisteigus laisvajai pro
fesinei sąjungai „Solidarumas", 
vadovavo jos spaudos tarnybai. 
Buvo kalinamas tuo pretekstu, 
kad neteisėtai pasisavino doku
mentinę medžiagą apie kunigo 
Popieluszko tragiškos mirties 
aplinkybes. 1986 m. amnestuo
tas, Terlecki slaptai emigravo į 
Prancūziją. Čia per televiziją 
buvo perduotas jo pagamintas 
dokumentinis filmas apie kuni
gą Popieluszko. Angers tarptau
tiniam festivaliui buvo pateikti 
iš viso apie 230 dokumentinių 
filmų, pagamintų įvairiuose 
Europos kraštuose ir Sovietų 
Sąjungoje. 

— Lietuvoje Pirmą kartą 
lankosi režisierius Jonas Jura
šas kartu su savo žmona Aušra. 
Jis dalyvavo „Pabaltijo teatrų 
pavasario renginiuose Vilniuje, 
o Kaune buvo „Šventežerio" 
spektaklyje. 

Komunistai keliauja 
į Vakarus 

Liuksemburge susirinkę 
Europos Ekonominės Bendruo
menės kraštų ministeriai 
nusprendė suteikti ekonominę 
pagalbą komunistų valdomiem 
Centro bei Rytų Europos kraš
tam, išskyrus Rumuniją, kuri 
šiuo metų negaus Vakarų kredi
tų dėl to, kad grubiai pažeidžia 
pagrindines žmogaus teises bei 
laisves. Komunistų valdomi 
kraštai, kaip žinoma, visi be iš
imties dabar patiria labai 
sunkią ekonominę krizę. Kaip 
pastebi apžvalgininkai, prie 
ekonominio bankroto komunis
tų valdomus kraštus privedė 
pati komunistinė sistema, joje 
suvalstybinta pramonė, 
kolektivizacija, atsilikusi 
technologija ir nesuskaitomos 
kitos blogybės. 

Visų komunistų valdomų 
kraštų vadovai dabar keliauja į 
Vakarus, prašydami vadinamų 
kapitalistinių kraštų finansinės 
pagalbos. Centro bei Rytų 
Europos kraštų delegacijos 
beldžiasi į Europos Ekonominės 
Bendruomenės duris. Atviru
mas ir persitvarkymas, pažymi 
apžvalgininkai, atskleidė ilgai 
nuo viešumos slėptą komunisti
nės sistemos bankrotinę ekono
minę padėtį. 

KALENDORIUS 
Gegužės 9 d.: Grigalius. Edi

ta, Austė. Beatas. Gytis. Saugi
nas. 

Gegužės 10 d.: Antoninas, 
Beatričė. Putinas. Servaida, 
Igauja. Viktorina. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 5:39. leidžiasi 7:56. 
Temperatūra dieną 58 1., nak

tį 42 L 

•• 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

KELIAS l SVEIKATA, 6515 So. California A ve., Chicago, IL 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KRŪTIES VĖŽIO 
PASIREIŠKIMAI IR JO 

DIAGNOZAVIMAS (4) 
Švieskimės vėžio reikaluose, 

tada lengviau pajėgsime su 
juo dorotis. 

Mediciniškas reikalavimas 

Moters krūtys įvairuoja savo 
dydžiu, forma ir sudėtimi. Žino
tina, kad kiekvienos moters 
krūtys keičiasi per visą jos gy
venimą. Tokie pakitimai gali 
rištis su moters amžiumi, perio
dais, nėštumu, tablečių prieš pa
stojimą ir kitokių hormonų nau
dojimu, gyvenimo permaina — 
klimaksu bei sužalojimu. 

Nepamirština, kad ir norma
lios krūtys gali būti pračiuo-
piamos ir jaučiamos kaip gužuo
tos ir nelygios. Kartais jos esti 
skaudžios, ypač trumpai prieš 
periodą. Už tai svarbu visoms 
moterims išmokti apsičiupinėti, 
išsitirti savas krūtis. Mat, kas 
mėnesį apžiūrinti, pračiuopianti 
savo krūtis moteris („breast self 
examination—BSE") išmoksta 
ir sužino, kas jos krūtyse yra 
normalu ir dažniausiai pračiuo-
pia ką nors neįprasto krūtyse, 
kas gali būti vėžio pradžia. To
dėl visos išmokite savas krūtis 
tirtis iš gydytojo, gail. sesers ar 
kito tame reikale nusimanančio 
asmens. Visos moterys turi leis
tis savo gydytojui patikrinti 
savas krūtis reguliariai — ma
žiausiai kiekvienais metais. 

Pažengusio vėžio krūtyje 
pasireiškimai 

Jau gerokai pažengęs vėžys 
krūtyje gali pasireikšti visa eile 
simptomų. Keturi iš jų yra šie: 

1. Guzas ar sukietėjimas krū
tyje ar pažastyje (iš krūties iš-
siplėtusio vėžio ženklas, rodan
tis jo atsiradimą limfinėse liau
kose). 2. Krūties dydžio ir for
mos pakitimas. 3. Išskiros iš 
spenelio. 4. Spalvos ar sudėties 
pakitimas krūties odoje ar apie 
spenelį esančioje tamsioje odo
je 'areola), kaip įdubimas, susi-
raukšlėjimas ar pleiskanojimas. 

Skausmas krūtyje nelaikomas 
krūties vėžio ženklu. Tačiau tu
rint bet kokį pakitimą krūtyje 
reikia nedelsiant tartis su gydy
toju. Atsiradę simptomai krūty
je gali būti ar dėl vėžio ar dėl 
visos eilės kitų mažiau pavojin
gų negerumų. 

Krūties vėžio ankstyva diag
nozė yra labai svarbi, nes krū
ties vėžys pasiduoda gydymui 
tik būdamas neišsiplėtęs už 
krūties ribų. Kuo anksčiau 
krūties vėžys yra susekamas ir 
gydomas, tuo yra didesnė gali
mybė pilnai pasveikti. 

Nustatymas krūt inės vėžio 
diagnozės 

įtariant krūtinės vėžį, gydyto
jas nuodugniai ištiria mediciniš
kai ligonę ir sužino jos ir jos 
šeimos medicinišką būklę. Šalia 
patikrinimo bendrų sveikatos 
ženklų, k.t. pulsas, temperatū
ra, kraujospūdis ir kt., gydyto

jas gali atlikti ar užsakyti vieną 
ar daugiau sekančių tyrimų: 

1. Krūt ies pračiuopimas (pal-
pation). Lengvai apčiuopdamas 
krūtį gydytojas gali pasakyti 
apie ten esamo guzo dydį, jo 
formą ir ar jis juda iš vietos. 

2. Aspiracija (aspiration). 
Naudojant švirkštą su adata, 
galima ištraukti mažą kiekį 
audinių iš krūties guzo. Tas gali 
parodyti, ar guzas yra skysčio 
pilna cista (ne vėžys), ar solidi 
masė, kuri gali būti ir nebūti 
vėžys. m 

3. Krūtų X-ray nuotrauka 
(mamograma, mammogram, 
mammography). Krūtų X-ray 
nuotrauka gali gydytojui suteik
t i naudingų žinių apie krūties 
esamą guzą. Tokia nuotrauka 
gali išryškinti dar pirštais 
neapčiuopiamo dydžio guzą 
krūtyje. Už tai krūties mamo
grama — nuotrauką pasidaryti 
patar iama moterims dar netu
rinčioms krūties vėžio ženklų, 
kaip dalis jų bendro sveikatos 
apžiūrėjimo. 

Mamogramos padarymas yra 
vadinamas atsijojimu (screen-
ing) sveikų krūtų nuo liguistų
jų. Dabar panašiai tiriami — at-
sijojami žmonės ir kitose srity
se. Prieš vestuviniai kraują ti
riant dėl AIDS ligos virusų, nuo 
praėjusių metų iki dabar, iš 
180,000 Illlinois valstybėje 
besirengiančių vestis asmenų 
buvo rasti 28 asmenys apsikrė-
tusieji AIDS ligos virusais: tai
gi, v ienas asmuo iš 6,428 
tirtųjų. Tūlas dabar pasakys: 
„Tik tiek? Neapsimoka toks ty
r imas". 

Medicinos darbas tuo reikalu 
yra aiškus: reikia išvengti, kad 
sergą tėvai (nors ir vienas jų) 
AIDS liga neapkrėstų savo 
vaikų, nes AIDS apkrėstas 
vaikas išgyvens tik iki 6 metų 
amžiaus. Per tą laiką tokio vai
ko gydymas kainuos šimtą 
tūks tančių dolerių. Jei tik 
vienas tėvų ta liga serga, jis 
apkrės antrą pusę ir, nesitvar-
kydamas intymume, platins tą 
ligą ir taip nebus galima nuo 
tokios pavietrės išsigelbėti. 

Dabar pramatoma, kad toliau 
taip su AIDS liga nesitvarkant, 
1991 metais kas dešimtas vai
kas priimtas į šio krašto ligo
nines bus apkrėstas AIDS viru
sais. Tai jau tikro galo pradžia. 

Tas pats su tuo „tik tiek" ap
saugoje nuo nelaimingų atsitiki
mų dėl mašinos vairavimo gir
tame stovyje šio krašto keliuose. 
Ir čia „tik vienas" iš gausybės 
šiais metais dėl to girtame sto
vyje vairavimo žus. Žmoniška
jam aišku, kad reikia tvarkytis 
su girtavimu ir mašinos vairavi
mu pasigėrus. O apie tvarky
mąsi šiame reikale čia mažai do
mimasi. Panašiai reikia tvarky
tis ir su apsileidimu krūtų nuo
traukos padaryme, nors „tik" 
kas dešimta kada nors savo 
gyvenime gaus krūties vėžį ir 
taip tuomi susirgusioji galės bū
ti išgelbėta. 

Panašiai nelaimės nesisaugo-
ja ir jaunuoliai lietuviai. Štai 
vienas, krūtinę lietuviškais 
ženklais pasidabinęs, su trum
pomis pertraukomis rūko, tvar
kydamas važiuojančiųjų auto
busu į operą reikalus. Tokius 
nuo ankstyvos nelaimės neišgel
bės nė ant jų pečių užgulę 
plaukai. 

4. Kitokie tyrimai. Kadangi 
jais vienais negalima pasikliau
ti, jie tik kartais atliekami šalia 
mamogramos. „Ultrasonogra-
phy" duoda vaizdą aido, gauna
mo iš didelio dažnumo garso 
bangų projektuojamų į krūtį ir 
jos esti negirdimos žmogaus. 
„Thermography" matuoja ir 
pažymi krūties temperatūros 
nevienodumus. „Diaphanogra-
phy" tiria krūtis, peršviečiant 
jas stipria šviesa. 

EUROPIETIŠKOS NUOTRUPOS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Kairėj, normali k r ū t i e s aud in io celė g l a u d ž i a i l a iko savo v ie t ą t a r p e ap
linkinių celių, ne lyg inan t k a i p p a d o r u s ž m o g u s v isuomenėje Dešinėj , vė
žinė celė veržiasi i k i tų celių t a r p ą ir j a s n a i k i n a , p a n a š i a i k a i p nevisuo-
meniškas žmogus k i tų a s m e n ų a t žv i lg iu . 

5. Biopsija (biopsy). Paimamas 
visas guzas ar tik jo dalis bei iš 
įtartinos vietos audinio gabalė
lis ir gydytojo patologo (patholo-
gist) ištiriamas mikroskopu, ar 
nėra toje medžiagoje vėžio celių. 

Biopsija įgalina moterį apsi
spręsti labai svarbiame reikale. 
1. Jei vėžys krūtyje rastas da
rant biopsiją, sutikti, kad čia pat 
krūtis būtų operuojama. Chirur
gai tai vadina „one-step proce-
dure". 2. Ji gali sutikti tik biop
sijai, o radus vėžį, krūties opera
cijai pasiduoti už savaitės, kitos, 
ar dar vėliau. Tai vadinamas 
„two-step procedure". Per tą 
savaitę moteris susipažins su 
krūties vėžio gydymo galimybė
mis ir gali gauti antro gydytojo 
patarimą, kai biopsija esti 
pozityvi — kai randamas krūty
je vėžys. 

6. Hormonų priimtuvų tyrimas 
(hormone receptor tests). Kai 
biopsija rodo vėžio celes krūti
nėje, yra padarytini tam tikri 
tyrimai, nurodantys, ar vėžys 
yra toks, kurį maitina moteriš
ki hormonai, ar jie padeda jam 
augti. Jei taip, yra specialūs 
vaistai jiems užkirsti kelią. 

rNe visi krūtyje guzai 
yra vėžiai 

Keturi iš penkių krūtyje ran
damų guzų yra nepiktybiniai 
(benign) — ne vėžiniai. Jei guzas 
krūtyje yra skysčio pilna cista, 
dažniausiai tokią galima išdre-
nuoti, tą skystį ištraukiant 
švirkštu su adata. Nepiktybi
niai guzai dažnai prašalinami 
operuojant ir jie daugiau 
nesukelia negerumų. Kai kurie 
nepiktybiniai guzai nereikalau
ja jokio gydymo, tik reguliariai 
juos patikrinti. 

Kai krūties guze yra ran
damas vėžys, gydytojas patolo
gas praneša, kokios rūšies tas 
vėžys yra. Kartais atradus vėžį 
dar ir kitokie tyrimai laborato
rijoje yra atliekami, tuomi 
sužinoma nuodugniau apie vėži
nes celes. 

Taip pat moterys esti daugia-
riopai tiriamos sužinoti, ar krū
ties vėžys neišsiplėtė į kitas 
kūno vietas. Gydytojas pataria 
padaryti krūtinės nuotrauką ir 
ištirti kraują. Mat, krūties 
vėžys gali atsirasti plaučiuose, 
kepenyse, kauluose ir smegeny
se. Daromi specialūs tų vietų 
tyrimai. Plaučiuose vėžys gali 
pirmiausia pasireikšti pleuritu 
— dideliu vėžinio skysčio susi
rinkimu tarp pleuros lapelių. 
Jau tame skystyje būna ran
damos vėžinės celės. Visų tokių 
tyrimų duomenys padeda gydy
tojui orientuotis apie vėžio 
išsiplėtimo laipsnį (stadijas). 

Krūties vėžio išsiplėtimo 
laipsniai arba stadijos 

Labai ankstyvas krūties vėžys 
dar besilaikantis tik toje 

pačioje vietoje, kur jis atsirado 
yra vadinamas „vietiniu" (car-
cinoma in situ). Tą pavadinimą 
atsiminkime. Tokio dydžio 
vėžys yra lengviausiai sutvarko
mas. 

Pirmoji krūties vėžio stadija 
(Stage I) aptaria tokį krūties 
vėžį, kurio dydis neviršija 2 cm. 
Tai vieno colio dydžio vėžys, 

Vieša paslaptim Anglijoje bei 
visoje Europoje yra šalti san
tykiai D. Britanijos karalienės 
dukters Onos su vyru Pilypu. 
Kalbama, kad juos riša tik 
vaikai, kadangi princesė bei jos 
vyras daugiausia gyvena 
„savo" gyvenimu, keliauja 
savais kelais, tik didžiosiose 
šventėse praleisdami keletą 
valandų savo giminių tarpe. 

Neseniai iškilo naujas „skan
dalas", kada Londono bul
varinis dienraštis patalpi
no karalienės adjutanto Tim 
Laurance laiškus princesei (jie 
abu taip pat buvo matomi 
kinuose). Laiškai padarė dar 
didesnę prarają tarp Onos ir 
Pilypo, tad jie skubiai buvo per
duoti „Scotland Yard" tarnybai, 
ieškant laiškų vagišiaus. Pasi
rodė, kad laiškus iš Princesės 
rašomojo stalo paėmė jos kam
barinė, atl ikdama tai... iš 
neapykantos princesei. Tačiau į 
teismą ji nebus traukiama, 
nenorint viešumon kelti dar 
daugiau karališkos šeimos 
paslapčių. 

Taip pat ir princo Čarlio gyve
nimas su Diana ne rožėmis klo
tas . Jis — mėgėjas rimtos 
muzikos, mąstytojas. Mėgsta 
„kalbėtis" su gėlėm, darbą dar
že, neapkenčia pobūvių — par-
ty ir t.t. Lady „Di" rock muzikos 
mėgėja, susiėjimų, disko, rytais 
paragauti šampano. Nenuo
stabu, kad ir jų keliai kartais 
išsiskira kelioms savaitėms, 
vienam išvažiuojant į Windsoro 
pilį su vaikais, kitam į Afrikos 
dykumas apmąstymams. Gal 
kaltininku yra 13 metų skir
tumas? 

Karalienės sesuo Margareta 
yra persiskyrusi su princu 
Snowdon. 

* * * 

Didžiausi atostogų mėgėjai 
Europoje yra vokiečiai. Sausio 
mėn. pradžioje, pasirodžius 
katalogams su vasarviečių vie
tovėm ir kainom Europoje, Azi
joje, Afrikoje — beveik 22 mil. 
vokiečių skuba į kelionių įstai
gas, norėdami iš anksto rezer
vuoti sau vietas, kadangi jau 

kuris dar nėra išsiplėtęs už krū
ties ribų. 

Antroji stadija (Stage II) — tai 
guzas nuo 2 iki 5 cm (apie 2 co
lius) ir išsiplėtęs į pažasties lim
fines liaukas, kuriose jau pra-
čiuopiami kieti guzai. 

Trečioji stadija (Stage III) — 
kai vėžys krūtyje yra didesnis 
negu 5 cm (virš dviejų colių) ir 
yra užėmęs limfines liaukas 
pažastyje bei kitas, netoli 
krūties esančias kūno dalis. 

Ketvirtoji krūties vėžio stadija 
(Stage IV) — tai jau po kitas 
kūno dalis išsiplėtęs krūties 
vėžys. Dažniausiai jis nukeliau
ja iš krūties į plaučius, kaulus, 
kepenis ir smegenis. Tada gali 
atsirasti baisūs skausmai kau
luose, strėnose, smegenyse... 
Neduok Dieve nė vienai lietu
vei, nei kuriai kitai moteriai, 
tokio krūties vėžio stovio 
susilaukti. Tada tik kančios 
pribaigia moterį, nes jokia 
pagalba nebegalima. 

Išvada. Ar ir dabar kuri nors 
abejos, ar tikrintis savo krūtis, 
dar gerai besijaučiant, ar leisti 
gydytojui jas patikrinti, ar 
daryti mamograma? Toks tikri
nimas ir toks krūtų nuotraukos 
padarymas daugeliui moterų 
taps tikru išganymu — išsigel
bėjimu nuo ankstyvos mirties ir 
didelių skausmų. 

Nors Ratilio pranešėja Chica-
goje Zita Kelmickaitė tvirtino, 
kad kvailų lietuvių yra ir Lie
tuvoje ir Amerikoje, tikėkime, 
kad tokių moterų daugiau nesi-
ras nei čia, nei ten, kas liečia 
krūtų reikiamą priežiūrą. Dau
giau apie tai kitą kartą. 

Pasiskaityti: Breast Cancer, 
US Department of Health. 

kovo mėn. plačiai išreklamuotos 
vietovės ir jų viešbučiai yra 
užimti taip pat mėgėjų anglų ir 
švedų. 

Vyresnioji karta, su gerom 
pensijom „žiemavoja" pietuose, 
kadangi jos apskaičiavimu, 
žiemos mėnesiai pietuose yra pi
gesni už gyvenimą Vokietijoje 
(kuras, maistas, rūbai). Deja, 
pensininkams atsitinka daug 
įvairių nelaimių. Štai, neseniai, 
spauda pranešė, kad 67 m. pen
sininkas Majorkos saloje išėjo 
pasivaikščioti. Staiga jis buvo 
užkluptas dviejų jaunuolių, 
reikalaujant iš vokiečio „geld" 
— pinigų. Pridėję švirkštą prie 
veido, užpuolėjai pasakė, kad 
švirkštas yra narkomano, ser
gančio aids liga. Vokietis, nekel
damas balso, atidavė ne tik 8 
tūkst. pesetų (apie 90 dol.), bet 
taip pat žiedą ir laikrodį. 
Vakarų Vokietijos pasiuntinys 
Majorkos saloje spaudoje 
pranešė, kad šiemet iš 40 tūkst. 
vokiečių atostogavusių Is
panijos saloje, arti 2 tūkst. įvyko 
panašios nelaimės. „Aleman" — 
vokiečių radijas (klausydavau 
politinių bei sportinių žinių) 
visuomet praneša rastų pasų pa
vardes, kadangi užpuolėjai, 
pagrobę pinigus, dokumentus 
dažniausiai išmeta gatvėje arba 
paplūdimyje. 

Besiartinant atostogų laikui, 
spaudoje pasirodė „pavojingų" 
ir „nepavojingų" vietovių 
vardai. 

Pavojingos yra Kanarų salos 
(Gran Canaria), Ibiza. Italijoje 
garsūs yra automašinų vagišiai, 
lengvai atidarantys duris, ar
ba tiesiog išdaužantys langą 
ir pagrobiantys radijo, foto 
aparatus, paliktus daiktus. 
„Dingsta" Mercedes BEnz, 
Audi, Porsche automobiliai, 
rasdami gerą rinką arabų 
kraštuose. Tunise nepatariama 
moterims vakarė" vaikščioti 
paplūdimyje. Vietiniai vyrai 
laiko tai „kvietimu". Tad pasi
taiko išprievartavimai. Iš-
skrendant iš Ispanijos, Indijos, 
Pakistano, Pietinės Amerikos, 
akyse „laikyti" savo lagaminus, 
nes jie nepastebimai gali 
„dingti". 

Prie saugesnių valstybių Eu
ropoje priskaitoma Portugalija, 
Graikija, Austrija, Šveicarija. 
Tačiau visur patariama pasus, 
kelionių čekius ar brangenybes 
palikti viešbučio apsaugoje — 
seife. 

Patariama neimti iš skren
dančių kartu vietinių gyventojų 
jokių krepšių, lėlių, didesnių 
žaislų ir t.t. Juose gali būti 
paslėpti narkotikai. Į tokius 
spąstus įkliuvo daug vokiečių. 

Šie patarimai — įspėjimai tai
komi ir lietuviams, kurie šiemet 

BEVILTIŠKOS SKOLOS 
CAMEROUNE 

Camerouno valstybės parei
gūnai skundžiasi, kad sugriež
tinus Tarptautinio Piniginio 
Fondo taisykles, Camerounui 
pasidarė nebeįmanoma plėsti 
savo ekonomijos, kas yra 
būtina, kad ši vakarų Afrikos 
valstybė pajėgtų ne vien tik 
palūkanas mokėti, bet ir pačias 
skolas grąžinti. Prezidento Paul 
Biyos administracijos parei
gūnai sako, kad, jiems pasira
šius naują jų ekonomijos su
varžymo sutartį, Prancūzija tuoj 
davė dar 63 milijonų dol. 
paskolą, su nurodymu, kad visa 
būtų panaudojama palūkanų 
mokėjimui Prancūzijos įmo
nėms, kurioms Camerounas 
skolingas 470 milijonų dol. Jie 
pareiškė, kad tolimesnių 
paskolų ėmimas tam, kad 
mokėti turimų paskolų palūka
nas yra beprasmis manevras, 
kai nėra galimybių pačias 
skolas mažinti. Todėl dabar 
prašo bent dalinio skolų 
dovanojimo. 
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tikrai lankysis Europos, Azijos 
ar Afrikos kraštuose. Šiuo metu, 
1 JAV dol. Vokietijoje = 1.85 m. 
Geras kambarys viešbutyje 
125-175 m., geri pietūs - 30-35 
m., bonka alaus — 3 m., kavos 
puodelis 1.50-2.50 m. Be abejo, 
ta i vidutinių viešbučių ar 
valgyklų kainos. Reprezentaci
niuose viešbučiuose ar resto
ranuose šias kainas reikia patri
gubinti. 
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M Išeivijos užmiršti ir „nurašyti 

GUDIJOS LIETUVIAI 
„Jūs dažnai lankotės Lietu

voje. Atvažiuokite ir pas mus, 
Baltarusijos TSR lietuvius, savo 
gimines ir negimines, pasižiū
rė t i , kaip mes gyvename. 
Žemės, kuriose nuo amžių lietu
viai gyveno, dabar yra atskirtos 
nuo Lietuvos, iš jų padarė 
Baltąją Rusiją: tokią baltą, kad, 
net baltalenkių valdymo metais 
mes nekentėjome tokios prie
spaudos, kaip dabar. Iš mūsų 
atimta tai, ką padorioje valsty
bėje turi kiekvienas žmogus, į 
ką mes turime teisę pagal vei
kiančius Tarybų Sąjungoje įsta
tymus. Apie mūsų sunkią pa
dėtį, mums daromas skriaudas 
nežino ne tik pasaulis, bet ir 
Jūs , užsienio lietuviai. Mes 
esame pamiršti". 

Šiais ir daugeliu kitų žodžių 
Gudijos lietuviai šaukėsi išei
vijos pagalbos 1978-aisiais, taigi 
daugiau kaip prieš dešimtį 
metų. Ir šių eilučių autorius ke
liais atvejais perdavė jų šauks
mus šiame laikraštyje, o „Lie
tuvos bažnyčių" knygose (V-I t.) 
Gudijos lietuvių vietovėms, jų 
bažnyčioms ir problemoms 
paskyrė net 176 puslapius, 
iliustruodamas daugybe nuo
traukų, kurios buvo ano meto 
sąlygomis su dideliu vargu slap
tai nutrauktos ir čia gautos. Bet 
ar kas nors iš mūsų veiksniu bei 
organizacijų ką nors apčiuo
piamesnio darė padėti vargšams 
Gudijos lietuviams? 

Per keliasdešimt dešimtmečių 
veikėme savo kolonijose, 
skynėme kelius į Washingtoną, 
Londoną, Boną, Paryžių, Romą 
ir kitų kraštų sostines. Šimtus 
tūkstančių, o gal ir milijonus 
dolerių išleidome Lietuvos lais
vinimo reikalams, davėme ten, 
kur reikėjo ir kur buvo galima 
neduoti, šimtus ar tūkstančius 
dovaninių pakietų pasiuntėme 
Lietuvoje esantiems giminėms, 
sušelpėme ir tebešelpiame Len
kijoje gyvenančius mūsų tautie
čius. Sumetame dešimtis tūks
tančių svečiams iš Lietuvos, net 
jų ansambliams, menininkams, 
dailininkams, mokslininkams 
priimti. Atliekame daugelį kitų 
gerų darbų. Tai verta ir tei
singa. Bet ar bent trupinėlį nuo 
to mūsų dovanų stalo pasky-
rėme vargšams Gudijos lie
tuviams, kurie yra mūsų krau
jo broliai-sesės, tautos dalis, dar 
nenudžiūvusi jos šaka? Ger
vėčių apylinkėse yra gimęs da
bartinis Vilniaus arkivyskupas 
Julijonas Steponavičius. 

Politinė, ekonominė, socialinė 
Gudijos lietuvių būklė yra be 
galo sunki. Praktiškai nerea
lizavus 1920.VII. 12 derybose su 
Sovietų Rusija sutartos ir paties 
Lenino patvirtintos sienos, 
Rytinės Lietuvos dalies lietuviai 
pateko į sunkią Lenkijos val
džią, o 1944 m. jie vėl tapo so
vietinės Gudijos dalimi. Tuome 

pastangos liūdnai baigdavosi. 
Tyrinėtojai-mokslininkai buvo 
nemandagiai išprašomi, litua
nistas A. Vidugiris net apstum
dytas ir sumuštas, lietuviškos 
knygos išmetamos iš kuklių lie
tuviškų bibliotekėlių. Prieš 
Gudijos lietuvių pastangas 
išlikti lietuviais griežtai stojo 
vietinė Gudijos administracija, 
kurioje vyraujantį vaidmenį 
vaidina komunistais apsimetę 
buvusieji Lenkijos „pilsudski-
ninkai" — lenkai šovinistai. Ir 
centrinės Sovietų institucijos 
Maskvoje, į kurias buvo kreip
tasi, nieko gera lietuviams ne
davė. Nutautinimo procesą stip
rina ir specialiai sudaroma 
rusiška aplinka. Kolchozų vado
vai, administracijos pareigūnai 
yra ne tiek gudai, kiek vietiniai 
lenkai ar iš Rusijos atkelti ru
sai. Taigi nukentėjo viskas, kas 
lietuviams brangu: išdraskyti jų 
kaimai, atimtos bažnyčios, nu
griauti kryžiai, paminklai. (At
kreipkite dėmesį „Draugo" 
skaitytojai — 1989 metų „Drau
go" kalendoriuje atspausdinta 
reta ir įdomi nuotrauka — išnie
kinta Pelesos bažnyčia su oku
pantų nugriautu bokštu, pa
versta sandėliu). 

DIDYSIS TIKSLAS 
DAR NEPASIEKTAS 

Pasikalbėjimas su Antanu Mažeika, Baltų laisvės lygos 
viena iš organizatorių ir pirmųjų dviejų kadencijų pirmininku 

Bet kiek yra lietuvių Gu
dijoje? Atsakyti į šį klausimą la
bai sunku, lygiai taip, „kiek 
Amerikoje gyvena lietuvių". 
Skaičiuojame juos čia „mili
jonu" (pagal kilmę), o praktiš
koje lietuvių veikloje tėra ke
liasdešimt tūkstančių. Panašiai 
ir Gudijoje. Manoma, kad po II 
pasaulinio karo ten dar galėjo 
būti apie 50,000. Šiuo metu, 
kaip teigia statistikos tyrinė
tojai A. Stanaitis ir P. Adlys, 
gali būti apie 30,000. Tačiau 
tokių lietuvių, kurie viešai save 
laiko lietuviais, skaičius nėra 
didelis — gal tik keli tūks
tančiai. Ryškiausios dvi salos: 
viena Gervėčiai, kita Pelesa su 
apylinkėmis. Visur kitur lie
tuviai yra gerokai nutautę, 
tiksliau gal „nedrąsūs" prisi
pažinti lietuviais, statistikoje 
užrašyti lenkais, gudais ar 
r u s a i s . 

Pelesoje energingai veikia 
Marija Kruopienė. Lietuvių 
rūpesčiu pastatyta laikina 
koplyčia ir atgautas išniekintos 
— apgriautos Šv. Lino bažnyčios 
pastatas. Rūpinamasi įvesti į 
kai kurių lietuviškų kaimų 
mokyklų lietuvių kalbos, bent 
kaip dalyko, dėstymas. Trūks
tan t lietuviškai kalbančių 
mokytojų, pasiųsta iš Lietuvos 
savanorių: Rima Bugailiškytė, 
Renata Greimaitė, Ona Babars-
kytė. Retkarčiais lankosi ir Lie
tuvos švietimo ministerijos in
spektorius A. Kairys, Sąjūdžio 
pareigūnai, žurnalistai, jų skai
čiuje — Kazys Garšva, Gintarė 
Adomaitytė, Bernardas Šaknys, 
Laima Grumadienė. Prie mo-

— Pasigi rs ta balsų, kad 
Baltų laisvės lygos veikla 
kiek prisilpusi. Ar iš tikro? 

— Nė viena organizacija tuo 
pačiu intensyvumu visą laiką 
neveikia. Lyga vykdo kelis kon
krečius projektus, skirtingus 
nuo kitų organizacijų. 

— Kuo tas skirtingumas 
pasireiškia? 

— Daugiau negu metai Pa
baltijo kraštuose vyksta tam 
tikri laisvėjimo procesai. Dau
gelis kitų išeivių organizacijų 
pagrindinį dėmesį ir nukreipė į 
tuos procesus. Lyga pasiliko 
prie pirminių veiklos būdų. 

— Kokie tie veiklos būdai? 
— Kai 1981 metais buvo ku

riama Amerikos Baltų laisvės 
lyga, buvo apsispręsta Pabaltijo 
valstybių išsilaisvinimo pastan 
gas remti su Amerikos vyriau
sybės, Kongreso ir viešosios opi
nijos talka. 

— Lyginant dabartinę pa
dėtį su 1981 metais, daug kas 
yra pasikeitę. Dabar daug ką 
galima daryt i , už ką 1981 
metais grėsė sunkios baus
mės. Ar ir lygos veiklos būdai 
neturėtų keistis? 

— Yra tiesa, kad daug kas yra 
pasikeitę. Pasikeitimai dideli ir 
reikšmingi. Reikalinga užsienio 
lietuvių talka tuos pasikeitimus 
skatinti. Šiandien nebeužtenka 
sakyti, kad „mes džiaugiamės 
pasikeitimais", bet kad mes 
konkrečia parama lengviname 
pasikeitimus. Šiandien didžiai 
prasmingas tautos ir išeivijos 
kultūrinis bendradarbiavimas. 
Jei anksčiau įkyriai siūlomas 

tinė okupacinė valdžia kietai ky k l ū telkiamos lietuviškos 
* — - v T • _ A _ A :* 

uždarė Lietuvos-Gudijos sovie
tinių respublikų sieną ir Lie
tuvos lietuviai praktiškai be
veik niekuo negalėjo savo tau
tiečiams Gudijoje padėti. Tiesa, 
buvo siunčiamos etnografinės 
ekspedicijos, bandoma nuvežti 
lietuviškų knygų, prof. Tadas 
Ivanauskas, pats kilęs iš rytinių 
sričių, pokario metais buvęs val
džios malonėje, bandė padėti 
savo žemiečiams, tačiau nesėk 
mingai. Žymusis baltiškas rusų 
mokslininkas V. Toporovas at
vyko iš Maskvos ir bandė 
tyrinėti Gudijos lietuvių kalbą 
bei tarmės ypatybes, tačiau 
buvo vietinės valdžios išpra
šytas — turėjo grįžti į Maskvą. 
Grupė lietuvių lituanistų, jų. 
skaičiuje Aloyzas Vidugiris, Zig
mas Zinkevičius, Vyt. Ambra-
zas stengėsi lankyti lietuviškus 
kaimus, užrašinėjo tautosaką, 
retus žodžius, nykstančios 
kalbos aspektus, tačiau ir šios 

knygos, iš Lietuvos atvežamos 
mokslo priemonės, rūpinamasi 
kultūriniu palikimu, Pelesos 
bažnyčios atstatymu, mezgami 
ryšiai su vietinės ir Minsko 
valdžios gudų pareigūnais, kad 
jie nebūtų žiaurūs mūsų tau
tiečiams. Taigi dabartinė Lie
tuva per Sąjūdį, „Vilniją" ir ki
tais būdais stengiasi Gudijos 
lietuviams padėti. Tačiau išei
vija šiuo reikalu tyli ir nėra 
duomenų, kad kuris nors iš 
mūsų veiksnių ar kitų organiza
cijų domėtųsi Gudijos lietuviais 
ir bandytų jiems padėti. 

Tačiau išeivijos lietuvių 
pagalba Gudijos lietuviams per 
Lietuvą, Sąjūdį ir kitais būdais 
galima ir galėtų būti reali. Gal 
tad tektų steigti naują lietuvių 
organizaciją ar bent būrelį, 
kurio žmonės rūpintųsi suvar
gusiais ir užmirštais nelaimin
gais mūsų broliais-sesėmis. 

b.kv. 

, .kul tūr in is bendradarbia
vimas" turėjo tarnauti „komu
nizmo statybai", tai šiandien 
teikia naudą tautui ir išeivijai. 
Iš antros pusės, kai kas Pa
baltijo kraštuose nesikeičia, ir 
tai Baltų laisvės lygai labiausiai 
rūpi. 

- Būtent? 
— Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

laisvė. Nėra ženklų, kad Mask
va ruoštųsi Pabaltijo valsty
bėms padarytą skriaudą atitai
syti. Todėl Angelė Nelsienė, 
lygos vicepirmininkė, politinėse 
svarsty bose Los Angeles mies
te sausio mėnesį, pripažinusi, 
kad įvykiai Lietuvoje papildo ir 
praplečia išeivijos veiklos pro
gramas, išvadinę mintį formu
lavo taip: Lietuva laisvės neturi, 
ir išeivijos uždaviniai lieka tie 
patys. 

— Yra nuomonių , kad 
Amerika Lietuvos išsilais
vinimui iš okupacijos nieko 
nėra padėjusi, o iš Bush 
administracijos, kurioje už
sienio politikos formulavime 
didėja Kissingerio į taka, 
dar mažiau galima tikėtis. Ar 
BAFL veltui neeikvoja jėgų, 
laiko ir pinigų? 

— Aš nežinau antros pasauly
je valstybės, kuri būtų daugiau 
padėjusi arba bent tiek, kiek 
Amerika. Jei ne Amerika. Pa
baltijo valstybių byla jau seniai 
būtų buvusi išbraukta iš neiš
spręstų pasaulio problemų 
sąrašo. Iš antros pusės, jei Pa
baltijo valstybių laisvei nepa
lankaus Kissingerio įtaka 
didėja, mūsų pareiga sutelkti jė

gas tai įtakai atsverti. Sutinku, 
kad Amerika nėra padariusi 
tiek, kiek mes norėtume, bet 
mes patys nepadarėme tiek, 
kiek galėtume. BAFL veikla 
nukreipta į Kongresą ir vyriau
sybę. 

— Kas šiuo metu daroma? 
— Kongrese stengiamasi pra

vesti Baltų laisvės dienos re
zoliuciją, o Valstybės departa
mente užvestas dialogas su Ry
tų Europos reikalų skyriaus vir
šininku. Jei Kongresas priims 
Bakų laisvės dienos rezoliuciją, 
tai vyriausybei nebūtų lengva 
politiką Pabaltijo valstybių 
atžvilgiu keisti, jei ir norėtų. 

Tiesa, kad šiuo metu Ameri
kos vyriausybė persvarsto savo 
santykių su Sovietų Sąjunga 
politiką, tiesa, kad įtakingas 
užsienio politikos autoritetas 
George Kennan siūlo Gorbačio
vo gelbėjimui paaukoti paverg
tuosius, tačiau nematyti ženklų, 
kad Bush pasiruošęs tas suges
tijas priimti. Padėčiai ištirti 
BAFL užvedė dialogą su Vals
tybės departamentu. 

— Kokiu būdu? 
— Praėjusių metų pabaigoje 

BAFL iniciatyva paruoštas 
dokumentas „Baltic policy", 
kuriame pateikta eilė sugestijų 
Amerikos vyriausybei. Doku
mentas įteiktas valstybės depar
tamentui. Gautas atsakymas, 
kad pasiūlymai svarstomi. Tą 
dokumentą gavo prezidentas, 
Kongreso, nariai, didžioji 
spauda. . , . . 

— Ar Baltų laisvės dienos 
rezoliucija stumiasi į priekį? 

Prel. Jonas Kučingis. Los Angeles. Cal.. buvo užmezgės pažintį su žymiais žmonėmis, taip pat 
ir su neseniai mirusia Lucille Bali. Iš kaires: Evangelina Kungienė, prel. Jonas Kučingis. Lucille 
Bali ir Juozas Kaributas. 

— Taip, Senate jau priimta. 
Dabar respublikonas kongres-
manas iš Pennsylvanijos Don 
Ritter ir demokratas iš Michi-
gano Dennis M. Hertel HJR 184 
pateikė Atstovų rūmams. Šiuo 
metu turima apie 40 rezoliucijos 
rėmėjų. Reikia daugiau kaip 
200. Kiekvienas lietuvis ra
ginamas skambinti savo distrik-
to kongresmanui ir prašyti pa
remti Baltų laisvės dienos 
rezoliuciją HJR 184. Demokra
tus prašyti susisiekti su Hertel 
įstaiga, respublikonus — su Rit
ter. Rimtai planuojama Pabal
tijo valstybių bylą kelti Jungti
nėse Tautose. 

— Kokios Kongreso nar ių 
nuotaikos Pabal t i jo valsty
bių klausimu? 

— Tas nuotaikas lyga praėju
sių metų gale tikrino, pateik
dama visiems senatoriams ir 
kongresmanams anketą. Kurie 
neatsakė, buvo lankomi jų įstai
gose. Taip buvo kontaktuota 
435 Kongreso nariai. Kurie 
atsakė, 100% remia Pabaltijo 
valstybių teisę į nepriklausomy
bę, tačiau didelis neatsakiusiųjų 
nuošimtis rodo, kad Kongreso 
nariai nėra pakankamai 
informuoti Pabaltijo valstybių 
klausimu. Padėčiai pagerinti 
reikia ilgo ir planingo darbo. 

— Be va l s tybės sekreto
riaus sveikinimų Pabalt i jo 
va ls tybių a t s t o v a m s Wa-
shingtone, be Baltų laisvės 
dienos rezoliucijų ir prezi
dento proklamacijų ir kai 
kurių proginių pareiškimų, 
užtikrinančių Pabalti jo vals
tybių okupacijos nepripaži
nimo poli t ikos tęsimą, a r 
Vals tybės d e p a r t a m e n t a s 
yra daręs i šsamesnes anali
zes Pabal t i jo valstybių klau
simu? 

— Čia vėl susiduriame su įdo
miu faktu, kuris charakte
rizuoja ne vien Amerikos nusi
statymą Pabaltijo valstybių at
žvilgiu, bet ir mūsų pačių poli
tinės veiklos potencialą. Mat 
Paulą J. Dobrianski, viena iš 
valstybės sekretoriaus asis
tenčių, kuri kovo 11 kalbėjo 
Žmogaus teisių konferencijoje 
Clevelande, patikrinusi ati
tinkamus Valstybės departa
mento archyvus, nustatė, kad 
tokią analizę paskutinį kartą 
padarė valstybės sekretoriaus 
asistentas Elliott Abrams. Tai 
buvo jo kalba, pasakyta Žmo
gaus teisių konferencijoje Los 
Angeles. 1989.111.17. Tą kalbą 
Valstybės departamentas išlei
do kaip oficialų, numeruotą 
dokumentą „Current Policy" 
serijoje. Abrams pareiškimai 
sus i laukė dėmesio ne t ik 
Amerikos, bet ir Europos 
spaudoje. 

Šiemetinę Dobrianski kalbą 
Valstybės departamentas irgi 
paskelbė kaip oficialų doku

mentą, „Current Policy" Nr. 
1161. Tai vėl svarbus laimėji
mas, nes 10,000 kopijų iš
siuntinėjama Amerikos amba
sadoms, įvairioms institucijoms, 
žinių agentūroms. Žmogaus 
teisių konferencijas organizuoja 
BAFL. 

— Ar Lietuvoje apie BAFL 
veiklą žinoma? 

— Žinoma. Pvz. pogrindinė 
„Kronika" padėkojo, kai jai 
buvo paskirtas „Baltų laisvės" 
žymuo, Sąjūdžio organas „Atgi
mimas" kovo 17 d. paskelbė 
Baltų laisvės dienos rezoliucijos 
tekstą lietuviškai. Ar tik nebus 
pirmas kartas, kada išsilais
vinusi Lietuvos spauda pranešė 
apie išeivijos politinę veiklą? 
Praėjus iu metų lapkričio 
mėnesį BAFL iniciatyva, akty
viai talkinant Lietuvių informa
cijos centrui, į 70 radijo stočių 
perduodamą Ray Bream pro
gramą buvo įjungtas gyvu žo
džiu kardinolo Vincento Slad
kevičiaus pasisakymas. Iš Lie
tuvos atvykę politiškai orien
tuoti tautiečiai mūsų veikla la
bai domisi ir ją skatina. 

— Minė jo te , k a d BAFL 
stengiasi Pabalt i jo valstybių 
išsi laisvinimo pas tangoms 
la imėt i v iešosios opinijos 
pa lankumą. Kas toje srityje 
da roma? 

— Įvykiai Pabaltijo valsty
bėse atkreipė reikiamą dėmesį 
ir laimėjo palankumą. Tai 
pačios tautos nuopelnas. Bet ir 
BAFL pastangos duoda vaisių. 
Šiemetinė Žmogaus teisių kon
ferencija Clevelande sudarytų 
ryšių Ingridos Bublienės dėka, 
turėjo gerą atsiliepimą ameri
kiečių spaudoje ir televizijoje. 
Laikas nuo laiko pasiseka įeiti 
į populiarias ,.talk-show" radijo 
programas.BAFL internas Otto 
Phol surado lėšų finansuoti Pa
baltijo valstybių klausimais 
seminarą Grinell universitete 
Iowa valstijoje. Seminarui pra
vesti pakviestas Latvijos kon
sulas Los Angeles mieste Aivars 
Jerumanis. Šiuo metu planuo
jama eilė konferencijų Molo-
tovo-Ribbentropo pakto klau
simu keliuose Amerikos mies
tuose. Turint daugiau lėšų. būtų 
galima daugiau padaryti. 

— BAFL ve ik l a pagr in
dinai orientuota į Washingto-
ną. A r t e n t u r i t e savo 
atstovą? 

— Neturėjimas atstovo BAFL 
veiklai buvo nuostolingas. 
Šiemet Washingtone BAFL įkū
rė biurą, kuriam vadovauti 
pakvietė sumanią, Washingto-
no politikoje didelę patirtį tu
rinčią ir energingą Astą Banio
nytę. Washingtone energingai 
veikia Lietuvių informacijos 
centro biuro vedėjas Viktoras 
Nakas, šį tą daro Jungtinis 

(Nukelta į 4 psl.) 
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Supratau, kad ir man atėjo paskutine stadi

ja — mirtis — išsigelbėjimas iš kančių. Teliko vienas 
troškimas: mirti ne miške, o prie motinos ir sesers. O 
iki jų 13 kilometrų mišku. Kaip pasiekti? Eiti jau ne 
bebuvo jėgų. 

Mums duoną atveždavo iš Žešarto. Iš ten duoną 
perplukdydavo valtim, o paskui arkliu mums atveždavo 
rusė Ana Vasiljevna, anksčiau buvusi tremtinė. Pra
dėjau aš ją prašyti, kad mane nuvežtų iki upės. Ji 
baiminosi: sugaus, iš darbo atleis, kalėjimu nubaus. 
Bet ji buvo geros širdies, pagailėjo manęs. Ji man pa
tarė paeiti šiek tiek už barako ir laukti jos pakelėje. 
Rytmety anksti iššliaužiau iš savo krosnies, nuslinkau 
kiek ir laukiu. Atvažiavo. Sustojo. Aš įlipti į vežimą 
nebepajėgiau. Ana Vasiljevna mane įtraukė į vežimą. 
Nuvežė iki upės ir paliko krūmuose, o pati persikėlė 
per upę ir, suieškojusi seserį Zoselę, pasakė, kad ji ma
ne pasiimtų. Taip išgulėjau visą dieną. Vakare su val
tim atplaukė Zoselė, surado mane. Persigando tokią 
baisią pamačiusi. Parsivežė pas mamą. Verkė ir mama, 
ir sesuo... Sesuo nubėgo pas gydytoją, nupasakojo ir 
maldavo pagalbos. Gydytoja liepė atvesti mano. Ji bu
vo gailestinga, paguldė mane į ligoninę, ėmė gydyti. 
Gydytoja man atnešdavo savo maisto, sriubos. Ligo 
niams duonos neskirdavo — juos turėjo maitinti 

namiškiai. O man juo labiau, aš buvau priimta tik 
per gydytojos Aleksandros Andrejevnos gailestingą 
širdį, gerumą. 

Sužinojo Sadikovas. Atlėkęs rėkė ant gydytojos, 
kam ji paguldė mane. Reikią atiduoti mane vėl į darbą, 
aš turinti padvėsti jo akyse. Gydytoja jį išvijo: „Lauk 
iš ligoninės! Aš nesikišu į jūsų darbą, jūs 
nekomanduokite, kaip aš turiu elgtis su ligoniais. Aš 
stengsiuosi šią jauną merginą pagydyti, o kai pasveiks, 
sustiprės — tada atiduosiu". 

Taip išgulėjau ligoninėje visą liepos mėnesį. Dak
tarė vis atnešdavo man valgyti, po truputį ėmiau 
taisytis. Ji man pasakė, kad Lietuva jau išlaisvinta, 
vokiečiai išvyti, jog galiu rašyti laiškus į savo kraštą. 
Zoselė atnešė man beržo tošies, ant jos parašiau du 
laiškus: į tėviškę ir Kuktiškes. Laiškai buvo be jokio 
voko, be pašto ženklelio. Siunčiau mažai tikėdama, kad 
jie pasieks adresatus. 

Kitą gerą naujieną man pasakė gydytoja — pabėgo 
budelis Sadikovas. O buvo taip. Viso Miško pramonės 
kombinato viršininku paskyrė jau apsveikusį karo 
invalidą. Sadikovas buvo jam pavaldus, bet norėjo neri
botai viešpatauti ir sauvaliauti toliau. Naujasis virši
ninkas uždraudė Sadikovui vogti sieliais atplukdytus 
medžius, kuriuos mes turėjome griebti ir nešti į jo 
valdomą įmonę. Dar ir kitokių „gerų darbelių" surado. 
Sykį abu susikibo. įsiutęs Sadikovas Čiupo naująjį virši
ninką, stūmė. Tas griūdamas susitrenkė, atsivėrė kare 
gautos žaizdos. Tai Sadikovui nepraėjo geruoju. Sudarė 
bylą, turėjo jį teisti. Sadikovas nelaukė arešto ir pa
bėgo. Džiaugėsi visi, kad nebekentės nuo baisaus 
budelio, kurio nei pavardės, nei išvaizdos, nei žiaurumo 
niekada nepamiršime. Tai nužmogėjimo pavyzdys. Pa

bėgo Sadikovas, ir valdžia jo neieškojo, nereikėjo jam 
atsakyti už sukčiavimus, žiaurumus, ištvirkavimą. O 
mus už kepalėlį duonos baudė kalėjimu. 

Ligoninėje apsveikau. Sugrįžau pas mamą. ten po 
truputį atsigavau. Vietoj Sadikovo įmonės direktorium 
paskyrė komį, karo invalidą Ječmenevą. neblogą 
žmogų. Jis manęs nebesiuntė į mišką, o paskyrė į stati
nių cechą, kur anksčiau buvau dirbusi. 

1945 metais pasibaigė karas. Džiaugėmės, bučia
vomės — dabar jau likę gyvi grįšime į Lietuvą. Sušaukė 
mus komendantas ir liepė pasirašyti, kad mes čia 
esame atvežti amžinai, niekur nemėginsime pasi
traukti. Jei mėgintume bėgti, būsime teisiami. Pasi
rašėme. O mūsų buvo nebe daug: Trijonienė. Zandavas, 
Skė*ys, Giedraitienė, Toliušienė. Staknienė ir mes (gal 
kitų neprisimenu). Ir vėl dirbam kaip dirbę — niekas 
iiepasikeitė. 

1945 metais Zoselę išsiuntė į Gojagą šieno pjauti. 
Jos širdis buvo visai nualinta. Sušilusi ji įbrido į 
upeliuką atsigaivinti. Kitos moterys sėdėjo krante. 
Zoselė sugriuvo į vandenį, o moterys pamanė, kad ji 
atsigulė maudytis. Matydamos, ji lyg nejuda, pradėjo 
ją šaukti. įpuolusios ištraukė, bet jau akys stulpu — 
nebegyva. Iš Gojagos parvežė 23 metų kankinę j Žešar-
tą. Palaidojome Žešarto kapinėse — miške, neaptver
ta. Aptvėrė kapą Zandavas, vėliau pastatėm geležinį, 
kalinių nukaltą kryžių su lietuvišku parašu: Zosė 
Makaraitė (1922-1945). Zoselės visi labai gailėjo. Mama 
rovėsi žilus plaukus. O ji taip norėjo grįžti Lietuvon, 
todėl ir kabinosi į gyvenimą. Viena svajonė — Lietuva 
ir Lietuva. Lietuva — kaip malda. 

(Bus daugiau) 
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Kun. Donaldas S. Petraitis, MIC — jubiliatas 
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DIEVO, BAŽNYČIOS 
IR VIENUOLIJOS 

TARNYBČJE 
Kun. Donaldo Petraičio, MIC, 
Marijonų vyriausiojo vadovo 
kunigystės sidabrinė sukaktis 

Mari jonų vienuol i ja ga l i 
džiaugtis, kad savo priešakyje 
t u r i jauną. Amerikoj gimusį ir 
augusį vadovą, kuris jai nurodo 
kelią, duoda naujų idėjų, lanko 
visos vienuolijos išsibarsčiusius 
pasaulyje narius. Tas generali-
nis"vyrėsnysfs yra kun. Donal
das Stanislovas Petraitis, gimęs 
ir augęs Chicagoje. Šiandien, tai 
yra gegužės 9 d., jis švenčia savo 
kunigystės 25-rių metų sukaktį. 

Jo tėvai Stanislovas ir Bro-
nislava Grimelytė Petraičiai 
abu jau augę Amerikoje. 1937 
m. gyveno Aušros Vartų pa
rapijos artumoje, kai gimė jų 
sūnus rugpjūčio 13 d. Rugsėjo 
12 d. jis buvo pakrikštytas Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioje, 
kur tuo metu klebonu buvo ma
rijonas kun Mykolas Urbona
vičius, MIC. Krikšto tėvai buvo 
Stanislava Norvaiša ir Joseph 
Bergles. Mokėsi ta ip pat Aušros 
Vartų mokykloje, kol įstojo į 
Mar ianapo l io aukš t e sn i ą j ą 
mokyklą Thompson, Conn.. kur 
baigęs stojo j jo paties gerai 
pažįstamą ir jį žavinčią vie
nuoliją — Marijonų noviciatą. 
P i r m u o s i u s į žadus p a d a r ė 
Manan Hills vienuolyne 1956 
liepos 16 d. Po to pradėjo ruoš
tis kunigystei. 

J is studijavo filosofiją Romos 
Angelicum universitete, teolo
giją benediktinų vedamoje St. 
Procopius seminarijoje Lisle. 111. 
Studijų metu ėjo įvairias parei
gas vienuolyne ir 1960 m. liepos 
16 d. padarė n u o l a t i n i u s 

DIDYSIS TIKSLAS 

(Atkelta iš 3 psl.) 
baltų tautinis komitetas, tačiau 
Washingtone darbo begalės. 
Didysis t ikslas — Lietuvos 
laisvė dar nepasiektas. Banio
nytė. Nakas. Palubinskai tė 
tikrai suras bendrą kalbą ir 
suderins darbus. Su JAV LB 
krašto valdyba sutarta, kad Ba
nionytė atliks ir Bendruomenės 
pavedimus. BAFL ir LB artimai 
bendradarbiauja jau daugelį 
metų. BAFL tikisi šiuo kritišku 
laikotarpiu iš visuomenės susi
laukti finansinės paramos. 

Kalbėjosi J . Kj. 

v ienuol i škus įžadus, k u r i e 
leidžia vienuolijoje priimti ir 
kunigystės sakramentą. 

Teologiją baigė per ketverius 
metus, kaip buvo nustatyta 
seminarijos kurse. Kunigystės 
sakramentą gavo 1964 m. gegu
žės 9 d. Pirmas iškilmingas šv. 
Mišias — Primicijas laikė Auš
ros Vartų bažnyčioje. 

Tuoj po šventimų buvo paskir
tas į Aušros Vaitų parapiją, bet, 
prireikus naujų darb in inkų 
Marianapolio mokykloje, t ų 
pačių metų1 liepos 25 d. ski
riamas į Marianapolį. Ten buvo 
paskir tas pašaukimų direk
torium ir mokyklos direktoriaus 
padėjėju. Tuo pat metu mokyk
loje dėstė ir anglų kalbą. Nor-
wich vyskupi jo je , k u r i a i 
priklauso Marianapolis, vys
kupo pakv ies tas l i turgi jos , 
muzikos, meno ir architektūros 
komisijon. 

Po Vatikano II susirinkimo 
vienuolijos turėjo specialias 
kapitulas pataisyti savo konsti
tucijas. 1969 m. ir Marijonų 
vienuolija Romoje tokią kapi
tulą turėjo pravesti. Jon buvo iš
rinktas ka ip specialistas ir kun. 
D. Petraitis. Tais pačiais metais 
jis buvo išrinktas provincijos 
tarybos nariu ir nuo rugsėjo 2 d. 
p a s k i r t a s M a r i a n a p o l i o 
mokyklos vadovu-direktorium. 

Direktoriaus pareigose sėk
mingai dirbo šešerius metus, kol 
1975 m. vėl buvo išrinktas dele
gatu į generalinę kapitula 
Romoje. Ten buvojau išrinktas 
vyriausiojo vadovo pavaduotoju 
— pirmuoju patarėju . Tose 
pareigose jam teko būti pusan
tros kadencijos, tai yra devyne-
r i u s m e t u s . T u o m e t i n i a m 
v y r i a u s i a m vadovui k u n . 
Fideliui Grabowski dėl sveika
tos iš pareigu atsisakius, kun. 
D. Petraitis turėjo 1984 m. 
lapkričio 28 d. perimti jo parei
gas ir j a s eiti iki naujo visuo
tinio vienuolijos delegatų susi
rinkimo. 

Eilinė Marijonų vienuolijos 
kapitula vėl buvo 1987 m. Šioje 
kap i tu lo j e k u n . Dona ldas 
Stanislovas Petraitis birželio 25 
d. buvo išrinktas vienuolijos 
generaliniu vadovu šešeriems 
metams. Tose pareigose jis yra 

Tą šūkį girdėjome ne kartą, 
kai mūsų apsukrūs verslininkai 
bandė p a t r a u k t i taut iečius į 
savo prekybą a r s iūlė ki tus pa
tarnavimus. Bū tų labai puiku, 
jei mes, t au t in io solidarumo 
vedami, tokiai idėjai pritartume 
ir, gyvendami v isas materiali
nes gėrybes siūlančiame krašte, 
pasinaudotume lietuvių preky
bininkų ir vers l in inkų paslau
gomis. Deja, k a i p ir kitose sri
tyse, mes gyvename tam tikrų 
paradoksų pasaulyje . . . Ren
kame a u k a s didel ių darbų var
du, b e t s a v ų j ų n e n o r i m e 
kompensuoti , k a i p be jokių 
derybų kompensuojame kita
taučius , o iš savųjų reika
laujame „pasišventimo ir pasi
aukojimo". 

Pr i s imenu pokalbį , disku
tuojant vieno kul tūr in io rengi
nio problemas. Buvo kalbama, 
kad salė kainuojant i nedaug, o 
už kėdžių sus ta tymą sumokėta 
150 dolerių. Pak laus iau , koks 
buvęs paska i t in inkės ir solisto 
honoraras. „Honoraras?", pasi
piktinęs šoko v ienas iš rengėjų... 
„Jie y ra lietuviai ir turi džiaug
tis, kad mes juos kviečiame"... 

ir švęsdamas šią gražią kunigys
tės sukakt į . 

Kaip vyr iaus ias vienuolijos 
vadovas, anksč iau net ka ip va
dovo padėjėjas, j i s turėjo kelis 
k a r t u s a p l a n k y t i Jung t in ių 
Amerikos Valstybių, Anglijos, 
Brazilijos, Argentinos, Australi
jos, Lenkijos, Portugalijos Ma
rijonų vienuolynus, pasikalbėti 
su paskirais nar ia is , spręsti 
susidariusias problemas, guos
ti ligonius ir negalios suspaus
tus. Ta i pareigos, kurių niekas 
negali pavydėti, nes joms reikia 
didelės energijos, sveikatos, 
pasiaukojimo dvasios ir noro pa
dėti v ienuol i jos re ika luose . 
Romoje jis dar t u r i turė t i įvai
rių santykių su Va t ikanu , įvai
riomis kongregacijomis, ypač 
Vienuolių kongregacija, sueiti 
su pačiu Šv. T ė v u , vyskupais i r 
Vat ikano a ts tovais . 

Taip pat Lie tuvių Šv. Kazi
miero kolegija gauna jo paramą, 
nes j is jaučia, k a d ten reikia lie
tuviško, vienuoliško ir kuni
giško rūpesčio. Taip pat jo įtaką 
jaučia ir Romos lietuviai, kurių 
dar t e n nemažas būrys y ra dėl 
darbų ar pare igų užsilikusių. 

Šią vasarą Jub i l i a tas gal at
vyks į Chicagą, savo gimtinę, 
kur gyvena jo tėvai ir sesuo. Čia 
susidarys iški lmių proga. Bet 
dabar tik ga l ima palinkėti , kad 
šiose a t sak ingose pareigose 
būtų su juo Dievas, kur iam j is 
nuoširdžiai 25-rius metus tarna
vo, pa la imintas Jurgis Matulai
tis, kurio k a p ą jis t rokš t a 
aplankyti . I šk i lmės bus Romo
je t a r p savųjų. Tik jie galės j am 
p a l i n k ė t i A u k š č i a u s i o j o 
palaimos jo darbuose. 

P. S . 

Per ilgą eilę metų mūsų vi
suomeninio gyvenimo analizės 
pagal iau įsisąmoninau, kad 
visi, kurie mūsų visuomenei ati
duoda savo talentą ir kūrybines 
jėgas, jas turi „aukoti", bet visa 
k i ta , ar tai būtų kopūstų pa
gaminimas a r kavutės virimas 
mūsų tradicinėms vaišėms, turi 
bū t i apmokėta be derybų. 

Dabar dažnai diskutuojame 
paskutiniuoju metu padažnėju
sias keliones į Lietuvą. Kelionių 
agentūrų yra didelis pasirinki
m a s . Jos visos s t eng ias i 
sudaryti savo klientams kaip 
gal ima patogesnį maršrutą, 
išsikovoti iš oro linijų pri
einamiausią kainą ir suteikti 
ka ip galima geresnį patarna
vimą. Su tuo yra surištos tele
fono ir telegrafo išlaidos, per
sonalo atlyginimai, įstaigos in
ventorius, šildymas, šaldymas. 
Už patarnavimą kelionių agen
tūros gauna tam tikrą procentą 
iš keliautojų, oro linijų ir net 
viešbučių. Tų agentūrų savinin
kai , kaip ir kiekviena kita 
verslo įstaiga, a r tai būtų 
maisto ar batų parduotuvė, savo 
specialybę panaudoja kaip pa
grindinį pragyvenimo šaltinį. 
J i e iš laiko savo še imas , 
mokslina vaikus, s tengiasi 
gyventi pagal tam tikrą savo 
kraš to gyvenimo standartą. 
Vienas asmuo patyręs, kad 
kel ionei pasi ruošusi grupė 
naudojasi vienos lietuviškos 
kelionių agentūros paslau
gomis, pasipiktinęs sako: „Kaip 
jie drįsta pasipinigauti iš lie
tuviškų kišenių"! Bet ar pirk
dami šaldytuvus, dešras, duoną 
ir drabužius, mes teiraujamės, 
kieno kišenes papildysime? Be 
derybų perkame automobilius, 
namus ir maistą, neklausinė
dami, kas iš to pasipinigaus. 
Kapitalistinėje sistemoje prekės 
ir patarnavimai yra pagrįsti 
konkurencijos ir laisvo pasi
rinkimo principu. Todėl argi 
galima piktintis, kad lietuvis 
bando verstis ke 'on ių plana
v imu ar kur iuo nors kitu 
verslu? Kitos tautinės grupės, 
solidarios ir pralobusios, savo fi
nansinius išteklius sėkmingai 
naudoja politinėje srityje ir 
tokių klausimų nestato. Gal 
todėl vis dar neturime profesio
nalaus „lobby", pasitenkindami 
memorandumais ir įvairių or
ganizacijų atstovų apsilanky
mais valdžios įstaigose. Turime 
pradėti veikti kaip pilnateisiai 
gyvenamo krašto piliečiai, bal
suotojai ir mokesčių mokėtojai, 
išnaudodami įsigyvenusius ir 
pr i imtus metodus politinei 
įtakai stiprinti. Sujungus įvai
riems projektams renkamas 
sumas, galėtume Washingtone 
įsteigti „lobby", kurio užda
vinys būtų įtakoti vyriausybės 
atstovus Pabaltijo kraštų laisvi
nimo klausimu. Aišku, samdy
tieji asmenys turėtų būti pilnai 
ir t inkamai apmokami. 

Mūsų spaudos puslapius už
pildo su mažomis išimtimis 
savanoriai žurnalistai, kur ių 
vienintelis honoraras yra jų pa
vardžių matomumas spaudoje. 
Dainininkai , šokėjai, paskaiti
ninkai bijo kalbėti apie honora
rą, rengėjams tikintis, kad ne t 
ir tolimos kelionės išlaidos bus 
„paaukotos" jų labui. Už nakvy
nes užmokama. Mokama ir už 
salės iššlavimą, o prieš eilę 
metų, s tatant operą „I Lituani", 
š imtatūkstantinio biudžeto di
džioji dalis buvo išmokėta kita
t a u č i a m s , p a s i t e n k i n a n t 
nominaliniu honoraru savie
siems. Kitaip sakant, gerbiame 
kitataučių darbus, bet never
t iname savųjų talentų. 

Laikas pasidžiaugti, kad ran
dame žmonių, kurie rizikuoja 
savo santaupomis ir metasi į 
prekybinę sritį. Tiesa, kad ir 
n e p r i k l a u s o m o j e L ie tuvo je 
n e t u r ė j o m e daug a p s u k r i ų 
prekybininkų, pelningiausias 
sritis perleidę Lietuvoje gyve
n a n č i o m s , p r iv i leg i juo toms 
mažumoms. Bet j au pribrendo 
laikas pripažinti, kad turėjimas 
pinigų nėra gėda, be t būtinybė. 
Jei mūsų fondai džiaugiasi 
sutelktomis sumomis, sur ink
tomis iš geravalių lietuvių, ta i 
reikia džiaugtis, kad t u r i m e 
pasiturinčius prekybininkus ir 
versl ininkus, naudodamiesi jų, 
o ne ki tataučių patarnavimais . 
Geriau tegu mūsiškiai mūsų 
pinigais išlaiko savo šeimas ir 
išmoko savo vaikus. Kad ir pa
vėluotai, bet vis t i k įsisteigė 
mūsų tautos kooperatyvai ir 
bankeliai, nes vis t ik dalis mūsų 
tautiečių pagaliau pradeda ver
tinti finansinių išteklių svarbą. 
„Savi pas savuosius" turėtų tap
ti mūsų šūkiu, pervedant or
ganizacijų išteklius į lietuviškas 
finansines institucijas, remiant 
savo prekybininkus, kelionių 
a g e n t ū r a s , a m a t i n i n k u s ir 
agentus bei pardavėjus. 

„Savieji pas savuosius" tu r i 
būti mūsų solidarumo ir patrio
tizmo konkretus įrodymas. 

CLASSIFIED GUIDE 
RCAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. S T A N K U S 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba,norrte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

m MU> KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Beautif ui country building site, 
65 aeres in Elkhorn, Wl. VVrite: An
dre*, Rt. 4, Box 114, Elkhorn, 
Wisconsin, 53121. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

F R A N K Z A P O L I S 
3208V2 W e s t 9 5 t h S t ree t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

Švariai ir greitai išdažysime 
Jūsų kambarius 

Skambinkite vakarais, po 6 v.v.: 
476-5147 

TULŽIES AKMENŲ 
TIRPINIMAS 

Net ir didelius tulžies akme
nis g r e i t a i i š t i rpdo e t e r i o 
įšvirkštimas į tulžies pūslę. 
Mayo klinikose tyrinėtojai — 
gydytojai, šį būdą išbandę su 75 
pacientais, rado, kad daugumoje 
atvejų akmenys tulžies pūslėje 
ištirpsta per vieną dieną tokio 
gydymo. Tyrinėtojai rašo, jog šis 
būdas leidžia išvengti kitaip bū
tinos tulžies operacijos a rba jos 
akmenų suskaldymo garso ban
gomis („lithotripter"). Tačiau 
eteris tirpina t ik iš choles
terolio, ne iš kalcijo suformuo
tu s a k m e n i s . Be t k a d a n g i 
daugumas tulžies akmenų yra 
cholesteroliniai, šis gydymas 
j i e m s b ū t ų p a v e i k u s . Du 
minusai su šia procedūra, ta i , 
kad po jos akmenys gali ir vėl 
atsirasti i r kad būna sunku 
e ter io šv i rkš t imą p a t a i k y t i 
tiesiai an t tirpinamo akmens . 

f^<\ midkincl Padarai 
WklkWkWkv Savinas and Loan Association Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

925-7400 254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S. HARLEM AVE 
598-9400 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

S953 S. K*dzl« Av«. 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

FOR RENT 

išnuomojamas gražus 2 mieg. 
butas Marquette Parko apyl. 
Apšildymo ir virimo dujos, virykla, 
šaldytuvas, oro vėsinimas; parke
to grindys, balkonas. Suau
gusiems. Tel. 737-0835. 

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

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

laikome garažo įvairių rekme-
nų-daiktų pasidėjimui Mar-
quette Parko apyl. Skambinti B. 
Serapinui po 6 v.v. 636-2960. 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 
Šiomis dienomis „Draugo" 

spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didefis. 

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

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

GENRIKAS SONGINAS 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Tik dabar ši knyga išėjo iš spaudos, 128 psl., kietais 

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

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

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

POVILAS PETKEVIČIUS 
LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti. Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629. 

ESŪC t=J 
fanuose 
LENDER 

Antano Gailiusio 
SAVANORIO DUKTĖ, 

keturių dalių romane. 
čia pro skaitytojo akis pravedama įvairių kartų lietuvių 

gyvenimas ne tik JAV, bet Kanadoje, Australijoje ir Vene-
cueloje vienos nepriklausomoje Lietuvoje išaugusios moters 
išgyvenimų plotmėje. Seni meilės konfliktai ir išgyvenimai 
naujus veikėjus randa jaunojoje išeivių kartoje. 

Įdomiai iliustruota knyga kainuoja 9 dol. Su persiuntimu 
— 10.50 dol. Illinois gyventojai moka 11.30 dol. 
Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, 
IL 60929. ši knyga gaunama ir pas knygų platintojus. 



Vilniaus folklorinio ansamblio „Ratilio" vadovė, muzikologė Zita Kelmickai-
tė Clevelande susitiko su Lietuvių Tautinio meno ansamblio „Čiurlionio' 
pirmininku Vladu Plečkaičiu. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

„RATILIO" ANSAMBLIO 
I Š L E I S T U V Ė S 

Vilniaus univers i te to folklo
rinis ansambl i s ,,Ratilio", apie 
mėnesį gastrol iavęs įvairiose 
JAV lietuvių kolonijose, pa
k v i e s t a s S t . P e t e r s b u r g o 
Lietuvių Pens in inkų klubo va
dovybės ir LB St. Petersburgo 
apyl inkės valdybos, balandžio 
25 d. vakare atvyko į St. Peters-
burgą. Pirmąjį spektaklį davė 
balandžio 26 d. Lietuvių klube 
(publ ikos s u s i r i n k o 480), o 
antrąjį balandžio 27 d. Eckerd 
College salėj (380 žmonių). Visi 
ankstyvesniej i jų pasirodymai 
mūsų spaudoje gražiai įvertinti. 
Puikia i jie pasirodė ir čia. J a i s 
gėrėjosi ne vien St. Petersbur
go l ietuviai , bet buvo suvažia
vusių ir iš įvairių Floridos apy
linkių. Svečių tarpe matėsi ir 
iškilių p lunksnos darbuotojų, 
t ad apie pač ius spek tak l ius 
viliuosi v i enas jų parašys, aš gi 
r a š a u t i k a p i e a n s a m b l i o 
išleistuves. 

Išleistuvių vakarienė, pabend
rav imas su rat i l iečiais ir atsi
sve ik in imas su jais su reng ta 
balandžio 28 d. 6 vai. vakare . 
LB apyl inkės valdybos pirmi
n inkas Algis Dūda a t i t i nkamu 
žodžiu pradėjo pobūvį. Lietuvių 
Šv. Kazimiero misijos vadovas 
kun . V y t a u t a s Zakaras sukal
bėjo prasmingą, pritaikytą šiam 
vakaru i , invokaciją. 

Visiems pas is t ipr inus ir ra-
tiliečiams prie stalų sudainavus 
įvairių da inų, apylinkės pirm. 
A. Dūda pradėjo antrąją šio po
būvio dal į , ku r i a i p raves t i 
pakvietė J A V LB tarybos narį 
ir PLB seimo atstovą Adolfą 
Armalį . 

A. A r m a l i s po į ž a n g i n i o 
žodžio, kreipdamasis į , ,Rati l io" 
nar ius , t a i p kalbėjo: J ū s m u m s 
ta ip puik ia i perdavėte pr ieš 
š i m t m e č i u s m ū s ų s e n o l i ų 
gyvąją l ietuvišką dvasią. J i , 
ka ip t ada , ta ip ir dabar iš
r e i š k i a m a žodžiu, da ina ir 
šokiu. J u m s dėkojo žiūrovų plo
j imai, j ums dėkojo pavieniai lie
tuvia i , spektakl ių rengėjai ir 
mes visi čia esantieji j u m s 
l ietuvišku nuoširdumu sakome 
ačiū. Iš jū sų dviejų spektakl ių 
mes dar s t ipr iau pajutome, jog 
lietuvių t au tos kar tos , kad ir 
mirš ta , t ač iau tautos dvasia 
gyvuoja, vis st ipriau reiškiasi 
naujose kar tose . P a l a i m i n t a 
l ietuvių t a u t a , kuri , nežiūrint 
labai žiaurios 50 metų trukusios 
t a u t i n ė s , r e l i g i n ė s ir eko
nominės priespaudos, išaugino 
t ok į p u i k ų l i e t u v i š k ą č i a 
matomą j aun imą ir kuris ran
dasi visoje Lietuvoje. Jei dar ne t 
prieš me tus daug k a s išeivijoje 
abejojo gyva lietuviška jaunimo 
dvasia, šiandieną galima drąsiai 
tv i r t in t i , kad šių dienų jau
n i m a s y r a t i k r a g a r a n t i j a 
gražiai Lietuvos ateičiai. 

Vliko valdybos p i rmin inkas 

dr. Kazys Bobelis, atsisveikin
damas su ansambliečiais, tarė: 
Tikrai buvo nepaprastai malo
nu ke le t ą d i e n ų su jumis 
p ra l e i s t i , pas idž iaugt i jūsų 
lietuviškais, mums pristatytais, 
tau t i ška is šokiais, dainomis ir 
p r i m i n t i m u m s ir mūsų 
vaikams mūsų krašto praeitį. 
Mes džiaugiamės, kad Lietuvos 
j aun imas atgimęs, mes džiau
giamės, kad Lietuvoje y ra nau
jas t au t in i s atgimimas ir taip 
pat džiaugiamės ir tikimės Lie
tuvos laisve, kurią jūs ir mes 
kar tu vieną dieną pasieksime. 
Bet t a i p pa t mes n iekada 
neužmiršime tikrosios realybės, 
t ikrovės. Man labai įstrigo aną 
dieną girdėti solistės Pavilionie
nės žodžiai, kuomet ji mums ci
tavo Miškinio eilėraštį, ypač jo 
pabaigą: ..O, Viešpatie, kokia 
baisi y r a t ikrovė". Ir t ikra i mes 
niekad negalime tos tikrovės 
užmiršti. Ji ir šiandien dar 
egzistuoja. Mus skiria ne tik 
At lantas , bet ir geležinė siena, 
kuri, nors byra, dreba, barška, 
bet ji vis dar egzistuoja, atskir
dama mus ir jus . Mes turime 
dirbti visi, visomis jėgomis, stip
riai, vieningai, kad tą sieną 
sunaikintume ir kad Lietuva 
būt laisva. Jū s tą mūsų siekimą 
perduokite mūsų broliams ir 
sesėms, kad mes visi k a r t u vie
ną dieną galėtume matyt i lais
vą, nepriklausomą Lietuvą, 
daug jums sėkmės! 

Ansamblio vadovė Zita Kel-
mickaitė pasidžiaugė, kad po 
išgyvento nuovargio, Florida 
buvo vienintelė vieta, kurioje jie 
išsimiegojo. Vienintelė vieta, 
kur gavę saulės spindulį, nes jo 
nematydavę. Išlipdavę iš auto
buso ir bėgdavę į salę kon
certuoti. Čia pasijutę, kaip tikri 
amerikiečiai. Visiems, kurie 
priėmė ansambliečius nakvynei 
ir juos globojo, ,,Ratilio" narių 
vardu šiltais žodžiais j i nuošir
d ž i a u s i a i padėkojo . Po to 
papasako jo , kad d a b a r i r 
Lietuvoje daug kas klausia, 
kaip čia y ra , kad t ie jauni 
studentai dainuoja labai senas 
dainas. Tokias dainas, kad dau
gelis esą ir iš jūsų neatsimena. 
Ir ka i kas abejoja ar tikrai jos 
senoviškos. Jos šiek t iek mono
toniškos, galbūt neefektingos. 
Taip yra iš tikrųjų. Dabar 
studentai, jei atvažiuotumėt į 
Lietuvą, jūs pamatytumėt, jų 
yra visokių: y ra labai madingai 
apsirengusių, jų yra pasigė
rusių, taip pa t ir rankom suba-
dytom — narkomanų (nesą čia 
ko s lėp t i ) , jų y r a ža l ia i , 
raudonai, geltonai nudažytais 
plaukais ir nuskusta viena puse 
galvos. Daugybė roko koncertų, 
į kuriuos studentai eina. Ir vis 
dėlto yra vienas skirtumas. Net 
ir t ie , kartais liūdnom akim. pa
vargę atrodytų, jauni žmonės, 
visi j ie suklūsta ir nutyla, kada 
jie ateina į tradicinę mūsų 
šventę — Vilniaus mieste festi
valį, kuris t runka visą savaitę. 
Tuo metu Vilniuje y ra dainuo

jamos liaudies dainos, šokami galės vykti į vieną arba kitą 
šokiai ir visa tai vyksta senuo- Amer ikos un ive r s i t e t ą : ir 
se universiteto arba Vilniaus s tudentų , ir tyrinėtojų, ir 
senamiesčio kiemuose. Ir v a mokslininkų. Šitas padaryta 
ši t ie liūdni jaunuoliai, t ik ra i šiek tiek prilipus prie Zitos an-
madingi ir gražūs bei ir uni- samblio. Ką mes pažinome 
versitetą baigę, j ie visi iki atvykę į labai svetingą Ameriką 
nakties stovi ir dainuoja. Ir ir jūsų mieste, tai bus t ikras pa-
kodėl gi visą naktį tokias liūd- grindas mūsų ateities ryšiams, 
n a s dainas dainuoti? Mūsų tau- Laba i nuoširdžiai dėkoju 
t a tokia ir yra. Matyt visi pasi- universiteto ir rektoriaus Ku-
ilgo kažkokio labai t ikro daikto, biliaus vardu, baigė savo žodį 
t ik rų kažkokių vertybių, pa- prof. dr. R. Pavilionis, 
prastos melodijos, nemandrios. Po to „Ratilio" ansamblis su 
Ka i išgirsta tokią neįmantrią, visa publika sugiedojo „Lietuva 
bet labai nuoširdžią melodiją, jie brangi". 
kiekvienas pasijunta lyg kokią Atsisveikinimui vadovaująs 
dvasinę išpažintį. Labai papras- A. Armalis pažymėjo, kad „Ra-
t i dalykai, labai paprasta i tilio" viešnagę čia organizavo ir 
sakomi, ir tai j iems yra savo- tvarkė dvi mūsų vietovės or-
t iška atgaiva po visko — po ganizacijos: Amerikos LB St. 
politikos, po roko maršų per Petersburgo apylinkė ir Lietu-
Lietuvą, po visų šiuolaikinių vių pens in inkų k lubas , 
problemų. Pažymėjo dar, kad Vienkart pakvietė LB apylinkės 
,,Ratilio" ansamblis įsisteigė pirm. A. Dūdą, kuris per an-
1968 metais. Jo steigėjos 3 samblio vadovę Zitą Kelmickai-
moterys: Veronika Pavilionienė tę įteikė visiems „Ratilio" daly-
ir dar dvi filologės pradėjo mūsų viams dovanėlę, 
ansamblį. Baigdama šį pasako- Po to buvo pakviestas St. Pe-
jimą vadovė Z. Kelmickaitė tersburgo lietuvių pensininkų 
supažindino publiką ir su savo klubo pirmininkas Bronius Gin-
ansamblio nariais, iškviesdama čiauškąs, kuris tartame žodyje, 
kiekvieną prie scenos ir apibū- be kita ko, pareiškė: Jūs . mielie-
dindama kuriame kurse, ką ji ansambliečiai, esate lietuvių 
studijuoja ar jau y r a baigęs ir iš tautos kultūros ugdytojai ir sau-
kur kilęs. Galop supažindino ji gotojai, šviesūs žiburiai, taip 
ir su Vilniaus universiteto pro- nuoširdžiai, ryžtingai ir su 
rektorium prof. dr. Rolandu meile savajai tėvynei švietę jos 
Pavilioniu. sutemų gūdžią naktį, nešę tau-

Tarė žodį ir R. Pavilionis, tai viltį ir prisikėlimą laisvam 
Šiandieną čia atsisveikinimo gyvenimui. Šį vakarą atsisvei-
vakaras, o man pirmoji diena kindami su jumis, nuoširdžiau-
šiame mieste. Bet taip jau šiai dėkojame jums už mums 
nutinka, kad susitinkam, tuoj atvežtus mūsų tėvynės kultūros 
tenka ir išsiskirti. Yra graudu, deimantus. Pirm. B. Ginčiaus-
bet tie mūsų susitikimai tik kas pasakė dar. kad ir pensi-
laikini, yra pradžia kitų susi- ninku klubas įteiks ansambliui 
tikimų. Aš reiškiu jiems didelę dovanelę, 
padėką, nes jie at l iko didžiulį Baigiamajame žodyje apylin-
darbą, galima sakyti net žygdar
bį, suradę pirmuosius kontak
tus, pirmuosius ryšius, kurių 
mums labai trūko. Jie vieni iš 
tų žmonių, kurie savo šviesia, 
tauria, autentiška daina ir 

kės pirm. A. Dūda pasakė, kad 
pagal abiejų organizacijų susi
tarimą Lietuvių Bendruomenės 
apylinkei teko suruošti šias 
išleistuves. Stengtasi viską 
atl ikti , kaip galima geriau. 

šokiu, savo jaunyste ir savo gi- Žinoma reikėjo ir gausaus būrio 
liais jausmais bei žodžiais, talkininkų. J is išvardino visus, 
kuriuos išsakė savo šeiminin- kurie prie išleistuvių surengimo 
kams (čia juos globojusiems), prisidėjo, o taip pat ir visus tuos, 
tikrai padeda gr iaut i tą sieną, kurie atsilankiusius ansamblie-
apie kurią šiandieną kalbėjo dr. čius priėmė ir juos globojo, iš-
Bobelis. Tai yra labai svarbu, reiškdamas jiems visiems nuo-
Visų tų žmonių šiandieną auga širdžiausią padėką. Po to jis pa-
Lietuva ir matyt čia y r a jos kvietė Lietuvių klubo, kuriame 
viltis. Atsiskyriau nuo grupės vyko šis pobūvis, pirmininką 
ne todėl, kad turėjau kokių nors Antaną Gudonį a t s i sve ik i -
biznieriškų reikalų, bet turėjau nimui. 
rektoriaus Kubiliaus pavedimą A. Gudonis. tarp kitko, kal-
paieškoti ryšių su Amerikos bėjo: Lietuvių klubui jūs įteikėt 
universitetais. Pavėlavau at- tą gražią tautinę juostą, pluoš-
vykti į šitą labai puikų miestą 
tik todėl, kad vaka r vyko dar 
derybos su Illinois Chicagoje 
vadovye ir mes nutarėme dėl 
mainų . T u r i m e paruoš t i 
artimiausiu metu galutinį pro
jektą. Jau nemažai žmonių 

tą literatūros ir meno. už ką 
mes labai dėkingi. Savo daino
mis ir muzika jūs nuvedėte mus 
į Lietuvos laukus, ežerus ir 
miestus. Mes jus skaitome tau
tos didvyriais. Nežiūrint ne
žmoniškos priespaudos ir visų 

pergyvenimų, rusai nesugebėjo 
lietuvių nu tau t in t i . Jaun imas 
žengia pirmyn. Mes džiaugia
mės matydami jus, mums garbė, 
kad aplankėte mus . Komu
nizmo idėjos žlunga. Lietuva 
bus laisva ir nepriklausoma. 
Sveikatos ir i š t v e r m ė s an
samblio dalyviams. 

Tuo ir baigėsi oficialioji su 
ansambliečiais atsisveikinimo 
dalis. Šiose „Rat i l io" išleis
tuvėse dalyvavo 280 lietuvių. 

K. Gmž. 

MŪSŲ KOLONIJOS 

Lemont, 111. 
MAIRONIO MOKYKLOJE 

Maironio l i tuanis t inės mo
kyklos metinis pobūvis įvyko 
balandžio 22 d. Lietuvių centre 
Lemonte. Pavasariškai mokyto
jos D. Šlenienės išpuošta, nau
jai praplėsta salė prisipildė gau
siu būriu tėvelių, giminių bei 
draugų. Svečius šil tu žodžiu pa
sveikino mokyklos direktorė 
Laima Tr inkūnienė , pakvies-
dama smagiai pabendraut i ir 
pasilinksminti. 

P r o g r a m ą a t l i k o „ A n t r o 
kaimo" aktoriai J . Riškus, E. 
Tuskenis, J. Jakštytė-Landfield, 
A. Vitai tė ir J . Kapačinskas. 
Vaidybiniai škicai buvo pri
taikyti mokyklinio gyvenimo 
aktualijoms. Nebuvo užmiršta 
ir komiškai pavaizduoti kaip 
renkamos to l imesnės aukos 
Lietuvių centrui . 

Po to buvo pris tatyt i svečių 
tarpe buvę Vi lniaus etnogra
finio a n s a m b l i o „ R a t i l i o " 
atlikėjai su meno vadove Zita 
Kelmickarte. J ie taip pat atliko 
trumpą programėlę, sudainuo
dami keletą liaudies dainų, 
nukėlusių mus į tolimą senovę, 
su akordeonu užvesdami kaimo 
polkutę ir į t raukdami į šokio 
sūkurį vietinius lietuvius. Ir 
bendrai salėje buvo ne vienas 
svečias iš Lietuvos, neskaitant 
ansambliečių. Džiugu žiūrėti, 
kaip mezgasi ryšiai tarp išei
vijos ir tėvynės lietuvių. 

Pasistiprinus šilta vakariene, 
skaniai paruošta A. Šoliūnie-
nės, kojos lengvai slydo naujuo
ju šokių parketu, smagiai gro
jant „Gintaro" orkestrui. Pabai
gai direktorė Laima Trinkū
nienė ir buvusios direktorės M. 
Milašienė ir A. Gasnerienė buvo 
pakviestos ištraukti laiminguo
sius dosnių laimėjimų bilietus. 
500 dol. prizą laimėjo R. ir A. 
Končiai. Rūta Končienė yra 
mokyklos mokytoja. 250 dol. 
laimėjo Rūta Naujokienė ir 150 
dol. — J . Lendrait is . 

Tai buvo kul tūr ingas ir sma
gus vakaras. 

Sn iegą Masiu l ienė 
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E inu prie Tavęs, o Viešpatie, 
išpažindamas, "tad esi geras, 
švelnus.j&tlaidus ir malonus, o 
gy vasai Dieve. Tikiu, kad tik Tu 
vienas žinai, ką darai, o žmogus 
yra vėjo blaškomas žaislelis. Aš 

RELIGINĖS KNYGOS LIETUVAI 
Daugiau kaip keturiasdešimt 

metų vykdytas draudimas kate-
kizuoti vaikus ir spausdinti re
liginę literatūrą padarė didelę 
moralinę žalą mūsų tėvynėje. Ši 
žaizda pati savaime neužgis 
vykstančio atgimimo pavasarį. 
Be to, žiaurios žudynės Gruzijoj 
ir įvairūs Ivanovai be i Li-
gačiovai tėvynėje ir Maskvoj ro
do, kad šis pavasaris nė ra be 
pavojaus. Todėl reikia nedel
siant ieškoti balzamo šiai pikt
žaizdei gydyti ne t ik dėl to , kad 
yra pavojus vėl užsitrenkti gele
žinei uždangai, bet dar labiau 
dėl to, kad juo ilgiau ši žaizda 
pūliuos, juo sunkiau bus iškop
ti moralinį nuosmukį iš melo ir 
prievartos sužalotų sielų. 

Todėl reikia labai džiaugtis, 
kad ses. Igne. Nekaltai Pradė
tosios Marijos vienuolyno veik
li narė, surado amerikietišką re
liginių knygų leidykla, kur i pa
žadėjo nuostabią pagalbą šioje 
srityje. Ši leidykla ruošiasi ne
trukus išleisti šešias gausiai 
iliustruotas religines knygeles, 
skirtas vaikams. Leidykla suti
ko prijungti prie šimtatūks
tantinio anglišku knygų tiražo 

ir lietuvišku? vertimus su tom 
pačiom spalvotom iliustracijom. 
Žinoma, vertimu į lietuvių kal
bą tenka pačiai ses. Ignei pasi
rūpinti. Už spausdinimą (darbą 
ir popierių) reikia mokėti tik po 
50 centų už kiekvieną knygelę! 
Tai yra pasakiškai pigu, tu r in t 
galvoje gausias spalvotas iliust
racijas. 

Taigi, jei norėtume atsispaus
dinti po dešimtį egzempliorių 
kiekvienos šios knygelės, turė
tume sumokėti t ik 30 dolerių! 
Tačiau ką palydytume su tokia 
,,didele" dvasinio balzamo doze? 
Tai būtų juokinga! Todėl leidyk
loje užsakyta ne po dešimtį, bet 
po dešimtį tūkstančių kiekvie
nos knygutės, ta igi iš viso 
60.000 knygučių. Tai yra irgi 
tik lašelis, palyginus su 200.000 
užplanuotu Šapokos istorijos ti
ražu. Tačiau ir 60.000 knygelių 
bus jau apčiuopiamas lašas nu
skaidrinti vaikų sieloms ir 
nuteikti jas ieškoti amžinos 
tiesos ir gėrio. 

Šitam jaunųjų sielų vaistui 
reikia 30.000 dolerių. Ses. Igne 
turėjo pakankamai meilės mūsų 
tėvynės mažiesiems ir pakanka-

tvirt inu, kad kars tas , kur is 
uždaro mirusius , atskleidžia 
naujus horizontus, u- kad tas , ką 
mes laikome pabaiga, y r a tik 
pradžia. 

V. Hugo 

mai sumanumo surasti būdą 
šioms knygelėms pagaminti, bet 
ji juk neturi nė 30 dolerių, o ką 
jau bekalbėti apie 30,000. Ta
čiau vis tiek, ar ji turi ar neturi, 
reikalas visiems mums per daug 
svarbus ir proga per daug pa
lanki, kad ja nepasinaudotume. 

Todėl suruoškime mažiesiems 
savo broliams ir sesėms Lietu
voje gėrio muzikos operą, suor-
ganizuokim jų sielų džiaugsmo 
šokių šventę, paskirkime litera
tūros premiją — kiekvienas iš 
savo kišenės po dolerį, po šimtą 
ar po tūkstantį , nes tai yra svar
biau, negu opera Chicagoje ar 
šokių šventė Hamiltone. Apmo
kėkime šių religinių knygų 
leidimą ir pasiųskime jas kartu 
su savo meile mažiesiems čiul-
buonėliams Lietuvoje, kad jie iš
moktu čiulbėti savo meilę Vieš
pačiui ir joje atrastų kelią į 
šviesesnį rytojų. Nedelsdami ir 
nešykštėdami rašykim čekius 
Special Apostolic Fund vardu ir 
siųskim juos šiuo adresu: Sr. Ig
ne Marijošius, Immaculate Con-
ception Convent, 600 Liberty 
Hwy.. Putnam. CT 06260. 

A.tA. 
ANDRIUS 

DAUGIRDAS 
mirė 1989 m. gegužės 6 d., 
sulaukęs senatvės. Gimęs 
Lietuvoje, Čikagoje gyveno 
nuo 1942 m. 

Liko nuliūdę: žmona Eu
genija, pusbrolis dr. An
tanas Marčiukaitis su 
šeima, svainės: Ona Račiū
naitė ir Gražina Valaitienė 
su šeima; Lietuvoje sesuo 
Anelė-Benigna ir kiti gimi
nės. 

Velionis pašarvotas antradienį, gegužės 9 d. Petkus-
Marųuette laidotuvių koplyčioje, 2533 W. 71 St. Lankymas 
nuo 3 vai. iki 9 v. vak. 

Laidotuvės trečiadienį, gegužės 10 d. Iš koplyčios 9 v.r. 
išlydimas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią ir po gedulingų 
pamaldų laidojamas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Maloniai kviečiame visus gimines ir artimuosius daly
vauti laidotuvėse. 

Liūdi: žmona, sesuo ir kiti giminės. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca . i fo rn i a A v e n u e 
Tele fona i — 523-0440 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 South Hermi tage A v en u e 

Te l e f o n a s - 927 -1741-1 
4 3 4 8 S. California A v en u e 

Te 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 . 5 0 t h 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 S U N Ū S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7 -1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . — Tel . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

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

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

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

Sallv Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAU-JA (HK'AOO.JE BEI PRIEMIESČIUOSE 

Tel . 6 5 2 - 5 2 4 5 
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x Kun. Alfonso Svarinsko 
sutiktuves ruošia tarporganiza-
cinis komitetas, į kurį įeina 
svarbesniųjų organizacijų atsto
vai. Prasidės birželio 4 d. 
iškilmingomis pamaldomis Švč. 
M. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje 10:30 vai. 
Po to susitikimas Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje 3 vai. p.p. 
Užsibaigs vaišėmis kavinėje ir 
pabendravimu. Kviečiami visi 
lietuviai gausiai dalyvauti. 

x Nauji drąsūs Lietuvos 
kino studijos filmai apie žmonių 
likimus Tarybų Sąjungoje bus 
rodomi Seklyčioje ketvirtadienį, 
gegužės 11 d., 5:30 ir 8 vai. vak. 
ir šeštadienį, gegžės 13 d., 2:30 
ir 5 vai. p.p. 

x Šv. Vardo Vyrų drau
gijos Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje bendra šv. 
Komunija bus ateinantį sekma
dienį, gegužės 14 d., per 8 vai. 
šv. Mišias. Bus paminėta ir Mo
tinos diena. Po šv. Mišių salėje 
bus bendri pusryčiai ir motinų 
pagerbimas. 

x Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje Brighton 
Parke gegužinės pamaldos bus 
kiekvieną pirmadienį, trečia
dienį ir penktadienį 7 vai. vak. 
Visus parapiečius kviečia daly
vauti. 

x Ko m p. Vlado Jakubėno 
kūrinius dažnai girdime įvai
riuose renginiuose. Dabar jis 
savo amžiaus 85-rių metų 
sukaktyje bus pagerbtas 
Chicagos Jaunimo centre 
gegužės 12 d., penktadienį, 
vakaronėje 7:30 vai. vak. 

x St. Xavier College, 3700 
W. 103 St., gegužės 16 d., antra
dienį, 7 vai. vak. bus gailes
tingųjų seserų (nursių) informa
cinė sesija. 

x Kaip maistu gintis nuo 
sklerozės — gail. sesers Elenos 
Peržinskienės pranešimas Alvu-
do pažmonyje Lietuvio sodyboje 
šį sekmadienį nuo 2 v.p.p. Daly
vauja kun. Juozas Juozevičius. 
Gydytojas aiškina, kaip kovoti 
su storosios žarnos vėžiu. Krau
jospūdžio matavimas. Kraujo 
tyrimui lapeliu išdavimas ir 
apie gautus paaiškinimas. 
Cirkas-video filmas^ Visi la 
kiami, visiems įėjimasTaisvas. 

x Pasaulio Lietuvių centro 
nauji nariai: J. A. Biručiai, 
Glen Ellyn - 1,000 dol., V. E. 
Pauliai, Willowbrook - 300 
dol., G. R. Šatai, Sunny Hills, 
FL — 25 dol. Savo įnašą padi
dino 1,000 dol. Gražina Liau-
taud. Nuoširdžiai dėkojame. 

(sk) 
x L i e t u v i š k a i kelionių 

agentūrai reikalingas patyręs 
tarnautojas (galintis dirbti su 
PARS). Skambinti 238-9787. 

(sk) 
x Zigfridas Orentas iš Šiau

lių ieško savo giminių Orentų, 
po II Pas. karo išvykusių į JAV, 
galbūt į Hartford, CT. Orentai 
prašomi rašyti: Lithuania, 
235400 Šiauliai, Žemaitės 
33-47, Z. Orentui. 

(sk) 

x A. a. Andrius Daugirdas, 
86 metų amžiaus ilgametis 
„Draugo" administracijos 
tarnautojas, dėl ligos ir amžiaus 
išėjęs į pensiją, mirė gegužės 6 
d. ligoninėje. Bus pašarvo
tas gegužės 9 d., antradienį, 
Petkaus Marąuette laidojimo 
įstaigoje ir laidojamas iš Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčios po gedulingų pa
maldų Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. Nul iūdime liko 
žmona Eugenija ir daug jo ir 
žmonos giminių Chicagoje, 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

x Dr. Dalios Garūnai tės ir 
Lino Sadausko užsakai prieš 
moterystės sakramentą eina 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje Marąuette Parke. 

x Dainų šventės semina
ras, kurį organizuoja muzikas 
Faustas Strolia, įvyks birželio 
20-23 dienomis Dainavos sto
vyklavietėje. Kviečiami visi 
chorų dirigentai ir po keletą 
chorų atstovų seminare daly
vauti. Stovyklos nuoma ap
mokama rengėjų, o pačių daly
vių transportacija ir maistas. 

x Petras Aleksa, JAV LB 
Kultūros tarybos narys, rūpi
nasi laureatų šventės sceniniu 
apipavidalinimu ir medaliais 
laureatams. Pirmą kartą šalia 
finansinių premijų, kurių mece
natai yra Lietuvių fondas ir 
JAV Lietuvių Bendruomenė, 
Kultūros taryba iškilmingai į-
teiks laureatams ir medalius. 
Prašome visuomenę gausiai at
silankyti į šią kūrėjų pagerbimo 
šventę. 

x „Didysis Kovotojas", ku
nigas Karolis Garuckas, S. J., re
daguota Jono Kidyko, išėjo iš 
spaudos. Išleido „Krikščionis 
gyvenime" leidykla. Knyga 
apima kun. K. Garucko bio
grafiją, darbus ir pabaigoje 
duodami jo laiškai. Išleista 
gražiai, kietais viršeliais, 385 
psl. 

x Putnamo seselių rėmėjų 
surengta vakarienė ir programa 
gegužės 7 d. praėjo gražiai ir 
gerai. Buvo nemažai atsilankiu
sių, dalyvavo ir kalbėjo Nekalto 
Prasidėjimo Marijos seserų pro
vincijole ses. Bernadeta, ses. 
Ona Mikailaitė ir kt. Plačiau 
bus kitą dieną. 

x Raimundas Gierštikas, 
Oak Lawn, 111.. su prenumera
tos mokesčiu atsiuntė ir 20 dol. 
dienraščio stiprinimui. R. Gierš-
tiką įrašome į garbės prenume
ratorių sąrašą, o už auką labai 
dėkojame. 

x A. Koyelaitis-Kojalavic-
kas, West Lome, Kanada, Sta
sys Ančiulis. Twin Lake, \Visc., 
Gailutė Palionis, Middleton, 
Wisc., atsiuntė po 8 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. Po 
7 dol. — Juozas Gedmintas. A. 
Plačas. Elena Mekys. Labai 
ačiū. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Pagerbtos ilgametės K. Donelaičio mokytojos. Iš kairės: Bronė Prapuolenienė, Ona Jagėlienė, 
Regina Kučienė ir Marija Plačienė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KRISTIJONO DONELAIČIO 

MOKYKLAI 30 METŲ 

Mokykla, pagal savo šūkį 
„Mylėsi Lietuvą iš tolo visa šir
dim, visais jausmais" auklėjanti 
mūsų lietuvišką jaunimą, šiais 
metais švenčia 30 metų sukaktį. 
Ši reikšminga sukaktis buvo 
atšvęsta balandžio 8 d., šešta
dienį, Jaunimo centro didžiojoje 
salėje Chicagoje. 

Šventė pradėta iškilmingai 
akademija. Mokytojas Juozas 
Polikaitis, pasveikinęs svečius, 
mokytojus, tėvelius ir mokinius, 
tolimesnei programai vest i 
pakvietė dr. Leoną Kriau-
čeliūną. Dr. Leonas Kriaučeliū-
nas, mokyklos ilgametis mece
natas, jau ketvirtą mokyklų 
sukaktį pravedąs, gerai susi-

x Rožinis ir šv. Mišios bus 
aukojamos gegužės mėn. 12 d., 
penktadienį, 6:30 v.v. tėvų jėzui
tų koplyčioje. Po pamaldų 
pokalbis J. centre tema: 
„Krikščioniškojo atsinaujinimo 
judėjimas pasaulyje, Lietuvoje 
ir išeivijoje". Mišias konceleb-
ruos ir pokalbyje dalyvaus kun. 
dr. K. Trimakas ir kun. R. 
Repšys. Visi maloniai kviečia
mi. Židinys. 

(sk) 

x Laureatų IX-ji premijų 
šventė įvyks gegužės 20 d. Jau
nimo centre Chicagoje. Visi 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti. 
Rezervacijoms skambinti Ire
nai Polikaitienei 434-2243. 

(sk) 

x Video ir stereo aparatū
rą siunčiame į Lietuvą. Siun
čiame kargo į Maskvą arba 
Vilnių ir iš kitų JAV miestų. 
Tiksli i r sąžininga kargo in
formacija persiunčiant jūsų 
da ik tu s . Romas Pūkštys, 
Transpak, tel. 312-436-7772, 
namų tel. 312-4304145. 

(sk) 

x Nuo gegužės 17 iki birže
lio 5 d. išvykstu į Lietuvą. Ga
liu patarnauti nuperkant auto
mobilį jūsų giminėms arba pa
dedant jiems apsipirkti „doleri
nėje". „Lietuva Parcerl Service" 
dirbs ir nebus uždaryta. Kreip
tis pas J . Juodvalkienę, 4457 
S. Talman, Chicago, IL 60632, 
tel. 847-2614 arba 927-3704. 

(sk) 

x M. ^ y i l u t i s , (Mrs.), 
Frankfort, III., „Draugo" garbės 
prenumeratorė, p r a t ę s ė 
prenumeratą au 25 dol. auka. 
Nuoširdus ačiū už nuolatinę 
paramą dienraščiui. 

x Dr. Kazys Šidlauskas , St. 
Petersburg Beach, Fla., dr. 
Volodka, Largo, Fla., dr. V. B. 
Raulinaitis, Chatsworth, Cal., 
dtGržaina Paegle, Marion, Fla., 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė po 20 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

x Dr. Ona Bakaitis, dr. Al
dona Naudžius, Vytautas Juod
ka, Gražina\ Markonis , K. 
Čepaitis, Vacys Mitkus, visi iš 
Chicago, 111., A. Vv Giedraitis, 
Willowick, Ohio, O. T^cerneris, 
La Grange, 111., St. Vaškys>$t. 
Petersburg Beach, Fla., V. G. 
Ankus, Oak Lawn, 111., Povilas 
Ivaška, Upper Marlboro. Md., 
Jonas Adomaitis, Sunny Hills, 
Fla., Joseph Sabas, Apo, N.Y., 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė po 15 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

x Kun. Antano Sau 1 a k i o . 
S.J. 20 m. kunigystės sukaktis 
ir 50-tas g imtadienis bus 
paminėti gegužės 19 d., 7 v.v. 
Jaunimo centro kavinėje. Šiam 
maloniam pobūviui kviečiama 
registruotis savaitės dienomis 
pas A. L ikande r i enę , tel . 
737-8400. 

(sk) 
x Lietuvos kel iauninkų dė

mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar ki tų lini
jų skrydžius į'Lietuvą, ar gauti 
patarnavimus New Yorko aero
dromuose, skambinkite į New 
Yorko kelionių agentūrą „VY
TIS" 718-769-3300. 

(sk) 

x „Pas močiute a u g a u , rū-
tytėles skyniau..." Motinos 
Diena gegužės 14. Skambinkite 
Baltic Blossoms dabar! Tel. 
4342036. 

(sk) 

pažinęs su mokyklos vargais, 
džiaugsmais, rūpesčiais, po 
trumpo ir linksmo įvado pakvie
tė mokyklos direktorių Julių 
Širką prabilti į svečius. Direk
torius savo kalboje, pasidžiaug
damas ir pasiguosdamas, trum
pai perbėgo ilgą ir sunkų 
mokyklų 30 metų kelią. Ilgėliau 
sustodamas prie mokyklų kūri
mosi istorijos, kuri ne visiems 
po 30 metų y r a žinoma. 
Mokykla įsikūrė 1959 metų 
rudenį. Pirmajam tėvų susi
r ink imui ir mokyklos ati
darymui vadovavo mokyklos 
steigimo iniciatorius Antanas 
Kašubą. Mokykla prisiglaudė 
evangelikų liuteronų Tėviškės 
parapijoje, vaišingoje ir rūpes
tingoje to meto parapijos 
klebono kun. Anso Trakio globo
je. Pirmajam tėvų komitetui pir
mininkavo Eugenijus Gerulis. 
Naujai mokyklai vadovauti 
buvo pakviestas mokytojas Ju
lius Sirka, kur is prieš tai 
vadovavo Toronto Maironio 
mokyklai, ir mokytoja Ona Roz-
niekienė, neseniai atsikėlusi iš 
Philadelphijos. 

Mokyklos atidaryme sveiki
nimo Žodyje Lietuvių Bend
ruomenės Chicagos apygardos 
pirmininkas Jonas Jasai t is 
džiaugėsi nauja mokykla, o 
Tėviškės parapijos klebonas 
kun. Ansas Trakis didžiavosi, 
kad jo parapijos patalpos tar
naus ne tik Dievo garbei, bet ir 
lietuvių tautos labui. 

Mokykla darbą pradėjo su 30 
mokinių. Laikui bėgant, 
mokinių skaičius sparčiai augo. 
Tėviškės parapijos patalpos 
pasidarė per ankštos. Angelės 
Kašubienės pastangų dėka, 
buvo gautos Marąuette Parko 
Fieldhouse patalpos. 1962 m. 
mokinių skaičius pasiekė 200. 
Darbas dviejose mokyklai nepri
taikytose patalpose pasidarė la
bai sunkus, todėl nutarta 
ieškoti kitų mokyklai pritai
kytų ir patogesnių patalpų. 
Tėvų komiteto pirmininkui 
Algiui Regiui, talkinant kun. 
Ansui Trakiui, po ilgų derybų 
su įvairiomis Chicagos miesto 
bei valstybinių mokyklų vado
vybėmis, padedant lietuviui 
Superior Court teisėjui A. F. 
Wells, pasisekė gauti leidimą 
naudoti valstybinės Francis M. 
McKay mokyklos patalpas. 
Mokykla į tas patalpas persi
kėlė 1962 metų gruodžio mėn. 
ir iki šių dienų jose veikia. Kris
tijono Donelaičio mokyklų 
direktorius ir mokytojai, su di
deliu atsidėjimu ir pasi
aukojimu ne tik moko mūsų 
vaikus, bet stebi besikeičiančias 
sąlygas ir reikalavimus, 
pritaikydami naujus metodus ir 
priemones jaunimo mokymui ir 
auklėjimui. Praeityje už tai ne 
kartą užsitraukdami rūsčios 
kritikos iš Švietimo tarybos. 
Mokytojų taryba, pritariant 
tėvų komitetui , 1964-1965 
mokslo meta is reformavo 

KANADOJE 

— A. a. Vincas Ambrozai-
tis, 82 metų amžiaus, kilęs nuo 
Raseinių, balandžio 17 d. gais
ro metu žuvo savo namuose. 
Palaidotas iš Aušros Vartų 
bažnyčios. Nuliūdime liko trys 
sūnūs ir trys dukros. Viena jų 
yra Vilniaus operos žymi solis
tė, aplankiusi Kanadoje savo tė
vą ir kitus artimuosius. 

— A. a. Yvonne Pukterie-
nė-Bouvet, 62 metų amžiaus, 
balandžio 19 d. mirė Montrealy-
je. Pamaldos už velionę buvo 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje. Nuliūdime liko vyras, 
sūnus, duktė su šeimomis. 

— Aušros Vartų parapijos 
choras Montrealyje gegužės 7 d. 
turėjo koncertą, kuriame dai
navo ir solistas Antanas Keblys. 
Akompanavo Madeleine Roch ir 
Aleksandras Stankevičius. 

— T o r o n t o Maironio i r 
Hamiltono Vysk. M. Valan
čiaus lituanistinės mokyklos 
išleido sukaktuvinį metraštį 
paminėti mokyklų 40 metų 
gyvavimo sukakčiai. Metraštyje 
daug mokinių rašinių ir nuo
traukų. Redagavo ir paruošė G. 
Paulionienė, J. Danaitis, R. 
Ločeri8, V. Stanevičienė, Ž. 

Šelmienė ir R. Rygelienė. 
Viršelis L. Ločerio, nuotraukos 
J. Miltenio ir Pranaičio. Spaus
dino Dainaičio spaustuvė. 

— Tolimas Vancouver is , 
B.C., Vasario 16 paminėjo va
sario 17 d. Minėjimą atidarė E. 
Gumbelis, vėliavų sargyboje 
buvo Julija Paliulytė ir Rimas 
Macijauskas. Paskaitą skaitė 
svečias iš Toronto Algirdas 
Vaičiūnas, meninę dalį atliko 
Liet. Bendruomenės paremta 
„Sutartinė", vadovaujama Nijo
lės Benotienės, dainuojant 
Dainai ir Zitai Gurklytėms ir 
Danai Pargauskaitei. Pabaigoje 
dar padeklamavo Julija Paliuly
tė ir Vida Malerienė. 

— Montrealio kino tea t re 
eina filmas „Malarek". Jam 
visą muziką yra sukūręs lietu
vių tarpe dirbąs muz. Aleksand
ras Stankevičius. Jis taip pat 
vadovauja ir lietuvių chorui. 

I T A L I J O J E 
• 

— A. a. ses. Barbora Juš -
kaitytė, 85-rių metų amžiaus, 
mirė Alesio mieste, netoli 
Genuos, Šiaurės Italijoje. Ji 
buvo Marijos krikščioniškos pa
galbos — saleziečių vienuolė. 

Dr. Leonas Kriaute 
metų KyvavinKi minėjimą 

iiinas praveda Kr Donelaičio lituanistines mokyklos 30 
' ninimo > »Tit re 

N r jot r -J. Tamulaičio 

mokyklą: 8 metų kursą 
sutraukė į šešerius metus, pa
liktas vaikų darželis. Tais pat 
metais įsteigta ir Kr. Donelaičio 
aukštesnioji l i tuanistinė 
mokykla. Visos šios reformos 
nesužlugdė mokyklos, bet ją dar 
labiau sutvirtino. Kr. Do
nelaičio mokykla buvo ir yra 
viena iš didžiausių, tvarkin
giausių ir drausmingiausių 
mokyklų laisvame pasaulyje. 
Per trisdešimt metų daug 
mokinių perėjo per Kr. Donelai
čio mokyklos suolus: pradžios 
mokyklą baigė 636 mokiniai, o 
aukštesniąją — 554 abiturien
tai. Per 30 metų mokykla sukū
rė įvairių tradicijų — švenčių. 
Buvo suruoštos 23 pavasario 
šventės, suruošta 15 lietuviško 
žodžio švenčių. Pradžios 
mokyklos mokinių kūrybai pa
rodyti yra leidžiamas laikraš
tėlis „Pirmieji žingsniai", kurių 
jau išleista 118 numeriai. Aukš
tesnioji mokykla leidžia met
raščius, kurio 23 nr. išeis šiais 
jubiliejiniais metais. Reikalui 
esant mokykla leidžia vado
vėlius, pratimų sąsiuvinius, 
kuriais naudojasi ir kitos 
lituanistinės mokyklos. Mokyk
la turi savo vėliavą, kurios me
cenatai yra Irena ir dr. Leonas 
Kriaučeliūnai. 

Lėšoms telkti tėvų komitetas 
rengia kasmetinius balius, o per 
paskutinius 10 metų kasmet 
rengiamos madų parodos, kurių 
pirmosios 8 buvo surengtos 
Vidos ir Roberto Kosmonų Lees 
Krautuvių savininkų. 

Direktorius Julius Širka 
dėkojo savo kolegoms moky
tojams, mokyklos draugams, 
mecenatams, tėvams ir visiems, 
kurie prisidėjo prie mokyklos 
išlaikymo darbo. Per kelias 
minutes, sunku buvo direkto
riui papasakoti, kas buvo daryta 
per ilgus 30 metų, sunku buvo 
visiems padėkoti. Kr. Do
nelaičio mokyklų mokiniai yra 
gyvi liudininkai mokyklos 
sėkmingo ir našaus darbo 
lietuvybės išlaikymo kelyje išei
vijoje. 

Dėl svarbių priežasčių nedaly
vaujant, Tėvų komiteto pirmi
ninko Rimo Dumbrio sveiki
nimą perskaitė Raimundas 
Gierštikas. Mokytojas Juozas 
Polikaitis iškvietė, pagerbė ir 
apdovanojo mokyklos ilgametes 
mokytojas — tai Br. Prapuole-
nienę, O. Jagėlienę, Reginą 
Kučienę ir Mariją Plačienę. Pa
gerbtas ir direktorius Julius 
Sirka, padėkota Zitai Šukienei. 
Visi kiti mokytojai iškviesti į 
sceną ir jiems padėkota, 
supažindinti su svečiais ir 

tėvais. 
Mokyklą, direktorių ir moky

tojus sukakties proga sveikino 
vysk. Vincentas Brizgys, gen. 
kons. Vaclovas Kleiza, Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos kle
bonas kun. Jonas Kuzinskas, 
Tėviškės parapijos klebonas, 
kun. Ansas Dumpys, pr ie 
sveikinimo pridėjo 3000 dol. 
čekį, po 100 dol. kiekvieneriems 
metams, JAV LB Švietimo tary
bos pirm. Regina Kučienė prie 
sveikinimo ir vokelį pridėjo, o 
lietuviai skautai direktoriui 
Juliui Širkai medalį prisegė. 
Raštu sveikino gen. konsule 
Juzė Daužvardienė ir Ped. litu
anistikos instituto direktorė 
Stasė Petersonienė. 

Po akademijos buvo meninė 
dalis, kurią atliko mokyklos 
mokiniai — jie šoko ir dainavo. 
Mokinių chorui dirigavo Darius 
Polikaitis. Dainas paruošė mo
kytojai Audrius Polikaitis ir Da
r ius Polikait is . Pradinės 
mokyklos šokius mokė Danutė 
Penčylaitė, o aukštesniosios 
mokyklos mokytoja Dalia Poli-
kaitytė. Meninė programa buvo 
baigta mokyklos daina „Su 
mokslu į rytojų". Po gausios ir 
skanios vakarienės svečiai, tė
vai, mokytojai ir mokiniai dar 
ilgai svečiavosi ir šoko grojant 
„Žaros" orkestrui. 

Atvažiavę į šį kraštą tėvai, 
lietuviško reikalo verčiami, stei
gė mokyklas ir stengėsi, kad jų 
vaikai išaugtų susipratę lietu
viai. Po trisdešimt ar daugiau 
metų kelios kartos perėjo tas 
mokyklas. Pirmųjų abiturientų 
vaikai yra jau tų mokyklų moki
niai. Po ilgų metų turime gra
žaus jaunimo, kuris kalba ir 
galvoja lietuviškai, kuris ateina 
ir užima vyresniųjų vietą lietu
viškame darbe. Už tai turime 
būti dėkingi mūsų lituanis
tinėms mokykloms, t iems 
tyliems pasiaukojusiems lietu
viams mokytojams, kurie kas 
šeštadienį per ilgus metus moko 
mūsų vaikus. Turime būti 
dėkingi tėvams, kurie rūpinasi, 
kad jų vaikai užaugtų lietu
viškai susipratę. Lietuviška 
visuomenė turėtų daugiau 
dėmesio kreipti į lietuvišką 
švietimą ir jaunimo auklėjimą. 

Birutė Jasai t ienė 

Advokatas Jonas Gibaitts 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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