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Nr. 67 

„LKB Kronika" Nr. 71 Ema nuo 1972 metų. 
m Perskaitęs duok k) tam! 

Jei gali, padaugink! 

Motina Niekinama 
(Tęsinys) 

10. „Broliais" pusbrolius ne 
tik senovės žydai vadino x) — 
ir dabar slavų kabose jie taip 
vadinami (ru° baltarus, lenk. 
„brat", ir tik prireikus tikslin
ti pridedama „dvojurodnyj", 
„stryjeczny" ir pan.). Kad 
evangelijose minimi „broliai" 
nėra Jėzaus motinos vaikai, 
matyti sugretinus Mato 13.55 
ir Morkaus 15,40. Šiame 
pastarajame tekste tarp mote
rų, iš to lo ž iūrėjusių j 
nukryžiavimą, minima mote
ris, irgi vardu Marija, — moti
na Jokūbo jaunesniojo ir Jozės 
(Juozapo), kurie aname tekste 
buvo išvardyti tarp Jėzaus 
,,brolių". Mūsų Naujojo 
Testamento paaiškinimuose 
šis sugretinimas pažymėtas, 
bet straipsnio autoriaus tezei 
jis nepalankus, tai autorius jo 
ir nemini, pasitenkina pirmąja 
citata. Vietoj dalykinės ar isto
rinės analizės autorius vis 
siūlo savo logiką: „prasmin
ga", „neprasminga", „būtų 
mažareikšmė", „kokia prasmė 
būtų" ir pan. 

11. Autoriui atrodo, jog „vi
siems aišku, kad sąvoka ,pirm-
gimis' yra prasminga tik tuo 
atveju, jei po pirmo vaiko 
būna dar ir daugiau gimu
siųjų". Ar ne per drąsiai auto
rius kalba „visų" vardu? Gal 
jis mano, kad visi žurnalo 

skaitytojai nieko nenutuokia 
apie pirmgimystės religinę ir 
teisinę reikšmę izraelitų-žydų 
tautoje? Vyriškosios lyties 
pirmgimiai turi būti paskiria
mi Viešpaties garbei (Išėjimo 
13,2) pirmgimis ir paveldė
tojas, ir giminės tęsėjas, ir šei
mos galva po tėvo mirties. Ir 
Jėzus ne „perkeltine prasme,, 
pirmgimis. o pačia tikrąja (jis 
ne antras , ne penktas, ne 
devintas...). Jei kam negana 
izraeli tų teisės nuostatų, 
p r imins ime faktą: Arti
muosiuose Rytuose 1930 m. 
yra rastas Kristaus laikų 
anktapinis įrašas, kuri pager
biama motina, mirusi gimdy
dama pirmgimį, taigi, viena
tinį sūnų. 

Neapdairus priekaištas, kad 
Mato 1, 25 vertime praleidome 
žodį „pirmgimį". Pakanka 
žvilgtelėti į kritinį graikiškąjį 
N. Testamento leidimą, kad 
sužinotume, jog šio žodžio 
nėra pagrindiniuose Mato 
evengelijos nuorašuose (pvz., 
The Greek New Testament. 
Editet by Kurt Aland etc. 
UBS 3 1975). Kodėl gi auto
rius nepamini, jog šį žodį 
ramiausiai palikome Luko 2,6? 

x Pusbroliais — „broliais" vadi
na bent šios S. Testamento vietos: 
Pradžios 13,8 ir 29.12; Kunigų 10,4; 
1 Kronikų 23.22. 

(Bus daugiau) 

Amerikos seisminės 
stotys Kinijoje 

VVashingtonas. — Ameri
ka naudoja registravimo 
instrumentus, kurie y ra 
įrengti Kinijoje nustatyti 
sovietų b r a n d u o l i n i a m s 
bandymams, kokio dydžio jie 
buvo ir kaip pasisekė, praneša 
Gynybos departamentas. 

Pagal Amerikos-Kinijos su
sitarimą, kiniečiai darbinin
kai įrengė tuos instrumentus, 
kad būtų užregistruoti žemės 
drebėjimai. Vienas tokių 
instrumentų yra Xinjiang Uy-
gur regione, netoli sovietų 
atominių bandymų vietos. Tai 
padeda gera i n u s t a t y t i 
atominius sprogimus, praneša 
Pentagono projektų skyrius. 
Šis instrumentas padeda 
atskirti sovietų branduolinius 
bandymus nuo žemės drebė
jimo. Taip pat juo galima 
a t s k i r t i i r p o ž e m i n i u s 
sprogdinimus nuo žemės 
d rebė j imo . Š i a s ž in i a s 
spaudai suteikė Politinių Stu
dijų institutas, kuris priklau
so Pentagonui. Kai kurie 
vyriausybės ekspertai jau 
seniai norėjo, kad iš Kinijos 
pusės galėtų sekti sovietų 
sprogdinimus. Bet Kinija ilgai 
nesutiko, kad būtų renkamos 
žinios apie sovietus. Praėju
s i a i s m e t a i s Ene rg i j o s 
departamentas, kuris vado
vauja branduolinių bandymų 
programai, pareiškė, kad susi
tarė su kinais įrengti labai 
modernų seisminį instrumen
tą sekti sovietų bandymams. 
Valstybės depar tamentas 
buvo priešingas tokiam įrengi
mui, kaip politiniai labai 
jautriam klausimui, bet vėliau 
nebesipriešino. 

{rengė daug 
stočių 

Nežiūrint kontraversijos, 
Kinija ir Amerika sutarė 
pravesti atskirus projektus ir 
įrengti tokias devynias stotis 
Kinijoje studijiniais reikalais. 
Tas projektas buvo baigtas 
praėjusiais metais panaudo-

Popiežius Jonas Paulius II, atvykęs į darbininkijos centrą Čilėje, 
Concepcion mieste, artinasi prie altoriaus laikyti iv. Mišių. 

Popiežius protestų centre 

jant Kinijos mašinas, o taip 
pat iš Amerikos ir Vakarų 
pasaulio. Tų stočių išlaidas 
padengė Amerika ir Kinija. 

Kita stotis su panašiais 
instrumentais yra 600 mylių 
nuo sovietų bandymų vietos 
Semipalatinsk centrinėje Azi
joje. Kita stotis yra Mandžū-
rijoje, kuri duoda žinių apie 
Sovietų Sąjungos geologiją. 

Vėluoja su 
ž in iomis 

Amerikiečiai sako, kad nors 
stotis buvo užbaigta praėjusį 
rudenį, dar reikia kai kurias 
technines problemas išrišti. 
Truko kelis mėnesius, kol buvo 
gautas pranešimas iš Kinijos. 
Ir dėl to Amerika negalėjo 
laiku turėti paskutinių žinių 
apie sovietų pasku t in ius 
bandymus, kuriuos jie vykdė 
vasario mėnesį, kai baigė savo 
paskelbtą moratoriumą po 18 
mėnesių. Praėjusį penktadienį 
sovietai pravedė trečią kartą 
b r anduo l in iu s bandymus . 
1981 m. Kinija ir Amerika 
į rengė s laptą e lektroninę 
stotį, kuri teikia žinias apie 
sovietų raketų bandymus ir ši 
stotis yra skirtinga nuo tų 
se isminių stočių, kur ios 
pirmiausia skiriamos moksli
nei sričiai. 

Aviaci jos s to tys 
Seisminės stotys yra Norve-

gojoje, Pakistane, Turkijoje, 
Pietų Korėjoje, Indijoje ir 
Japonijoje. Aviacija turi slap
tas savo stotis, kurios užre
gistruoja sovietų bandymus 
visame pasaulyje. Žinios apie 
sovietų bandymus yra svar
bios tam reikalui, kad galima 
sužinoti ar sovietai laikosi 
1970 m. pasirašytos sutarties. 
Taip pat yra gaunamos žinios 
tų stočių pagalba ir apie sovie
tų bandymus, daromus ir ne 
Sovietų Sąjungoje. 

O k e a n o dugne 
Kitas įdomus projektas 

buvo, kai Gynybos depar-

S a n t i a g o . — Čilėje vyriau
sybės opozicija pasitiko popie
žių įvairiais neramumais. 
Politiniai stebėtojai ir bažny
čios vadai sutinka, kad visi 
popiežiaus pasirodymai San-
tiago mieste, kurių metu buvo 
organizuojamos riaušės, buvo 
suorganizuotos komunistų ir 
labai radikalių grupių; jos 
priklauso Čilės Socialistų 
partijai. Jie sako, kad tos 
riaušės tik stiprina Čilės prezi
dento gen. Pinochet poziciją. 
Pranešama, kad 109 poli
cininkai ir daugiau negu 300 
civilių buvo sužeista. 

Didžiaus ios r iaušės 
Iš visų trijų incidentų, 

didžiausias buvo penktadienį, 
kai O'Higgins parke, kuriame 
dalyvavo 900,000 žmonių 
atvykę į popiežiaus laikomas 
Mišias 

Kairieji a t sak ing i 
už rip'-išes 

Tačiau Socialistų partijos 
kalbėtojas pasakė, kad parke 
rasti plakatai ir kiti propa
gandiniai lapeliai rodo, jog 
komunistų . ir radikaliai 
nusiteikusios kairiųjų grupės 
yra atsakingos už sukeltus 
neramumus. Tos pačios 
grupės norėjo nužudyti prez. 
Pinochet rugsėjo mėnesį. 
Minia žmonių pamatė, kad 
pačios kairiausios partijos 
frakcijos rengia masinius 
protestus ir demonstracijas 
prieš vyriausybę ir išprovo
kuoja riaušes. 

Daugiau prez idento 
šal ininkų 

Andrės Zaldivar, kuris daž
nai minimas kaip būsimasis 

Dar sulaikyta 
Linno deportacija 

Washingtonas . — „New 
York Times" praneša, kad 
paskutinėmis minutėmis, dar 
suspėjus adv. Ramsey Clark 
kreiptis į Teisingumo depar
tamentą, buvo sulaikyta Kari 
Linno deportacija į Sovietų 
Sąjungą. 

Jo advokatai dar kartą 
kreipiasi į Vyriausiąjį Teismą, 
kad Linnas nebūtų deportuo
tas. Tai bus keturioliktas kar
tas, kai Linno byla bus dėme
sio centre administracijoje 
arba teisingumo organuose. 
Kiekvieną kartą, kai jo byla 
būdavo atmesta, jis galėdavo 
laiku apeliuoti, kad išvengtų 
deportacijos. 

OSI pas i t enk in imas 
OSI direktorius Neal Sher, 

ku r i s a p k a l t i n o L i n n ą 
nesakius teisybės imigracijos 
pareigūnams apie savo ryšius 
su naciais, pasakė: „Mes 
manome, kad jau prieitas 
liepto galas". 

Vyriausias Teismas nuspręs 
ar yra pagrindo persvarstyti 
Linno bylą. Jo likimas paga
liau bus galutinai nuspręstas 
generalinio prokuroro Edwin 
Meese, kuris atsisako viešai 
pasakyti, ar jis mano jį depor
tuoti. 

Linnas būtų pirmas žmogus 
~ už nacių karo metu nusikalti

mus deportuotas į Sovietų 
Sąjungą, kuri jį nuteisė mir
ties bausme jam pačiam ten 
nesant. 

Daugiau marinų 
šnipinėjimo byloje 
Nesaugus ambasados saugumas 

Europiečiai 
pr ieš deportaciją 

Adv. Clark primena, kad 
liudytojai jo byloje liudijo 
okupuotoje Estijoje sovietų 
prižiūrimi, kurie 1940 m. Es
tiją užėmė prieš jos norą. 

Kongr. Charles Shumer iš 
Brooklyno parašė laišką 
generaliniam prokurorui, 
pr imindamas deportaciją: 
„Procedūra atlikta. Dabar yra 
laikas, kad teisingumas būtų 
įvykdytas" . Kelios žydų 
organizacijos yra už Linno 
deportavimą. Europiečių 
organizacijos užstoja Linną, 
n e s sovietų p r i s t a t y t i 
dokumentai yra netikri. 

- - _ respektą popiežiui, kas ir buvo 
Prieš tai popiežius Čilės prezidentas, Krikščionių padaryta. Popiežius dar prašė 

turėjo pasikalbėjimą su 19 demokratų partijos narys, 
politinių vadų, įskaitant ir spaudai pasakė, kad dabar 
komunistų. Pinochet pozicija yra daug 

Komunistų partija paneigė, stipresnė ir visos kariuo-
kad tos riaušės buvo jų menės jėgos jungiasi už prezi-
8uorganizuotos savo laiške, d e n t o po l i t i ką . Minios 
kuriame prašė popiežių, kad pasipiktinimas riaušių sukėlė-
jis priimtų partijos vadą Jose jams buvo pastebimai didelis. 
Sanfuente8. Po susitikimo su 
popiežiumi, jis pasakė, kad 
prezidento Pinochet režimas 
pateisina riaušes, nes kiti 
būdai nebuvo efektyvūs. Jis 
taip pat paneigė, kad komu
nistų jaunimo organizacijos 
atakavo policiją su akme
nimis ir lazdomis tame parke, 
sužeisdamos atvykusius į 
Mišias. 

tamento tyrinėjimų skyrius 
pravedė eksperimentą 600 
mylių nuo Kamčatkos salos. 
To eksperimento metu Glomar 
Challenger laivas buvo naudo
jamas išgręžti skylę okeano 
dugne ir ten įstatyti seismo
grafą. To bandymo tikslas 
buvo nustatyti, ar ant okeano 
grindų galima užregistruoti 
atominius bandymus. Moksli
ninkai sako, kad okeano dug
nas yra tylus ir nėra jokio 
triukšmo trukdančio seis
miniam aparatui užregist
ruoti. 

Darbininkų cen t r e 
Sekmadienį popiežius nu

vyko į antrą didžiausią Čilės 
miestą Concepcion, kuriame 
paprastai prasideda visi Čilės 
neramumai. Šio miesto arki
vyskupas Jose Ascarza, 
priimdamas popiežių, kalbėjo 
apie esamą terorizmą ir iš 
vyriausybės karinio režimo ir 
iš kairiųjų opozicijos. Šiuos 
arkivyskupo žodžius publika 
palydėjo su plojimais. Popie
žius tyliai klausėsi. Prieš 
pradedant Mišias, buvo girdė 
ti balsas iš minios, kad būtų 
duota visiška laisvė darbinin
kų organizacijoms. Savo 
pamoksle popiežius ispaniš
kai pasakė: „EI Papą apgal
vos jūsų pageidavimus teisin
gumui ir įsidės į savo širdį". 
Čia buvo labai stipri policijos 
apsauga, tačiau riaušių 
nebeįvyko. Concepcion būda
vo riaušių vieta, bet čia ir 
komunistai prisidėjo prie 
prašymo, kad darbininkai 
apsieitų be riaušių ir parodytų 

gerinti indėnų ir žemės ūkio 
darbininkų sąlygas. 

Būtinai buvo 
re ika l inga 

Stebėtojai mano, kad ši 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
kelionė Čilėje ras atgarsio ir 
kraš tas nebebus šuoliais 
lekiąs į anarchiją. Popiežius 
savo akimis matė, kas vyksta 
Čilėje i r k a i p l a i k o s i 
vyriausybė ir bažnyčios 
vyskupai. Iki šiol nebuvo taip 
aiškiai išryškėjusi ir komunis
tų laikysena, kuri naudoja dvi 
puses: kai viešai kalba, tai 
kalba Sanfuentes, o kas yra 
daroma slapta, tada vado
vauja kitas partijos vadas, 
kurio pavardė neskelbiama. 

VVashingtonas. — Gink
luotų pajėgų komiteto praneši
mu, dar du marinų kareiviai, 
kurie buvo sargybiniais prie 
Amerikos ambasados Maskvo
je, suimti už nesilaikymą 
saugumo taisyklių. Jie įleido 
sovietų agentus į ambasados 
vidų. Kaip ir kiti trys mari
nai, šie taip pat apkaltinti 

bendradarbiavimu su šnipais. 
Atstovų rūmų karinės tarny
bos komiteto pirmininko Les 
Aspin pranešimu, kuris surin
ko žinias iš patikimų šaltinių, 
sako, kad tie du nauji marinai 
dirbo kaip grupė kartu ir leido 
KGB agen tams lankytis 
ambasadoje, kai joje nieko 
nebūdavo. 

S a u g u m o sistema 
ne tva rko je 

Atstovų rūmų komiteto 
apklausinėjime marinų gene
rolas Carl Mundy ir buvęs 
A m e r i k o s a m b a s a d o r i u s 
Maskvoje Arthur Hartman 
penktadienį liudijo, kad šis 
špionažo įvykis liudija, jog 
ambasados saugumo sistema 
yra s i lpna ir ją reikia 
perorganizuoti. Les Aspin at
sisakė pasakyti reporteriams, 
kas davė j am tas inform acij as ir 
ar tie marinai sulaužė saugumo 
taisykles. 

Pe r ž iū r i pasaulio 
a m b a s a d a s 

Kongr. Beverly Byron 
mano, kad du marinai sulaužė 
nustatytas saugumo taisykles 
jau tada, kai buvo statoma 
ambasada. Agentai tada įve
dė klausymo instrumentus ir 
prijungė specialias vielas, 
kurių niekur nematyti, bet jos 
yra. Laivyno investigacijos 
tarnyba pradėjo tardyti visą 
Maskvos personalą, kuris skir
tas ambasados apsaugai, o 
kartu ir viso pasaulio amba
sadų apsaugos tarnybas. 

Du marinai Clayton Lone-
tree ir Arnold Bracy jau 
apkaltinti šnipinėjimu. J ie 
leido rusams ambasadoje 1985 
ir 1986 metais lankytis ir 
rinkti slaptas žinias. Abu 
marinai buvo suvilioti vienos 
rusės moters. Trečias marinas 
kaltinamas, kad būdamas 

— Tel Avive spauda prane
šė, kad sovietai paskelbė, jog 
yra paneigiamas pranešimas 
apie pasikeitimą konsulia-
rinių delegacijų tarp Sovietų 
Sąjungos ir Izraelio. 

— Chicagoje trys vyrai, 
įskaitant EI Rukn gatvės 
gengę, buvo nuvykę pas Ka-
daffi kovo mėnesį ir pasisiūlė 
vykdyti terorizmo veiksmus 
Amerikoje, jei jiems už tai bus 
atlyginta 2 mil. dol, praneša 
FBI agentūra. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— E g i p t a s susitarė su 
Sovietų Sąjunga, kad trijų 
bilijonų skolą apmokės vėliau, 
kuri tęsiasi jau 25 metus. 

— A m e r i k a nesutiko par
duoti Irakui C-130 transpor
tinių lėktuvų ir artilerijos 
radarų, bet sutiko ir toliau 
tęsti žvalgybos žinių perda
vimą apie Irano karinius reika
lus. 

— San Sa lvadore praneša
ma, kad vyriausybės žvalgy
bos agentūra susekė, jog 
kairieji slapta yra įsijungę į 
Salvadoro armiją. Jie iš ar
mijos būstinės siuntė radijo 
signalus provincijos komunis
tams, duodami įsakymus. 

— Maskvoje Kremliaus 
kalbėtojas pranešė, kad iš 
Vakarų Vokietijos . su savo 
sužadėtine pabėgo Amerikos 
karei vis į Sovietų Sąjungą ir 
paprašė politinio pabėgėlio 
teisių, kurias sovietai jiems 
tuoj ir suteikė. Tai pirmas 
a m e r i k i e t i s k a r y s n u o 
Vietnamo karo pabėgęs į 
..rojų". 

seržantu, nepranešė apie anų 
dviejų ryšius su ta ruse. 
Kongr. Daniel Mica, kuris yra 
užsienio reikalų pakomiteto 
p i r m i n i n k a s , sako . kad 
Valstybės departamentas jam 
pranešė, jog ši byla plečiasi ir 
yra daugiau žmonių įsivėlę 
šioje špionažo aferoje. 

Yač sovietų 
bloke nesaugu 

Pentagonas pradėjo Varšu
vos pakto šalyse esančių 
ambasadų apsaugos patik
rinimus. Marinų korpusas nu
mato daugiau areštų. 70 spe
cialių agentų ir poligrafijos 
egzaminatorių dirba visame 
pasaulyje, pranešė Pentago
nas. Vyksta intensyvūs pasita
rimai, kaip apsaugoti Ameri
kos ambasadas, nes dabartinė 
sistema, naudojama ne tik 
Maskvoje, bet ir kitur, nebetin
ka. 

Vešis savo 
mašiną 

Keli Kongreso nariai vyks
ta šią savaitę į Maskvą, kad 
vietoje susipažintų su nauja 
s i tuac i j a . Būdami savo 
ambasadoje, jie kai kada turės 
raštu vienas kitam rašyti apie 
tuos reikalus savo pastabas, 
nes nežinia, kurioje vietoje jų 
pokalbiai bus perduoti į KGB 
įstaigą. Valstybės sekretorius, 
skrisdamas į sutartą pasitari
mą su Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų min i s t e r iu 
Shevardnadze, vešis kartu ir 
didelį automobilį — „van'ą", 
kuriame galės tartis su saviš
kiais. 

Šiuo metu dar nežinoma, 
kiek žalos yra padaryta, tai 
paaiškės tada, kai įvairūs 
Kongreso tyrinėjimai bus 
pravesti , sako Valstybės 
departamento kalbėtojas 
Charles Redman, bet aišku, 
kad prarasta daug slaptos 
informacijos sovietams. 

Kalt ina Vals tybės 
departamentą 

Buvęs ambasadorius Arthur 
Hartman, kongresinio komi
teto apklausinėjime apkaltino 
Valstybės departamentą už 
netvarką ambasados saugu
me. Bet jis gynė savo 
nusistatymą, kad būtų pakeis
ti sovietų tarnautojai ambasa
doje amerikiečiais. J i s sakė. 
kad būtinai reikėjo sumažinti 
sovietus tarnautojus. Kai 
iškilo Nicolas Danilofo reika
las, sovietai įsakė visiems 
tarnautojams pasitraukti iš 
ambasados darbų. 

A m e r i k o s a m b a s a d a 
Maskvoje turi aliarmų siste
mą, kuri davė ištisas serijas 
klaidingų aliarmų. Dabar 
sužinota, kad tie aliarmai 
buvo arba KGB agentų 
nustatyti arba ir tų pačių 
marinų taip sutvarkyti, kad 
įeinant agentams. nebūtų 
užregistruotas jų atėjimas ir 
išėjimas. 
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Trynį valgydamas ar jo 
vengdamas pagalvok, 
kad oksiduotas trynys nė
ra lygus šviežiam try
niui, todėl jo senyvo, kie
tai virto, plakto ir 
kepsnyje panaudoto visa
da, net ir per Velykas 
saugokis — jį tokį nuodu 
savoms arterijoms lai
kyk! 

Velykiškai 
medic iniškas 

pa ta r imas 

Auklėtis ir šviestis pata
riama dabar kovojant su jau H9 
kraštuose išsiplėtusia nepagy
doma AIDS liga. Toks pat 
dvejopas elgesys yra būtinas 
mums visiems norintiems 
išvengti didžiausios dabar
tiniais laikais perankstyvos 
giltinės — sklerozės ir jos di-
didžiausių palydovių: širdies 
atakos ir paralyžiaus (strokot. 
Išsiauklėjimo ir apsišvietimo 
mums nė vienam niekada 
nebus per daug. Todėl ir to
liau besiauklėdami. savas 
asmenybes vis daugiau bran
dindami, neapsileiskime ir 
bent kiek gausesniame skle
rozės reikalu apsišvietime. Tik 
taip mums elgiantis nebus šio 
skyriaus balsas taip svarbioje 
negalėje tyruose šaukiančiu 
balsu. 

Oksiduoti t r yn i a i — 
ar te r i joms nuodai 

Vokietijoje 1912 m. rusų 
patologas N.H. Anitschkow 
šėrė triuSius cholesteroliu 
• senyvais tryniais) ir sukėlė 
sklerozę jų stambiausioje ar
terijoje (aortoje). Tada tai 
buvo p i r m a s plačiai išgar
sintas ir visų priimtas įrody
mas kad cholesterolis sukelia 
sklerozę arterijose. 

Siame krašte pirmieji mėgi
nimai pakartoti minėtą Vokie
tijoje bandymą nepasisekė. 
Tada buvo imta Anitschkovvo 
cholesterolį tirti, analizuoti ir 
buvo susekta, kad tas jo 
cholesterolis, tie tryniai buvo 
chemiškai pakitę — oksiduoti 
chemiškai, be liepsnos apde-

eintit. Čia vietoje bus žodis 
apie oksidaciją. Tai cheminis 
vyksmas: medžiagos su de
guonimi susijungimas. Tar
kuotos bulvės greitai paru
duoja, su deguonimi iŠ oro 
susijungia. Tas pats su per
pjautu obuoliu. Oksidaciją 
trukdo kai kurios medžiagos: 
vitaminai C, E, medžiaga 
..glutathione". Todėl jų pri
dėjus į tarkuotas bulves, jos 
lieka nepajuodavusios, su de
guonimi nesusijungusios. Čia 
ir yra paslaptis nepajuodusio 
kugelio. 

Tas pat yra ir 3u nepasenu
siu tryniu: kol jame nepra
nyksta vitaminmai C ir E jis 
išlieka šviežas 'neoksiduotasK 
Toks jis nekenkia arterijoms. 

š v i e ž i t r y n i a i 
s k a n ė s t a s ir 

a r t e r i joms paguoda 
Amerikiečiai tyrinėtojai po 

pirmųjų nepasisekimų pakar
toti Vokietijoje tryniais 
(cholesteroliu — jo viename 
trynyje yra apie 300 mg, o 
žmogui tegal ima sunau
doti tik tiek per visą die
ną) sukeltą sklerozę triušių 
aortoje nes juos šėrė šviežiais 
tryniais — n^oksiduotais, taigi 
nekenksmingais, ėmė triušius 
šerti senais, oksiduotais try
niais. Tada amerikiečiai labai 
lengvai triušių aortoje sukėlė 
didelę sklerozę (arteriosklero-
zę, priakretimą — vadinamas 
areromas — „atheromas"). Bet 
tu gauk, žmogau, šviežią — 
r.eoksiduota trvni' 

S k i r t u m a s tarp vidinio 
i r i šor in io kraujuje 

choles te ro l io pagausėj imo 
Kraujas cholesteroliu gali 

suriebėti dėl dviejų priežasčių: 
pirma dėl minėtos išorinės 
priežasties: šeriant gyvulį a r 
žmogui gausiai valgant oksi
duotą cholesterolį. Antra gali
mybė kraujui cholesteroliu 
suriebėti yra vidinė: sakysim, 
lesinant viščiukus moteriš
kais hormonais — estrogenais 
jų kraujas suriebinamas — 
tai vidinis suriebėjimas (endo-
genous hypercholesterole-
mia). Dėl vidinio cholestero
liu, kad ir gausaus surie-
bėjimo tiek viščiukams, tiek 
triušiams, tiek dėl hormo
nų veiklos žmoguje nėra suke
liama sklerozė. Priešingai 
nutinka išoriniai cholesteroliu 
suriebinant kraują, lesinant 
viščiukus oksiduotu choles
teroliu. Tada atsiranda labai 
žymi jų arterijose sklerozė. 
P a t i e s ž m o g a u s k ū n o 
pagamintas cholesterolis irgi 
yra vidinis, todėl nekenks
mingas, nes turi apsisau
gojimą nuo oksidacijos. 

Taigi, tu lesink viščiukus, 
šerk triušius ar tu, žmogau, 
valgyk oksiduotą cholesterolį 
'kiek pastovėjusius trynius, 
kiaušinius ar dešras, dešreles 
bei raudoną mėsą — steikus, 
kotletus* ir tu būsi. liudinin
kas greitai ir plačiai išsivys
čiusios sklerozės. O ją tokią 
turėti ar jos išvengti yra 
didžiausias man ir Tamstai, 
s k a i t y t o j a u . s k i r t u m a s . 
Kadangi prie vištos gūžtos 
mes stovėti negalime ir iš po 
jos gauto trynio net per Vely
kas ant savo stalo nesu
laukiame, tai geriausiai išeis, 
jei kiaušinių ir neliesime. 

Mat. kiek pastovėjus kiauši
niui lentynose, jo t rynys 
savaime oksiduojasi ir tuomi 
įgauna galimybę sukelti mūsų 
arterijoje sklerozę. O jis oksi
duojasi todėl, kad su laiku 
nyksta jame natūraliai esan
tieji vitaminai C ir E, kurie, 
kaip jau minėta, saugo trynį 
nuo oksidacijos. Kai nežinai 
trynio amžiaus, jo geriau ir 
nejudink, neliesk. Dėl tos prie
žasties šis skyrius ir kovoja su 
oksiduoto cholesterolio turin
čiais maisto gaminiais — py
ragais, tortais, baumkuche-
nais... Visi mūsų valgio 
gamintojai - gamintojos kartą 
ant visados turi šitą faktą 
įsidėmėti ir imtis reikiamų 
priemonių lietuviškos mitybos 
pagerinimui. Visi ir visos nuo 
dabar apseikime be trynių bet 
kokiame pavidale besirandan
čių. 

Mat, minėto arterijų paken
kimo dydis priklausė nuo 
sušerto oksiduoto cholestero
lio kiekio. Po septynių savai
čių nuodingaisis cholesterolis 
angiotoxic cholesteroli sukėlė 

surandėjimą (fibrosis) arterijų 

Antanas Kevėža ir Aleksandra Kivėnienė vadovauja gavėnios gies
mių giedojimui Alvudo pažmonyje Lietuvio sodyboje. 

Nuotr. M. Nagio 

vidinėje sienelėje — intimoje. palyginus kontrolinių triušių 
Tuo tarpu grynas cholestero- turimu savo kraujuje choles-
lis jokių pakitimų triušių di- teroliu (tokie negauna minkš-
džiojoje kraujagyslėje nesu- tų kiaušinių). 

A t s a r g i a i su 
p a t a r ė j a i s 

naudot i t r y n i u s 
Daugelis atliktų tyrimų ro

do, kad nuolatinis valgymas 

ir šviežias trynys triuSiui 
pagausina cholesterolio kieki 
3-4 kartus, palyginus su tokio 
trynio negaunančiuoju. O kai 
lietuvis gaus sklerozę per try
nių valgymą, jis vienas ken 
tės. Išmintingam to pakaks, 
kad jis tryniui amžiną sudiev 
pasakytų. 

Viena studija nurodo, kad 
vegetarai, palyginus su to pat 
amžiaus ir tos pat lyties 
nevegetarais turi liesesnį cho
lesteroliu kraują, nežiūrint, 
kad jie įvairuoja kiaušinių kie
kio valgyme. Tik jie niekada 
nenaudoja po du kiaušinius 
per dieną, kaip mėgina piršti 
kai kurie pelnagaudžiams 
palankūs asmenys. 

Dauguma Amerikos vege
tarų yra pusiau vegetarai, nes 
jie valgo žuvį, kiaušinius ir 
pieno gaminius. Jie nevalgo 
gausiai kiaušinių, todėl ir 
nepariebina savo kraujo virš 
vidutinio vegetaro kraujo rie
bumo. 

Kiaušinių pirklių patai
kautojai publikai perša valgy
ti kiaušinius su tryniais — tik 
Šviežiais ir minkštai virtais. 
Lengvatikiai tuomi naudojasi 
ir savo arterijas skriaudžia dėl 

kėlė. 
Apskaičiuota, kad nevyku

siai laikomas sandėliuojamas 
cholesterolis (Šiuo atveju try
nys) susioksiduoja į net 32 me
džiagas. Kai kurios tų medžia
gų net labai mažose dozėse 
gali savais nuodais sunai
kinti arterijų sienelėse esan-
čių lygiųjų raumenų celes. Gi. inTogaus " kr"auju"je7 Su tokiu šviežiai ir minkšta! 
pat ies kūno pagamintas p a t a r i m u visi lietuviai būkime 
cholesterolis visada reikiamu iabai atsargūs ir trynių visai 
kiekiu kūno pasigaminamas n e u e s k i m e . Ir Štai dėl ko. 

iki dviejų kiaušinių per dieną, virš minėtų priežasčių. Mat, 
pats per save, paprastai negali valgydamas kiaušinį su try-
pagausint cholesterolio kiekį niu nesi užtikrintas (kad ir 

turi jį nuo oksidacijos saugan
č i a s medž iagas (an t io -
xidants). Jau ir čia — žmo
gaus ir gyvulio kūne — taip 
vykusiai pasireiškia Tvėrėjo 
begalinė išmintis. Juk, choles
terolio tam tikras kiekis (iki 
180 mg procentų kraujuje) yra 
būtinas kūnui: jo nervams, 
celėms ir kitoms dalims. J i s 
ten turi būti geras, grynas, 
nenuodingas — neoksiduotas. 
Jei būtų priešingai, nei žmo
gus nei gyvulys negalėtų 
gyvuoti dėl ankstyvos sklero
zės. 

Koks maistas y r a 
nuodingas žmogaus 

kūno arter i joms? 
Minėtais cholesterolio apde-

gintojais-oksidatoriais yra 
išimtinai gausus sekantis 
maistas: kiaušinių tryniai 
y p a č miltel ių p a v i d a l e 
(scrambled) ir saldaus pieno 
milteliai. įvairūs sūriai, kai 
laikomi ilgai ore laike jų 
gamybos, o vėliau ilgai sandė
liuoti kambario temperatūroje 
irgi turi reikšmingą kiekį nuo
dingų cholesterolio pakaitų. 
Todėl dabar veltui dalinamų 
sūrių geriau lietuvis tegul 
neliečia, jei dar badas jam 
nestovi prieš akis. 

Iš čia ryškėja minėto 1912 
m. Anitschkovo tyrimų su 
triušiais išdavų esmė. Jis. kaip 
jau minėta, naudojo kaip išo
rinio cholesterolio šaltinį kiau
šinių trynius ir sukėlė jų arte
rijose didelę sklerozę. Iš jų 
tyrimų aprašymo ryškėja fak 

Visokių yra tyrinėtojų: ciga
rečių fabrikantai per gydy
tojus tvirtina, kad neįrodyta 
tabako rūkymo kenksmingu
mas. Tai nuoga netiesa. Tas 
pats ir su viščiukų augin
tojais: jei trynių nevalgysime, 
tai jiems nebus biznio. Ta pati 
netiesa kaip ir rūkymo žalos 
nuneigimas y r a tas trynių po 
du kasdien valgymo piršimas. 
Juk įrodyta, kad seni kiau
šiniai yra arterijoms nuodai. 

kad t as trynys dar nėra oksi
duotas — dar nėra nuodu 
arterijoms virtęs. Patarimas 
valgyti trynį galimai dar 
neoksiduotą šauna pro šalį, 
nes niekas negali užtikrinti 
valgomo trynio nenuodin-
gumo — jame oksidacijos 
nebuvimo. Todėl visiems 
mums lietuviams bus geriau 
jei paliksime trynius ramy
bėje. Be to, daugelis nemėgsta 
labai minkštai kepto ar taip 
virto kiaušinio. 

todėl visi mūsiškiai nau 
dokime tik baltymą kiaušinio 

O kas žino kiaušinio amžių, visur ir visada tik daržovių 
kuris valgytojas yra tikras, aliejų vietoje gyvulinių rie-
kad jis naudoja šviežią trynį? balų naudokime. 
O senas trinys arterijoms nuo- Išvada. Turėti ar neturėti 
das. Be to yra faktas, kad net sklerozės yra didelis skir-

yra žinoma, kad amerikiečiai 
irgi užsiima audimu namuose, 
įsirengdami pas save audimo 
stakles ir net grupuodamiesi į 
audėjų gildąs (guild) bei reng
dami grupinius suėjimus savo 
žinių apie audimą pasidalini
mui. Ir kas dar y ra smagu 
pastebėti tai, kad ameri
kietės audėjos yra gana susi
domėjusios mūsų naminiais 
juostų, audeklų bei tautinių rū
bų audiniais. 

Atsitiktinai teko vartyti 
amerikiečių audėjų gildos žur
nalą „Shuttle, Spindle & Dye-
pot" (1986 Summer) su labai 
puikiu frontiniu viršeliu, ku

tas, kad' kiaušiniuos, kuriais riame Paname spalvų grožyje 
jis triušius šėrė esantieji stero- detaliai parodomas lietuviškų 
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tumas. Apseikime be trynių, 
nežiūrint kaip jie būtų paruoš
ti ir kaip jų vartojimas būtų 
mums peršamas. Kaip nuo 
AIDS ligos visais būdais rei
kia saugotis, nors kiti tvir
tina, kad jie neužkrečiami 
šiaip su jais gyvenant, taip ir 
su visais trynio pavidalais 
neturėkime jokio reikalo, jei 
nenorime kentėti nuo per 
ankstyvos sklerozės. 

Pas iskai ty t i . IM Internal 
Medicine for the specialist 
Vol 8 No.3, March 1987. 
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pat domisi ir audimo tech
nika, bet tai yra jau šalutinis 
tikslas, nes šiandien net 
namuose vartojamos audimo 
staklės jau tiek sumodernin
tos, kad net kompiuteriai yra į 
tą darbą įkinkyti. 

Mes iš savo pusės turėtume 
linkėti M. Kati Meek kuo 
geriausios sėkmės šioje srityje 
ir, kiek galima, nepašykštėti 
jai pagalbos. P F F 

liai turėjo gerą galimybę būti 
oksiduotais, taigi, nuodingais 
— sklerozę iššaukiančiais. 

šv iež i tryniai nėra 
t a ip kenksmingi 

tautinių rūbų prijuostės ir 
bliuskutės) raštų audinys, aus
tas Aldonos Veselkienės . 
Straipsnis papuoštas trim 
nuotraukomis, iš jų dvi spal
votos. Jame M. Kati Meek 

Bendrai paėmus, tautinė 
n e a p y k a n t a yra kas ta i 
ypatingo. J i daugiausia pasi
reiškia žemiausios kultūros 
žmonėse. J. W. Goethe 

Knyga, laimėjusi 1986 metų 
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Švieži tryniai galbūt neturi a P r a §o lietuviško audimo sąly-
savaime pakenkiančių trynį <?as- techniką ir audinių cha-
medžiagų. Kai kiaušiniai yra r a k t e r i Toliau autorė plačiau 
kelis mėnesius sandėliuojami a P r a š o Balzeko lietuvių kul
iuose — tryniuose pranvksta t ū r o s muziejų bei jame esan-
prieš oksidaciją veikiančios ČI** a u d ė M Aldoną Veselkienę. 
medžiagos (vitaminai C ir E ir Pavadindama ją „living na-

VIDURNAKTIS 
PRIE 

ŠEIMENOS 

Stefa ir.Jonas MarkvaldaiiftCicero 
klausosi sveikatos patarimų Alvu
do pažmonyje Lietuvio sodyboje. 

Mimfr M . N a f i n 

medžiaga „glutathione") . 
Tada tryniai darosi kenks
mingi. 

N e g e r a i , k a d š i l i m a 
gali sukelti trynio oksi
daciją ir gali sukelti triušio 
kraujuje cholesterolio pagau
sėjimą. Kepti ir kietai virti 
kiaušiniai sukelia didžiausią 
cholesterolio pagausėjimą triu
šio kraujuje: net 10 iki 14 kar
tų didesnį už cholesteroliu 
negeriamuose (kontroliniuose) 
triušiuose cholesterolio pagau
sėjimą. Plakto kiaušinio 
trynys padidina triušio krau
juje cholesterolį 6-7 kartus. 
palyginus su kontroliniais. Gi, 
minkštai virti ar žali kiau-

tional treasure", iŠ kurios ji 
gavo daug informacijos apie 
mūsų audinius ir audimo tech
niką. Autorė, pat i būdama 
audėja, yra labai susidomė
jusi mūsų audiniais ir turi įsi
gijusi nemažai Šios srities 
literatūros lietuvių kalba, dau
giausia išleistos po antrojo 
pasaulinio karo okupuotoje 
Lietuvoje, ir dabar ieško būdų, 
kaip prie tos informacijos 
galėtų prieiti ir angliškai kal
bančios audėjos. 

Neabejotina, kad toks M. 
Kati Meek užmojis yra svei
kintinas, juo labiau, kad ji yra 
susidomėjusi daugiau mūsų 
audinių raštais, kurie, kaip ji 

f 132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
VVA 5-2fr~0 arba 48^-4441 

DR. K. A JUČAS 
ODOS 1 K OS 

KOSMETINĖ CHIRURGU A 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Soeaalybė vidaus ir kraujo ligos 
Necnirurgiois išsiplėtusių venų 

ir herncroidų gydymas 
S540 S. Pulaski Road. Tel. 585 2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penk! . antr ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju m \ namus 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Suilding 

6132 S. Kedzie 
Chicago. A 60629 

Tel 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR. M.D. 
Š"dies =r Kraujagysle Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

T e l . RE-llanca 5 - 1 8 1 1 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 Wa*t 59th Straat 
Vai: pirm., antr.. ketv ir penkt. 

nuo 12-3 vai. popiet ir 4-6 vai vak 
Treč. ir šešt uždaryta 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

t H1RURGIIA 
6132 S. Keikie. Chicago. III. 

Tel. °2S-2e>70 
118? Dundee Ave., Tlgin. I I I . K M 2 0 

Tel. 742-0255 
\ ataaados pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTV CVDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Mariem Ave. 
Tel . 5t<3-0700 

Valandos pacal susitarimą 

Tel. oliso ir buto: Ol.vmpic 2-415° 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR GHIRl'RGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
Kaitfctn 1 iki ? vai vak 

š * k y n » trei" še>t 12 iki4 vai popiet 

Siniai padidina triušio krau- jau Žino, charakterinei ar vie 
juje cholesteroli Xi kartus, nai ar kitai Lietuvos teri 

ATEITIES LlTF.RATf ROS FONDAS 

Klasikinių novelių ir apsakymų 
naujausia Antano Vaičiulaičio 
knyga — prasmingiausia dovana 
sau ir kitiems švenčiu ir kitomis 
progomis. Knygos kaina 7 dol. 
Leidinys gaunamas ir ,,Drauge" 
Užsisakant, jį čia paštu, su per 
siuntimu mokama 8 dol. 50 
centų, Illinois gyventojai moka 
9 dol. 5 centus. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

"ROSTHODONTICS — karūnėles. 
literai plokšteles ir ber>dro|i praktika 

2659 W 59 St. Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
•Kalba lietuviškai 

OPTOMFTRISTAS 
Tikr ina akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2M8 W. 7Kt St. - Tel. 737-5I4* 

Vai pa^al susitarimą L'/darvta treč 

O r Tnmasomo ntisa perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Soecialvbr — Chi rurgu* 
2454 VVest 7Kt Street 

Tel. 434-1818 Ket. 852-088<> 
Vai pirm . antr., ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KCniKlU IR \ AIKC IIGOS 

SPF.CIALISTĖ 
M E D K \1 B l . l t D I N c . 

3200 VV 81st Street 
O f i s o tel. RE 7-1108: 

Reni. 385-4811 
Dr. t urrusonio orisa perome 

DR. S. LA L 
SPECIALYBE V1D-U.8 I IGOS 

2454 VV 7 U t Street 
4J4-2123 

Pirm 2-7 A n t r ir 
k.-tv <»-12. Penkt 2-7 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialvbv Vidaus ir plaučiu ligos 

3636 W 71 st St.. CMcago IR. 
T«T: 4360100 

11800 Southw*st Htgtmay 
Palos Maights. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU rūsi.Ės IR 

P R O S T A T O ( H IRL 'RGI IA 
2656 W . 63rd Street 

Vai antr I -4 p p ir ketv 2 o p p 
Sešt pagal susitarimą 

O f i s o tel. 776-2880, re * . 448-3545 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C. 
Sprcialvbe — Vidaus hgu gvdvtoįa* 

Kalbame lietuviCkai 
Mt>5 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 585-7755 

' 
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Atgailos metas 

VELYKŲ ŠVENČIŲ 
BELAUKIANT 

Atgailos metas arba gavė
nia yra 40 dienų laikotarpis, 
skirtas tinkamai pasiruošti di
džiosioms Kristaus Prisikė
limo — Velykų šventėms. 
Krikščioniškame pasaulyje 
gavėnios metas ir jos papro
čiai susiformavo pirmaisiais 
amžiais po Kr. Ypatingai kie
ta gavėnia atsirado Rytų 
Bažnyčioje, ne daug kuo 
sušvelnėjusi ir ligi šių dienų. 
Gavėnios dienos iš senų laikų 
reiškėsi kietais pasninkais, 
malda, pramogų bei pasi
linksminimų suvaržymu, reli
giniu bei dvasiniu susikau
pimu, gerais darbais bei 
aukomis. Gavėnios pasninkai 
buvo išskirtinė katalikų žymė, 
nes protestantų gavėnia buvo 
nepalyginamai švelnesnė. Be 
galo kietas reikalavimas per 
ištisas 7 savaites nevalgyti 
mėsos, o seniau dar ir pieniš
kų valgių, išsekindavo tikin
tįjį fiziškai. Tai buvo jau kraš
tutinumas ir todėl gavėnios 
papročius Bažnyčia vis labiau 
švelnino, ypač nuo šio šimt
mečio pradžios, o pastaruoju 
metu iš kietų pasninkų tik 
labai kuklios nuo mėsiškų val
gių susilaikymo sąlygos beli
ko. 

Mūsų žymusis tautosaki
ninkas ir tautotyrininkas dr. 
J. Balys apie lietuviškus gavė
nios papročius(LE VII, 55) ši
taip rašo: „Gavėnios metu 
valgyti mėsą buvo didelė nuo
dėmė. Kas gavėnioje valgo 
mėsą, tą Didįjį Šeštadienį 
uždarydavo į pirtį visai nak
čiai su gyvuliais: eržilu, avi
nu, ožiu, šunimi, katinu ir kt.; 
jei per naktį išliks s viekas, tai 
nuodėmė bus jam atleista 
(Skaistgiris). Senų žmonių 
pasakojimu, nuodėmė buvusi 
gavėnioje žiūrėti į veidrodį; jei 
reikia, tai pasižiūrėk į savo 
atspindį vandenyje (Šila
votas). Dainingieji dzūkai, 
negalėdami gavėnioje be dai
nų apsieiti, tam tikrą dainų 
rūšį pavadino gavėnios dai
nomis... Gavėnios valgiai: sil
kės ir kitos žuvys, avižų kisie
lius, šustinis, degtinė, bulvės, 
rauginti kopūstai, burokai ir 
kt." 

Dievo, nuo maldos. Tuštėja 
mūsų bažnyčios bei maldos 
namai, nes daugelis jaunes
nio amžiaus mūsiškių jų 
nelanko. 

GELEŽINIAI DANTYS KANDA LIETUVĄ 
Reikalauja daugiau rusų vadovaujančiuose postuose 

Sergame ir „visuomeni
nėmis" negerovėmis bei ligo
mis. Vis dar nepakenčiame 
kitaip galvojančių. Sergame 
pavydo liga, kuris nuteikia 
vieną lietuvį prieš kitą. Vis 
dar džiaugiamės savo idėjinio 
priešo pralaimėjimais ar ne
sėkmėmis. Sergame ir didybės 
manija, net asmenybės kulto 
liga. perdėtai girdami, o kar
tais dievindami abejotinos 
vertės veikėjus, užmiršdami 
tikruosius mūsų visuomeninio 
darbo naštos nešėjus. 

Permažai rūp inamės ir 
mūsų IJetuvoje likusių tautie
čių reikalais. Iš okup. Lie
tuvos mes girdime balsų, kad 
„per mažai darome dėl Lie
tuvos laisvės, per mažai šau
kiame dėl savo krašto nelai
mės, gal ir šaukiate, bet mes 
nieko nejaučiame, negirdime, 
jūsų veikla, jei ji ir yra, mūsų 
negirdima". Šiuose žodžiuose 
yra nemaža tiesos, nors 
negalima sakyti, kad „nieko 
nedarome". 

Mūsuose vis dar netrūks
ta apkalbų, net šmeižtų prieš 
kaltą ar nekaltą artimą. Kita
dos atsiradęs neatlaidumas 
lydi mus ištisus dešimtme
čius. Net krikščioniškos or
ganizacijos neatlaidžiai nie
kina kitaip galvojančius. 

Teisingai sakoma, kad „ge
riau duoti, kaip imti". Tačiau 
negalima sakyti, kad mažai 
duodame, mažai aukojame. 
Taigi reikia ir toliau laikytis 
senovės lietuvių šventiško 
paprošio — Velykų švenčių 
proga sušelpti šalpos reikalin
gus, sušelpti artimą, organi
zaciją, instituciją. 

O tiesiančių į mus savo ran
kas bei kepures, atsiunčiančių 
gatavai adresuotus vokelius, 
pastaruoju metu labai daug. 
Be lietuviškų reikalų, reikia 
nepamiršti ir krašto, kuriame 
mes gyvename, poreikių. Tai
gi prašančių, kaip minėjome, 
labai daug, o didžiausias 
aukotojas bei išlaikytojas 
šiandieną mūsuose vis dar yra 
senesnio amžiaus pensinin
kas, neretai jau pats ligotas, 

atleistas nuo vidinės bei dva- priežiūros reikalingas. Čia rei
kia pastebėti, kad tie mūsiš
kiai, kurie daug turi ( yra ir 
milijonierių lietuvių!), jei 
lyginsime juos su kuklių paja
mų pensininkais, proporcin
gai per mažai aukoja. Kaip ir 
nėra mūsiškių turtuolių, kurie 
būtų įkūrę nuolatinio pobū
džio fundacijas, paskyrę sti
pendijas ar pastatę kokio nors 
pobūdžio lietuvių namus. 

Kai prieš porą metų M. 
Gorbačiovas perėmė aukš
čiausią Sovietų Sąjungos 
valdžią, tuometinis užsienio 
reikalų ministeris A. Gromy-
ko apie jį pasakė, kad už šio 
vyro malon ios šypsenos 
slepiasi geležiniai dantys. 
Vadinasi, krašto vadovybę 
perėmė labai kietas vyras. 
Tuos jo „geležinius dantis" 
pajuto tūkstančiai Sovietų 
aukštų valdžios pareigūnų, 
partinių darbuotojų, įstaigų 
bei įmonių vadovų. Jo vykdo
ma naujoji ekonominė poli
tika turėjo šiokios tokios 
teigiamos įtakos į ekonomiją, 
gamybą, tačiau susilaukė 
opoz ic i jos n e t pač io je 
komunistų partijos vadovy
bėje. 

Jei krašto įmonių gamybos 
produkcija šiek tiek pagerėjo, 
tai sovietinių rusų pavergtų 
tautų laisvė ne tik nebuvo 
padidinta, bet toliau dar 
labiau slopinama. Tai ypač 
vaizdžiai parodė pereitų metų 
pabaigoje Kazachstano įvy
kiai, kilus protestams, kai 
vietos komunistų partijos gen. 
sekretor ium buvo vietoje 
kazacho pask i r t a s rusas . 
Lankydamasis Latvijoje ir 
Estijoje jis tiktai ragino tų 
r e s p u b l i k ų g y v e n t o j u s 
daugiau ir geriau dirbti, nieko 
neužsimindamas į tų tautų 
gyvybinius tautinius reikalus. 

BRONIUS KVIKLYS 

įvykusiame ok. Lietuvos 
komunsitų partijos centro 
komiteto VI plenume Mask
vos statytinis Lietuvai Petras 
Griškevičius pateikė M. 
Gorbačiovo reikalavimus. 
J u o s spaudoje paskelbė 
„Komjaunimo tiesos" dienraš
tis (nr. 52, 1989.111.14). Susi
pažinkime. 

P. Griškevičius šitaip kalbė
jo: „Darbe su kadrais mes 
privalome griežtai ir nuosek
l i a i l a i ky t i s l e n i n i n ė s 
nacionalinės politikos reikala
vimų... Kai kurių kategorijų 
kadrai dar ne visiškai atitin
ka šį reikalavimą. Nėra nė 
vieno nevietinės tautybės (t.y. 
rusų. BK) atstovo tarp Staty
bos, Prekybos ir kai kurių kitų 
ministerijų ir žinybų vadovų 
pavaduotojų, tarp Aukštojo ir 
socialiojo vidurinio mokslo, 
Sveikatos apsaugos, Kultūros 
ministerijų, valstybinių staty
bos reikalų, kainų, leidyklų, 
poligrafijos ir knygų prekybos 
reikalų komitetų valdybų ir 
skyrių viršininkų. Analogiška 
padėtis ir su 22 rajonų vykdo
mųjų komitetų vadovaujan
čiais ir atsakingais darbuoto
ja i s . Visais klausimais , 
liečiančiais nacionalinių 
santykių vystymą, reikia būti 
ypač jautriems ir apdairiems, 
part iškai principingiems. 

Per porą metų M. Gorbačio- rūpintis mūsų šalies tautų 

Jei šiandieną katalikas yra 
Bažnyčios atleistas nuo kietų 
gavėnios meto pasninkų ir 
kitų prievolių, tai jis nėra 

sinės gavėnios ir todėl Kris
taus Prisikėlimo laukimo 
metas turi būti gilaus susi
kaupimo, susimąstymo, savo 
sąžinės perkratymo, pasiryži
mo būti geresniais laikotar
pis. 

O įvairių negerovių kiekvie
name mūsų, šeimoje ir visuo
meniniame gyvenime ne
trūksta. Sakysime, dažnos 
skyrybos, barniai, negirtini 
tėvų — vaikų santykiai, negi
musios gyvybės žudymas, 
nedėkingumas. Pasižvalgyki
me aplinkui, kiek daug mūsų 
vaikų be tinkamos tėvų prie
žiūros, kiek daug senesnio 
amžiaus žmonių leidžia pasku
tines savo gyvenimo dienas 
skurdžiose prieglaudose, nes 
ne visi vaikai yra savo tė
vams dėkingi už auklėjimą, 
mokslą ir ne visi geru už gera 
atsilygina. 

Turime įgavę ir negeistinų 
įpročių, kurie žaloja mus pa
čius, tautą ir visuomenę, ku
rioje gyvename. Taip didesnis 
girtavimas labai kenkia žmo
gaus didžiausiam turtui — 
sveikatai. Rūkymo žala yra 
jau visų gydytojų vaizdžiai 
įrodyta. Beje rūkymas kenkia 
ne tiktai pačiam rūkytojui, bet 
ir kitiems žmonėms, kurie jo 
tabako bei nikotino dūmais 
užterštu oru kvėpuoja. Mūsų 
jaunesnėje kartoje jau ran
dame tam tikrą, tegu ir nedi
delį, narkotikus vartojančių 
jaunuolių skaičių. Nesvetimi ir 
palaido gyvenimo reiškiniai. 

Be to, vis dažniau ir daž
niau reiškiasi atitolimas nuo 

vas išryškėjo, kaip didelis 
rusofilas, nacionalistas. Jo 
vienas didžiausių rūpesčių ir 
yra rusifikacijos stiprinimas. 
Rusifikaciją jis vadina lyg ir 
mažiau kaltu „internacio
nalizmo" vardu. Pasak jo 
žodžių, visos Sovietų tautos 
bei nacijos turi „susiinterna-
cionalinti" jų pačių labui. 
Vadinasi, tapsi rusu, priimsi 
rusų kalbą — geriau gyvensi. 

A t s i s u k o prieš 
l ie tuvius 

Jo „internacionalizmo" poli
tika ir Lietuvoje pradėjo reikš
tis kadrų perkratymu. Bet 
pirmiausia išsiaiškinkime, 
kas gi tie „kadrai". Pagal 
„ L i e t u v i š k ą j ą t a r y b i n ę 
enciklopediją" (V t., 169 psl.), 
„kadrai Tarybų Sąjungoje tai 
įmonių, įs taigų, parti jos, 
profsąjungų, visuomenės 
organizacijų, vienos ar kitos 
darbo šakos pagrindiniai 
(etatiniai) kvalifikuoti dar
buotojai; plačiąja prasme — 
apskritai visi nuolatiniai dar
buotojai". 

M. Gorbačiovas, perkra-
tydamas „kadrus", pastebėjo, 
kad okupacinės valdžios įstai
gose bei įmonėse Lietuvoje, 
pagal jo reikalavimus, esą per 
maža rusų. Š.m. kovo 13 d. 

draugystės ir brolybės stiprini
mu". 

Kadruose esą 
per mažai rusų 

Toliau P. Griškevičius 

lūpomis: „Reikia atkakliai 
dirbti, kad būtų išgyvendi
namos visų formų nacionali
nio ribotumo ir pasipūtimo, 
nacionalizmo ir šovinizmo 
apraiškos. Partijos, miestų ir 
rajonų komitetai, partinės 
organizacijos privalo visada 
principingai politiškai vertin
ti šių mums svetimų pažiūrų ir 
nuotaikų reiškėjus, užkirsti 
kelią jų plitimui". 

Iš tolimesnės P. Griške
vičiaus kalbos aiškėja, kad dėl 
daugelio „negerovių" okupuo
toje Lietuvoje esą kalti išei
vijos lietuviai, jo žodžiais: 
„Reikia ryžtingiausiai demas
kuoti piktybinius, šmeižikiš
kus lietuvių nacionalis tų 
elementų emigracijoje ir jų 
globėjų Vakaruose išpuolius". 
Taigi, nors mūsų pastangos 
okup. Lietuvos reikaluose, 
atrodo, ir labai menkos, vis 
dėlto jos šį tą (o gal ir 
daugiau) reiškia. 

Rengiami nauji 
planai rusifikacijai 

P. Griškevičius: „Lietuvos 
komunistų partijos CK rengia 
k o m p l e k s ą p r i e m o n i ų 
tarpnacionaliniams santy
kiams respublikoje tobulinti, 
internationalinio ir patriotinio 
(t.y. rusiško. BK) auklėjimo 
efektyvumui didinti". Tačiau, 
atrodo, rusifikacijos klausimas 
Lietuvoje, net partiečių tarpe, 
nėra populiarus,ką pats P. Griš
kevičius išreiškė žodžiais: „Šių 
priemoniųplanoprojektasbuvo 
pasiųstas partijos miestų ir 
rajonų komitetams. Deja, kai 

apgailestavo, „per pastarąjį k u r i e partiniai komitetai for-
dešimtmetį sumažėjo nevie- m a h a i ir neatsakingai pažiu-
tinės (t.y. rusų. BK) tautybės rėjo į CK įpareigojimą, napatei-
studentų, aspirantų ir moksli- k e J°klli Pastabų ir pasiųlymų. 
nių darbuotojų dalis. Šitai M e s manome, kad tikslinga 
pirmiausia nulemia būsimų artimiausiu metu sušaukti 
specialistų priėmimo prakti- Lietuvos komunistų partijos 

Kristaus Prisikėlimo lau
kimo metas tad įpareigoja 
mus visus arčiau pažvelgti į 
save. Reikia žinoti, kad ne am
žius gyvensime ir kad esame 
tik svečiai šiame pasaulyje. 
Taigi reikia pagalvoti ir apie 
Amžinybę, ruošti jai kraitį, 
kuris ten tiktų. 

Pirmiausia reikia dar la
biau aukoti ir ne tik pinigus, 
bet darbą ir išmanymą. Rei
kia ir aukotis pačiam. Giles
niam dvasiniam susikau
pimui gali padėti malda, 
bažnyčios lankymas, religi
niai skaitymai. Išskirtinai 
rekomenduojamos geros gavė
nios meto rekolekcijos, kaip 
viena geriausių dvasinių 
atgaivų. 

Mes jau esame ne kartą 
rašę, bet ir dabar kartojame, 
kad mūsų ir mūsų tautos di
džioji viltis glūdi ne bet kurio 
krašto politiniuose ėjimuose, 
ne partijų vadų priešrinki
miniuose pareiškimuose, bet 
Kristuje. Taigi ruoškimės jį 
sutikti ir laukime Jo ir tautos 
Prisikėlimo šventės. 

b.kv. 

ka". 
Toliau jis puolė aukštųjų 

mokyklų, ypač Žemės ūkio 
akademijos vadovus, kurie 
neįsteigė šiose mokyklose 
didesnio skaičiaus grupių, 
kuriose rusų kalba būtų dėsto
moji. Į šią kritiką ypač turin
čios atsižvelgti Konservatori
ja, Dailės institutas, aukštojo 
ir specialiojo mokslo akademi
ja, agropramoninis komitetas, 
sveikatos apsaugos ministeri
ja, visų aukštųjų mokyklų 
rektoriatai. Visose šiose 
mokyklose bei institucijose esą 
per mažai „nevietinės" (rusų) 
tautybės darbuotojų. 

Reiškiasi 
„nacionalinės apra i škos" , 

puolami emigran ta i 
Bet vėl leiskime kalbėti M. 

Gorbačiovui P. Griškevičiaus 

CK plenumą šiais klausimais". 

Argi Lietuvoje 
skr iaudžiami rusai? 

Pirmiausia, kiek tų rusų 
buvo ir kiek dabar yra. lietu 
vos kolonizacija rusais prasi
dėjo 1945 m., kada balandžio 
mėnesį buvo į Lietuvą iš Rusi
jos ir kitų „broliškų' respubli
kų atsiųsta 6116 „kadrinių 
darbuotojų", žinoma, su jų 
šeimos nariais. Nuo to laiko 
vėl buvo vykdomos Lietuvos 
žmonių deportacijos (ištremta 
apie 350,000). Lygiagrečiai 
buvo į Lietuvą nuolatiniam 
apsigyvenimui atvežami rusų 
ešalonai. Vėlesniais metais 
Lietuva vėl buvo kolonizuo
jama, kuriant mūsų žemėje 
d a ž n i a u s i a i L i e t u v a i 
n e r e i k a l i n g a s į m o n e s . 
Daugelis kolonistų buvo išsila
vinę, išsimokslinę ir jie užėmė 
v a d o v a u j a n č i u s p o s t u s , 
išstumdami vietinius lietu
vius, kad ir aukštesnių kvali
fikacijų asmenis. Daugeliu 
atvejų įstaigų oficialioji kalba 
buvo ir tebėra rusų. Darbo bei 
tarnybų gavimo reikaluose 
pirmiausia proteguojami 
rusai. Jei ministeris ar direkto
rius yra lietuvis, tai jo vyriau
sias pavaduotojas turi būti 
būtinai rusas. Jeigu kas okup. 
Lietuvoje skriaudžiami, tai 
tiktai jau ne rusai. 

Rusų kalba 
mokyklose 

Pagal 1979 m. Taškento 
nutarimus, rusų kalbos dėsty
mas įvedamas net vaikų 
darželiuose (nuo 5 metų 
amžiaus), tuo labai žalojant 
gimtosios kalbos mokymą. 
Pradžios mokyklose ji dėsto
ma nuo pat pirmosios klasės, 
skiriant gausų pamokų skai
čių. Aukštosiose mokyklose. 
kur susidaro bent keliolika 
rusų studentų, paskaitos jiems 

skaitomos rusų kalba Visur 
akcentuojamas „dvikalbišku-
mas", kurį netrukus turėsiąs 
pakeisti ..vienkalbiškumas". 
Deja, tada šnekamoji ir 
rašomoji kalba turėsianti būti 
rusų — ja kalbėsiančios visos 
nacijos... Vadinasi, tauta 
pastatoma prieš mirtiną pavo
jų netekti savo gimtosios 
kalbos. 

Kiek Lietuvoje 
y r a rusų 

1940 m. Lietuvoje gyveno 
apie 50-60,000 rusų. 1970 m. jų 
priskaityta 231,014. 1979 m. 
gyventojų surašinėjimo metu 
rusais užsirašė 303,000, t.y. 
8,9% Lietuvos gyventojų. Nuo 
to laiko gyventojų surašymo 
nebuvo. Tenka pasitenkinti 
apskaičiavimais, kurie arti 
tikrovės. 1985 m. žiniomis 
Lietuvoje buvo 3,570,000 
gyventojų. Iš jų miestuose 
gyveno 65,7%, kolchozuose bei 
sovchozuose — 34,3%. Labiau
siai surusinti miestai: Vilnius, 
Klaipėda. Dabar rusai sudaro 
apie 10" visų Lietuvos 
gyventojų. Taigi, jų gali būti 
apie 350,000. Be rusų yra dar 
ir jiems artimų kitų slavų 
tautybių: lenkų — 7.3%, gudų 
— 1,7". ukrainiečių — 0,9%. 
Taigi visi slavai sudaro apie 
670.000 gyventojų (apie 18,6%). 

Naujos kolonizacijos 
rusa is pas tangos 

Atrodo, kad kiek atslūgusi 
Lietuvos kolonizacijos rusais 
banga vėl atsinaujina M. 
Gorbačiovo laikais. Koloni
zaciją rusais iš Rusijos turi 
stiprinti ir lietuvių dvasinė 
rusifikacija, gimtosios kalbos 
pakeitimas rusų kalba, per
einant prieš tai ..dvikalbiš-
kum<»" stadiją. Tuo pačiu metu 
stiprinama kova su ..religinė
mis apraiškomis", nes šiuo 
metu tikyba yra vienas iš 
nedaugelio veiksnių, kuris 
palaiko lietuvybę. Naujoji 
..kadrų politika" turi sudaryti 
sąlygas rusams šovinistams 
bei nacionalistams užimti 
vadovaujančius postus ir tuo 
pačiu spausti lietuvius fiziš
kai, materiališkai, žaloti jų 
tautinę sąmonę. Nėra abejo
nės, kad lietuvių tauta pasta
toma prieš naują sunkų 
bandymą. 

Vasario 16-tosios minėjimas Berne. Šveicarijoje. 1$ kairės: kun. dr. -J. 
Juraitis, Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės kapelionas, M. 
I>enkauskienė, PLB atstovė, ir N. Prielaida. Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas. 

Al TOMOWl.ll." 
TIKRINIMAS 

Illinois įstatymai reikalau
ja, kad kartą metuose auto
mobilis būtų patikrintas, ar 
neperdug išmeta nuodingų 
dujų . P a p r a s t a i p a š t u 
pranešama, kas turi tikrinti 
automobilj. Apie 4.000 gavusių 
tokius pranešimus, tikrinimo 
neatliko ir yra pavojus, kad iš 
jų gali būti atimtas vairavimo 
leidimas. 

HIMALAJŲ 
KALNUOSE 

DR. DANUTĖ BIELIAUSKIENĖ 

Mūsų virėjai atrodo yra labai atsargūs: verda 
vandenį 30 minučių ne tik maisto gamybai, bet ir 
indų plovimui. Bet, žinoma, kaip gali visko 
išsisaugoti? Prieš kelionę buvome perspėti imti 
injekcijas nuo meningito, šiltinės ir choleros, taip pat 
imti tabletes nuo maliarijos ir apsisaugoti nuo teta-
nus, poliomyelito, hepatito ir t.t. O ką darysi prieš 
tuberkuliozę, raupsus ar įvairius vidurių parazitus? 
Kai kurie iš mūsų bendrakeleivių atvyko pasiruošę 
geriau negu kariuomenėje. 

kaimus, jų veidai nebėra Arijų rasės, bet mongoliški, nias valandas, pradeda jaustis aukštumų liga. Stai-
tibetietiški. Moterys nešioja aksominius kiklikus ir ga mano rankos ir kojos tirpsta ir kartais net veidas 
papuošalai yra daugiau ant kaklo ir ausyse, o ne yra visiškai bejausmis. Girdžiu kitus bendrakelei-
perdurtose nosies kremzlėse. Vyresni vaikai tuose vius pradedant kosėti ir rimtai susirūpinu. 
kaimuose yra apgyvendinami kartu, lyg kokiose Pasikalbu su Sarkay ir su I^e ir nutariame vie-
dormitorijose ir iki 16 metų amžiaus yra mokomi ne nai dienai sustoti ir pailsėti. Tą dieną mūsų stovyk-
tik iš knygų, bet ir paprastų darbų laukuose. la yra jau tarp sniegų. Vėjas švilpia, kalnų viršūnės 

Kiekviename kaime auga didelis Bohdi medis — žėri vakaro saulėje. Mūsų dvi jauniausios ir greičiau-
toks pat, po kuriuo Buda sėdėjo, kai savo įkvėpimą šios merginos bėga su virėjais ieškoti kuro ir po kiek 
gavo. Tie medžiai yra didžiuliai, įleidę savo šaknis ir laiko visi grįžta su didžiausiais glėbiais sausų šakų. 
išsiplėtę giliai tarp akmenų. Jų šakos yra taip Taip gražiai tos dvi merginos atrodo viena medici-
tankios, kad suteikia pilną pavėsį, turbūt ir lietus nos studentė iš Yale universiteto, kita — jau baigusi 
mažai pralyja. Ant žemės aplinkui medį yra pridėta prancūzų kalbos studijas ir išmaišiusi visą Europą 
didelių akmenų keliomis platformomis, ir visi kėlei- beslidinėdama. Prieš metus su slidėmis bešokdama 
viai, praeidami tomis vietomis, sustoja poilsio. Taip Prancūzijos kalnuose krito ir susitrenkė galvą ir 
pat ir kaimo žmonės renkasi po Bohdi medžiu kaklo stuburą. Kartais po ilgesnio lipimo, matau ją 
kasdieninėms diskusijoms. 

Kai sustojame viename tokiame kaime 8,000 
Mudu apsiribojome tik meningito injekcija ir ?ėdų aukštyje, jau yra gana vėsu, ir dar prieš saulei 

kelionei pasibaigus, buvome vieninteliai, kurie nebu- nusileidus, apsivelkame šilčiausiais švarkais ir 
vome per tą laiką susirgę. Gal būt dėl to, kad vengė- pirštinėmis. Vietiniai ir mūsų nešikai apsigaubia 
me neįprasto maisto su neaiškiais aštriais priesko- ilgomis vilnonėmis skaromis, kurios yra viršuje 
niais ir jei tik buvo kiek neaišku, apsieidavome susiūtos ir uždengia nuo galvos iki kojų. 
ryžiais ir sriuba. Mano miegojimo maišo užtrauktuvas susi-

Visi geriame arbatą ryte, per pietus ir vakare ir gadinęs ir negaliu jo kaip reikiant uždaryti. Lee man 
pieną, kuris irgi yra saugus, nes padarytas iš impor- pasiūlo savo maišą, bet jis yra plonesnis negu mano 
tuotų pieno miltelių. Mėsos beveik negavome per dvi ir tą naktį dar daugiau šąlu. Pagaliau Sarkay, mūsų 
savaites, išskyrus vieną kartą, kai mūsų virėjai „Sirdan". pasiūlo savo maišą: jis jame miegojęs, kai 
nupirko porą rėkiančių vištų kaimelyje. Po to. kai lipo į Everestą, taigi turėtų būti užtenkamai Šiltas. 
matėme jas spurdančias nešiko krepšyje, apetitas Pasikeičiame, nes jis sako yra prie šito klimato taip 
vištienos sriubai vakarienės metu buvo sumažėjęs, pripratęs, kad jam skirtumo nesudarys. 

Kitą dieną, kai pradedame sparčiau lipti aukš- Kelionės viduryje neapsivelkame pižamų, bet 
tyn, gamta pamažu keičiasi, kaimų namai jau nebe- šilčiausius ekspedicinius apatinius ir kojines, kai 
ra iš molio ir medžio sulipdyti, bet daugiausiai iš kurie miega ir su kepurėmis, 
akmens ir cemento. Kai pasiekiame Gurung genties Kai vieną dieną pakylame 3000 pėdų per aštuo-

bemasažuojančią savo kaklą. 
Dabar abi tempia sunkias naštas ant nugarų 

užsikrovusios, lyg vietinės iš Gurung kaimų. Vėliau, 
po vakarienės, uždegame laužą ir visi susėdę aplin
kui dainuojam, kas ką atsimena. Po kiek laiko 
prisiartina ir mūsų šerpos ir virėjai. Nešikai tuo 
tarpu visą laiką laikosi atokiai: jų stovyklavietė visa
da yra toliau, jie neturi jokių palapinių, valgo ir mie
ga atskirai. 

Įsilinksminus (atrodo, kad arbata yra kiek page
rinta alkoholiu dėl šilimos), net ir šerpos įsijungia su 
savo dainomis. Vienas iš jų turi labai gracingus 
judesius ir pademonstruoja tautinj šokį. 

Kai einame link savo palapinių, dangus yra 
pilnas žvaigždžių ir jaunas mėnulis išblaško tamsu
mas. Mūsų jaunos merginos atsivežusios su savimi 
žvaigždynų žemėlapius ir rengiasi keltis 3 valandą 
ryto žvaigždžių stebėti. 

(Rus daugiau 
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DRAUGAS, antradienis. 1987 m. balandžio mėn. 7 d. 

LIETUVIŲ FONDO 
SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvių fondo narių 24-tas 
metinis suvažiavimas vyko 
kovo 28 d., šeštadienį. Jau
nimo centro mažojoje salėje. 
Suvažiavimą atidarė L. fondo 
tarybos pirm. Povilas Kilius. 
Pažymėjo, kad šiemet sueina 
25 m. nuo fondo įkūrimo. Iki 
1986 m. gruodžio 31 d. buvo 
fonde sutelkta 3,600,000 dol. 
kapitalo. Su 1987 m. paskirs
tymu per 25 m. iš viso bus 
paskirta daugiau kaip 2 mil. 
dol. lietuviškai veiklai parem
ti. Ateity kas ketveri metai bus 
lietuvių kultūros reikalams 
skiriama po milijoną dolerių. 
Pagerbė šio fondo steigėjus ir 
narius. Fondas turi 5799 
narius. Liet. fondas nuolat 
auga ir remia mūsų jaunimo 
lietuvišką ugdymą. Tik jau
nimo įsijungimu mes įsteng
sime lietuvybę išlaikyti. 

I n v o k a c i j ą s u k a l b ė t i 
pakviestas kun. •). Prunskis. 
Pagerbti 1986 m. mirusieji fon
do nariai, kurių pavardžių su
sidarė 95. -Jas perskaitė Rūta 
Juškienė. Žvakę uždegė Kazys 
Bertašius, kuris veda miru
siųjų knygą. 

\ prezidiumą pakviesti dr. 
Kazys Ambrozaitis. Mykolas 
Drunga. dr. T. Remeikis. 
sekretorė — I). Kojelytė. 
Mandatų — registracijos 
komisija: K. Dočkus. K. 
Oželienė. J. Račkauskas, dr. 
Ant. G Razma. A. Stepona
vičienė. R. Steponavičiūtė. 
Nominacijų komisija: dr. Ant. 
Razma. M. I^enkauskienė. dr. 
J. Valaitis. Balsų skaičia
vimo: K. Dočkus, dr F. Kau
nas, dr Ant. G Razma. 
Nutarimų komisija: Ant. Juod
valkis. V. Kamantas. V. Kut-
kus. Spaudos komisija: Ant 
Juodvalkis, kun. J. Prunskis. 
J. Zygas. J . Šlajus. A. Bag
donas. J. Žemintis. Br. Juode
lis, P. Kleinotas. radijo — P. 
Petrutis. B. Brazdžionis. 
Organizacinė komisija — K. 
Dočkus. M. Remienė. 

Suvažiavimą sveikino PLB 
pirm. V. Kamantas, dėko
damas fondo vadovybei ir na
riams. Pirmininkaująs T. 
Remeikis išaukė dalyvaujan
čius gen. kons. V. Kleizą ir 
ALT pirm. pavaduotoją dr. J. 
Valaitį. Raštu sveikino Kultūr. 
tarybos pirm. I. Bublienė ir bu
vęs Vasario 16 gimn. dir. J. 
Kavaliūnas. Praeito suva
žiavimo protokolą perskaitė 
D. Kojelytė. Priimtas be pa
taisų. 

Fondo tarybos pirm. P. Ki
lius savo pranešime pranešė 
turimą 3.5 mil. dol. kapitalą. 
Reiškė vikį. kad ateinan
čiame suvažiavime turėsime 
jau 4 mil. Per 1986 m. įstojo 
115 narių. Per metus fondas 
paaugo 316.721 dol. Liet. fon
do vald. pirm. dr. A. Razma 
savo pranešime pasigėrėjo, 
kad 1986 m. buvo treti savo 
gerumu iš visos fondo veiklos. 
Džiaugėsi visuomenės rodo
mu pasitikėjimu fondui. Išvar
dijo fondo vadovybės narius, 
dėkodamas už visų labai sėk
mingą darbą. Valdybos nariai 
lankė įvairių miestų lietuvių 
kolonijas. 

Naujoji Liet. fondo valdy
bos pirm. M. Remienė padė
kojo už pasitikėjimą. Pasi
džiaugė, kad šiandien fondą 
padidino po tūkstantinę dol. 
P. Kilius, St. Baras, o K. Gir-
vilas — 3,000 dol. Lietuvių fon
do taryba už pasidarbavimą 
įteikė žymenį dr. Ant. Raz
mai. 

Dr. A. Razma dėkodamas 
pabrėžė. kad laimėjimai 
pasiekti visų bendru darbu. 
LB JAV krašto valdybos var
du suvažiavimą pasveikino 
Br Juodelis dėkodamas už 
paramą LB veiklai, ko dėka 
galima išvystyti švietimo, kul
tūros darbus, socialines pas
tangas. 

Investavimų komisijos 
pranešimą padarė J. Vaz-
nelis. Pažymėjo, kad buvo ieš

koma geriausių investavimo 
būdų. Laikoma pinigais ir 
lakštais 64%, valdžios lakš
tais 4.5*. korporacijų bonai 
10*. korpracijų akcijomis 21%. 
Rūpinantis saugumu. į Šerus 
investuotas tik penktadalis. 
Investavimus tvarko spe
cialistai — R V. Graybill bend
rovė. Po šio pranešimo dr. K. 
Ambrozaitis fondui įnešė auką 
1000 dol. Suvažiavimo metu 
po tūkstantinę paaukojo dr. F 
Kaunas, dr. J. Valaitis, pasi
žadėjo Mačerniai. buvusi Sibi
ro tremtinė Ida Bartašienė 
paaukojo 1000 dol. 

LF pelno skirstymo kom. 
pirm. St. Baras pranešė, kad 
1986 m. paskirstyta 265,200 
dol. Duota švietimui 79.150 
dol. (30%), stipendijoms — 
45.400 dol. (17%), kultūros rei
kalams 77,000 dol. (29%), 
visuomenės reikalams 63,650 
dol. (24*). Pagal institucijas 
— gavo: švietimo taryba 57.-
700 dol.. Kultūros taryba 32,-
400 dol.. Pasaulio LB veiklai 
97.600 dol., PL Jaunimo s-gai 
3.500 dol., LF valdybai 12.000 
dol.. Krikščionybės jubiliejui 
— 11,000 dol., organizacijoms 
— 15,000 dol. Pelno skirstymo 
komisiją sudarė JAV LB 
paskirti: dr. P. Kisielius. R. Vi
tas. V. Volertas. Liet. Fondo 
atstovai — St. Baras, dr. G. 
Balukas, M. Remienė, M. 
Drunga. 

Palikimų komisijos vardu 
pranešimą padarė D. Kojely
tė. Iš viso palikimais 1986 m. 
L. Fondas gavo 98,031 dol., o 
per visą savo gyvavimą fon
das gavo palikimais 952,798 
dol. — netoli milijono dolerių. 

Įstatų komisijos pirm. V. 
Kamantas pranešė, kad buvo 
gauti keli siūlymai pakeisti 
įstatus, bet komisija rado juos 
nepriimtinais. 

Ant. Juodvalkis pranešė 
apie informacijos komisijos 
darbus — spaudoje, radijuje. 
Komisiją sudarė: A. Juodval
kis. K. Ambrozaitis. M. Drun
ga. V. Kutkus. M. Lenkaus
kienė. M. Remienė. 

Kontrolės komisijos vardu 
A. Markelis pasidžiaugė, kad 
visos atskaitomybės knygos 
vedamos labai tvarkingai, 
paremta pateisinamais doku
mentais. 

K. Dočkus registracijos 
komisijos vardu pranešė, kad 
suvažiavime dalyvavo 144 
nariai ar jų įgaliotieji, turin
tieji 8727 balsus. 

Pranešimus išdiskutavus, 
visi jie buvo priimti. 

Pranešimuose iš atskirų 
vietovių kalbėjo V. Kutkus. 
primindamas, kad 1986 m. 
buvo Detroite Lietuvių fondui 
surinkta rekordinė suma — 
per 37,500 dol. Detroite ir jo 
apylinkėse yra 403 LF nariai. 
Ant. Dagilis testamentu pali
ko 25.000 dol. M. Lenkauskie
nė papasakojo apie sėkmingą 
veiklą Clevelande. kur surink
ta LF. 154.114 dol. per visą 
gyvavimą, o 1986 m. — 11.055 
dol. 

Apie Bostoną painformavo 
St. Baras. Ant. Makaras pada
rė pranešimą iš Hot Springs. 
Ten iš 144 lietuvių yra 100 LF 
narių. Jie yra įnešę 54.784 dol. 
per visą fondo gyvavimą. 
Pasisakė prieš pagrindinio 
fondo kapitalo skirstymą 
pašaliniams reikalams. V. 
Kutkus pabrėžė svarbą, kad 
fondo pagrindinis kapitalas 
būtų saugomas tik nepri
klausomai Lietuvai. P. Kilius 
pažymėjo, jog nereikalingai 
baiminamasi, kad pagrin 
dinis fondo kapitalas galėtų 
būti kreipiamas kitur. 

Grand Rapids apylinkės 
pranešimą padarė V. Kaman
tas. Kvietė dr. A. Razmą 
atvykti į jų koloniją lėšų telki
mo banketo metui 

Kun. K. Kuzminskas prašė 
paremti LKB Kronikos lei
dimą. Jau išleista Kronikos 
lietuvių kalba H tomai. Jie 

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

St IVtersburfjo moterų grupė, kuri atliks dainų koncertą Dalilos Mackialienės debiut inės kny 
gos ..Beržas už lango" pristatymo parengime. Iš kairės sėdi: Stasė Staponkienė. Sofija Vaškie
nė, Marija Gineitienė, J a n i n a Jurašienė, ir Dalila Mackialienė: stovi. .Jonė Sta.škuvienė. 
Michalina Ginčiauskienė. Uršulė Bliskienė. Genė Puniškienė, Irena Kusinskienė. Elena Kra
sauskienė ir pianistė Regina Ditkienė. . . . , Nuotr. Vyt. A n d r i t j a u s k o 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit uz 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3 2 0 8 2 W e s t 95th S t ree t 

T e l . — GA 4 8 6 5 4 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Roodcon-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
eiektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
S E R A P I N A S — Tel. 6 3 6 - 2 9 6 0 

01 MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose 
Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J . BACEVIČIUS 

BELL-BACE REALTORS 
6529 S. KED2IE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
NemoKamai (kamuojame jūsų nuosa-

vyoę. ta;p pat pristatysim pagat pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomo; apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

ROMANO 
SUTIKTUVES 

Sutiktuvių metu dalyviai galės 
įsigyti naująjį romaną ,,Ber
žas už lango" ir gauti autorės 
autografą. 

•/. Janušaitis 

Romano ..Beržas už lango" 
sutiktuves ruošia St. Peters-
burgo Lietuvių pensininkų 
klubas balandžio 8 d. 3 vai. 
p.p. Lietuvių klube. Pažymė
tina, kad Liet. pensininkų klu
bas įsisteigė tik 1986 m. bir
želio mėn. Pradžioje į jį įstojo 
30 narių, o dabar jau turi 130 
narių. Klubas užsimojęs veik
ti kultūrinėje srityje, ruošti 
renginius, išvykas, gegužines 
ir telkti lėšų mūsų kultūrinių 
vertybių ugdymui ir puoselėji
mui. Taigi klubo tikslai gra
žūs ir jų veikla girtina. Klubo 
valdybą sudaro Steponas I^un-
gys-pirmininkas, Jonas Kalpo
kas ir Albinas Gesius — 
vicepirmininkai. Bronius Gin-
Čiauskas — sekretorius, dail. 
Vladas Vaitiekūnas — narys 
kultūriniams reikalams, Pet
ras Vasiliauskas — įgaliotinis 
palaikyti ryšius su amerikie
čiais. 

Knygos literatūrinę vertę 
aptars dr. Vytautas Majaus
kas, dalyvius su autore supa
žindins Jurgis Janušaitis, iš
traukas iš romano ..Beržas už 
lango" skaitys Juozas Sodai-
tis ir Juozas Paliulis, visi iš 
Daytona Beach lietuvių ko
lonijos. 

Meninę programą atliks 
naujai susiorganizavusi mo
terų grupė, kuri intensyviai 
tam įvykiui ruošiasi. Po to 
jos nežada išsiskirstyti, bet ir 
toliau dirbti. Toks nedidelės 
apimties moterų vienetas ša
lia vyrų okteto St. Peters-
burge labai reikalingas ir žy
miai prisidės prie kultūrinės 
veiklos pagyvinimo. Vienetui 
linkėtina ištvermės ir sėkmės. 

pasiekė 138 valstybes. 
Nutarimų komisijos pra

nešimą padarė V. Kamantas. 
Pareikšta padėka LF vado
vybei. Sveikinamos pastan
gos pasiekti 4 mil. dol. kapita
lą. Kviečiami visi jungtis į 
fondo narius ir didinti įnašus. 
Pagrindinis LF kapitalas 
negali būti dalinamas. Prita
riama sprendimui įteikti 
žymenį dr. A. Razmai. Siūlo
ma remti lituanistinį švietimą 
gausesnėmis sumomis. 

Slaptu balsavimu į LF 
tarybą išrinkti: dr. K. Ambro
zaitis (8448 balsai)., M. 
Rmienė (8157). P. Kilius 
'7940). J. Vaznelis (7018), M. 
Drunga (6867). R. Juškienė 
(6135), kandidatai: kun. J. 
Borevičius. Br. Nemickas. \ 
kontrolės komisiją išrinkti: A. 
Markelis. J. Rinkevičius. J. 
2vgas. 

Suvažiavimas pravestas 
tvarkingai, viešpatavo dar
binga nuotaika. Baigtas Lie
tuvos himnu Po suvažiavimo 
dalyviai pavaišinti pietumis. 

Juoz. Pr 

Daytona Beach, Fla. 

KNYGOS SUTIKTUVES 

Sutiktuvės „Baržas už lan
go" romano bus balandžio 12 
d. tuojau po lietuviškų pamal
dų Prince of Peace katalikų 
parapijos salėje Ormond 
Beach. Sutikime knygos daly
vauja pati autorė Dalila 
Mackialienė. Programoje daly

vauja dr. Vytautas Majaus
kas. Jurgis Janušai t is , Juozas 
Sodaitis ir Juozas Paliulis. 
Sutiktuvėse bus galima taip 
pat įsigyti naująjį romaną ir 
autorė duos autografus. Visi 
dalyviai bus pavaišinti sal
dumynais, pyragais ir vynu ir 
nebus imama jokio mokesčio. 
Autorė Dalila Mackialienė 
Daytona Beach—Ormond 
Beach yra gyvenusi penkerius 
metus ir dalyavo kultūrinėje 
veikloje. 

Daytona Beach ir plačiųjų 
apylinkių lietuviai taip pat 
ruošiasi šiltai sutikti autorę ir 
jos debiutinį romaną „Beržas 
už lango". 

-/. Janušaitis 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pata'Symai. 
Vytautas Taras 

T & G TUCKPOINT ING 
C H I M N E Y REPAIR 

Free Est imates - Ouali ty Work 
4 3 0 - 4 4 7 8 - 5 9 8 - 8 1 4 5 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361*5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arbarorite būti 
Rimo Stankau* klientais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

KAD LIKTUM TU GYVA 
Tai naujoji Lietuvių Operos plokštelė 

Plokštelėje yra (dainuoti šie kūriniai: 
LIETUVOS HIMNAS 

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ 

Jakubėno DE PROFUNDIS 

Karnavičiaus UŽ JŪRELIŲ iš op. RADVILA PERKŪNAS 
Karoso AUGO KIME KLEVELIS 

Gaidelio UŽ JŪRŲ. UŽ KALNŲ iš op. DANA 

Karnavičiaus ARiJA IR CHORAS ir 
RAUDOTOJŲ CHORAS iš operos GRAŽINA 

Budriūno ANT MARiŲ 
Šimkaus SAULĖ MOTINA PAKiLO iš op. PAGIRĖNA! 

Diriguoja Alvydas Vasaitis 
Dainuoja LIETUVIŲ OPEROS CHORAS ir Sol. Jonas Vaznelis 

Trumpą solo partiją atlieka Rūta Pakštaitė 
Kaina su persiuntimu $16.75. Illinois gyventojai moka $17 95 
Užsakymus prašome siųsti Draugo adresu: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P ES 

N a u j a devintoji laida 
Suredagavo 

J u z ė Daužvardienė 

Šiomis dienomis „ D r a u g o " 
spaus tuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios vir imo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marč ioms. 
Dauge l i s apdovanojo k i ta
tauč ius supažindindami juos 
su l ietuvišku maistu ir v i r imu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pas isek imas tarp l ietuvių ir 
k i t a t a u č i ų v i suomet b u v o 
didel is. 

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

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

H t. L P W A N T 

REIKALINGI DARBININKAI pa
statų remontavimui be didelio 
patyrimo dėl metalo ž ibintu 
pjovimo ir suvirinimo. Dailidės 
darbo mokėjimas yra pliusas. 
Reikia turėti savo Įrankius. Kreipki
tės asmeniškai pirmad - ketv tarp 
10 v r. - 2 v. p.p (EOE) 

CALMARK, INC. 
1400 W. 44 St., Chicago, Illinois 

Ieškoma moteris gyventi kartu 
prižiūrėti ir išleisti j mokyklą 6 m vai
ką Duodamas pragyvenimas — anglų 
kalba nebūtina. Skambinti 

749-4290 

Reikalinga moteris gyventi kartu 
ir pr iž iūrėt i vieną mažą kūdik j 
maždaug 5 paras savaitėje Prašom 
kreiptis rąstu šiuomi adresu: 

P. O. Box 6302 
Rockford. IL 61125-1302 

O Į> 
KAS YRA IR KUR? 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
37 TOMAS — PAPILDYMAI 

Vyr . redaktoriai; S imas Sužiedėl is ir Jurgis Gimbutas. 
Redaktoriai: Stasys Bačkait is ir Antanas Mažiul is. 

Lietuviškos Kepyklos Omaho je 
Populiarus visoje Mebraskoje 

NAPOLEONAS 
Bet kokia proga, pagal užsakymą, (sUsaldytas) yra 

siunčiamas į 4 8 status Amerikoje. 
An extraordinary taste treat for ANY O C C A S I O N ! 
Ali i tems are shipped frozen in dry ice. via CJ.P.S. to the 

Continental 48 States. For further information... 
A-

Kaina: 2 4 dol . & Skambinti toU-free 
superkamu e $ £ 2 j 2 ^ 1 ^ 0 0 - 2 5 5 2 2 5 5 

6 8 9 psl. Kieti v i rše l i a i . 

Biograf inės ž in ios apie lietuvių 
išeivijos kul tūr in inkus ir v isuomenin inkus. 

Torto dydis: 8 in. dtom 
AppTOJdmitHy LITHUANIAN 8AKERY INC 

40?, -53-30*6 

Founders V & S Mackevičius 

e x t . ! 4 7 1 

" Pnce includes all shippmg & handl.ng charges to the 48 Continental 
States va UPS. Enclosed: C Check D M.O. O Visa O MC 

Card No 

Name i 

Address 

City 

_Exp Date 

State 

Nauj iej i l ietuvių talentai . 

Naujai sukurtos organizaci jos ir 
institucijos išeivijoje ir okupuoto je Lietuvoje 

Nauji l ietuviški leidiniai. 

nI Ok Lietuvos naujiej i rezistentai-disidentai. 

S i Nauj i a t rad imai . 

Pastarosios mir tys. 

Būtina k i e k v i e n a i l ie tuvio išeiv io b ib l io teka i 

O 

> 

Leidė)as Juozas Kapočius Talkina Lietuvių Fondas per JAV 
LB Kultūros Tarybą. 1985. 

.3 Kaina 3 5 . 0 0 do l . 

Užsakymus siųsti Į 

D R A U G Ą 

a 
4 5 4 5 W. 6 3 r d St. , C h i c a g o J L 6 0 6 2 9 , U S A 

• 



DAINAVA RUOŠIASI 
VASARAI 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

LOS ANGELES VYRŲ 
K V A R T E T A S N E W YORKE 

I 

Sniegas Dainavos jaunimo 
stovykloje dar nenutirpęs, bet 
vasaros stovyklų kalendorius 
jau pripildytas. Sezonas prasi
deda birželio 7 d. — Lietuvių 
jaunimo sąjungos stovykla. Po 
to seka Akademinis skautų 
sąjūdis, Moksleivių ateitinin
kų sąjunga, Jaunųjų ateitinin
kų sąjunga, Ateitininkų 
sendraugių sąjunga, Lietuvių 
kilmės jaunimas, Lietuvių 
fronto bičiuliai, Mokytojų ir 
jaunimo studijų savai tė , 
Detroito skautai, Lietuvių 
tautiniu šokių instituto kursai. 
Pagal iau vasaros sezoną 
užbaigs Ateitininkų federa
cija savo studijų savaitgaliu 
rugsėjo mėnesio pradžioje. 

Tai tik dalis informacijos, 
kuri paaiškėjo kovo 1 d. 
Dainavos jaunimo stovyklos 
direktorių tarybos posėdyje. 
Dar prieš vasaros pradžią 
Clevelando rėmėjų komitetas, 
vadovaujamas dr. Mariaus 
Laniausko, balandžio 25 d. 
numato renginį Clevelande. 
Būdami kuklūs, jie apie tą 
renginį per daug nesigarsina, 
bet iš praeities žinome, kad 
Clevelando renginiai yra 
originalūs ir populiarūs. Ten 
bus garbingai atstovaujama ir 
Michigano sostinei — gausių 
dalyvių tarpe. 

Vasaros pradžioje Chicagos 
rėmėjų grupė, inspiruojama 
dr. Austės Vygantienės, yra 
numačiusi Joninių karnavalą 
ir laužą Lemonte. Ir vėl bus 
proga atstovauti garbingajai 
Michigano sostinei. P a t s 
Michiganas šįmet švenčia 150 
metines nuo valstijos įsteigi
mo. Visame Michigane, reikia 
tikėtis, kad ir Dainavoje, šis 
jubiliejus bus atitinkamai 
paminėtas. Kaip ten bebūtų, 
Dainavos rėmėjų suvažia

vimas ir metinė šventė bus 
liepos 26 d. Tiems, kurie viską 
iš anksto planuoja ir numato, 
jau dabar yra laikas tą dieną 
savo kalendoriuje pasižymėti. 
Prieš šventę per visą Ameriką 
bus pravesti laimėjimai 
stovyklos labui ir laimingųjų 
laimėtojų džiaugsmui. Kai 
gausite bilietėlius, platinkite ir 
patys pirkite, nes susida
riusios pajamos liks Daina
vai. 

Dainavai, kaip ir kitoms 
lietuvybę puoselėjančioms 
institucijoms, lėšų visada 
reikia. Tarybos jau patvir
tintos išlaidos stovyklos kelių 
naujam padengimui. Po visų 
nuolaidų nuamtoma, kad šis 
projektas kainuos apie 10,000 
dol. Stovyklos svetainė jau 
keletą metų laukia savo eilės. 
Jai reikia naujų grindų, langų, 
tualetų pertvarkymo. Paviljo
no grindys irgi suskilusios. 
Daug kam stačiai po kojų kliū
va... Kas porą metų vis 

Manau, kad visiems turėtų 
būti aišku, jog mūsų lietuviš
kųjų laikraščių finasinė padė
tis yra nepergeriausia. Jiems 
tenka galynėtis su nepritek
liais, nes prenumeratos mokes
čio neužtenka, kad būtų gali
m a p a d e n g t i i š l a i d a s 
susijusias su laikraščio lei
dimu. Todėl tenka ieškoti kitų 
būdų, kad būtų galima laik
raščio egzistenciją užtikrinti. 
Vienas iš tokių būdų — paren
gimai. Tokį parengimą kovo 
21 dieną Lietuvių Kultūros 
Židinyje Brooklyne turėjo ir 
čia išeinantis savaitraštis 
„Darbininkas", leidžiamas 
pranciškonų. Šio parengimo 
programą atliko iš tolimos 
Kalifornijos atskridęs Los 
Angeles vyrų kvartetas, kon
certuojąs pirmą kartą ry
tiniame Amerikos pakraštyje. 

Koncerto pradžioje kvarteto 
bosas R. Dabšys pasveikino į 
koncertą susirinkusius, padė
kojo „Darbininkui" už kvar
teto pakvietimą, pasidžiaugė, 
kad jie gali prisidėti prie spau
dos stiprinimo. Jis pastebėjo, 
jog tik spaudos nuopelnas, 
kad ir jie — kvartetas — y ra privežama naujo smėlio ant 

pliažo, bet su laiku ir ketumi Gnomas. J a m baigus kalbėti, 

pianino kompozicijos, kurias 
atliko kompozitorė ir kvarteto 
akompaniatorė R. Apeikytė. 
Jos buvo „Čiuožykloje" — 
muz. B. Dvariono, „Camana" 
— muz. B. Allen ir „Flight of 
the Bumblebee" — muz. Jack 
Fine. 

Ketvirtam ir paskutiniam 
išėjimui grįžta dainininkai, šį 
kartą pakeitę savo spalvas. 
Vietoje juodų kaklinukų ir lie
mens juostų, jas pakeitė į švie
siai ružavas su violetiniu ats
palviu. Dabar jie dainavo: 
„Spaudos baliaus valsas" — 
muz. A. Raudonikio, „Piršly
bos" — (nei muzika, nei žo
džiai nepažymėta) ar. A. Jur-
gučio ir „Polka" — liaudies 
daina. 

Ilgi plojimai, o j '^ms nesus
tojant, kvartetas padovanojo 
dar dvi dainas. 

Šis lengvo žanro dainos vie
netas yra darnus ir turįs ne
mažą patirtį. Balsinė medžia
ga — gera. Visi turi jautrią 
klausą. Dainuodami vienas 
kitą puikiai girdi ir neteko 
pastebėti, kad jie bandytų 
viens kitą „nugalėti". 

Muzikė — kompozitirė ir 

kvarteto akompaniatorė R. 
Apeikytė buvo tobulas kvar
teto palydovas. Jos be galo 
švelniai paliečiami fortepijo
no klavišai niekuomet nebuvo 
garsesni už dainuojančius vy
rus. 

Kas galėjo nepastebėti dide
lio darbo, atlikto režisoriaus ir 
muzikinio vadovo Petro Maže
lio, kuris tvarkė kvarteto 
choreografinę dalį. Įvairūs, 
bet nepertempti daininkų jude
siai įnešė įvairumo, papildė ir 
gražiai derinosi prie dainuoja
mų dainų. Apie kvarteto dai
nininkų laikymąsi scenoje 
taip kalbėjo baritonas A. Poli-
kaitis: „Režisierius P. Maželis 
mus išmokė kaip į sceną atei
ti, nusilenkti, atsitiesti ir kaip 
scenoje nepaklysti". 

Į šį koncertą atsilankė apie 
275 asmenys. Gaila, kad tik 
tiek! Atsilankiusiųjų galėjo 
būti dvigubai daugiau. Gal būt 
tie, kurie į koncertą nesiteikė 
atsilankyti mano, jog prenu
meratos mokesčio užtenka, 
kad „Darbininkas" juos kas 
savaitę galėtų lankyti. 

Nemažai į koncertą atsilan
kiusiųjų įsigijo kvarteto įdai
nuotas plokšteles arba kase
tes. „Kvartetininkai" jas 
mielai autografą vo. 

p.palys 

DRAUGAS, antradienis, 1987 m. balandžio mėn. 7 d. 

tas smėlis 
ežeran. Tuo 
darosi smėlingesnis ir gražės 
nis, bet visi nori ir tikisi 
smėlio pačioje pakrantėje. Su 
tam tikru apgailestavimu 
Vacys Le l i s , D a i n a v o s 
administratorius, pranešė, kad 
Dainavos sunkvežimis, tas 
nepailstamas darbo arklys 
tarnavęs bent dvidešimt viene
rius metus, savo dienas jau 
pabaip^ Trūks tant lėšų 
neplan ama jį nauju pakeis
ti, nebe atsirastų geradaris. 
Tuo tarpu reiks ribotis esamu 
traktorium, jam priperkant 
priekabą ar a t i t inkamą 
platformą šiukšlių ir turto 
pervežimui. 

nuplaunamas ? n e ' ° Pasijungė kiti t rys 
ežero dugnas k v a r t e t ° na™ ir jų akompa-

Laiškas 

KUR DINGO ORUMAS 
NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS SPORTO 

ISTORIJAI?! 

Šiais metais gegužės mėn. 
sueina 50-metis nuo II-jų Eu
ropos krepšinio p-bių Rygoje, 
kurias laimėjo Lietuvos rink
tinė. JAV lietuviai vyčiai 
vasario mėn. pirmieji suruošė 
pagerbimą tiems amerikie
čiams lietuviams, kurie tose p-
bėse žaidė, padėjo joms pasi
ruošti, įskaitant ir 1939 m. 
mūsų pergalės ir, be to, dar 
1935 bei 1938 m. dalyvavo ten 
pravestose sporto šventėse: 
Pasaulio Lietuvių seimas, I-ji 
Tautinė olimpiada. Tai kilnus 
ir vertingas sporto solidaru
mo gestas. 

S p o r t o a p ž v a l g o j e 
(„Draugas", 1987.11.13.) tilpo 
trumpas rašinėlis apie šio ren
ginio pravedimą ir pridėta 
šaržų nuotrauka p-bių žai-
dikų, bet pačiame aprašyme 
yra ir kai kurių netikslumų, 
kuriuos tenka papildyti — ati
taisyti. 

Kodėl praleistos žaidikų 
pavardės: Šačkaus, Žuko, 
Kapalo ir Daukšos! Jie visi 
keturi buvo 1937 m. rinktinė
je. 

Ten pat pažymėta, kad 
Tautinėje olimpiadoje daly
vavo Emma Shemaitis — 
LaForce. Tai netiesa. T. 
olimpiados dalyvė buvo Flo
rencija Bložytė laimėjusi du 
aukso medalius (disko metime 
ir 80 mtr. barjeriniame) ir 
sidabro — rutulio stūmime. 

E. Šemaitytė, kaip Lietuvos 
sporto istoriniai duomenys 
rodo, 1935 m. laike Pasaulio 
Lietuvių seimo, surengtose 
plaukimo varžybose laimi 100 
mtr. laisvu stiliumi I v. ir 400 
mtr. I 8t. III v. Abiejose rung
tyse varžėsi vyrų klasėje. Jos 
pasiekti rezultatai toli gražu 
nuo tarptautinės klasės. 

Br. Keturakis 

niatorė R. Apeikytė. Vyrai 
pasipuošę juodais kaklinukais 
(„varliukėmis") ir juodomis 
liemens juostomis vakariniu 
drabužiu šauniai atrodė. J ie 
padainavo keturias dainas: 
„Nemunas atves" — muz. Z. 
Venckaus, žodž. D. Urnevičiū-
tės, „Tėvynei" — muz. B. Bud-
riūno, žodž. B. Brazdžionio, 
„Pajūriais, pamaria is" — muz. 
V. Krupavičiaus, ar. R. Babic
ko ir „Krantų gėlė" — muz. A. 
Raudonikio, žodž. V. Bložės, 
ar. A. Jurgučio. 

Trims dainininkams nuo 
scenos pasitraukus, joje pasi
liko tik B. Seliukas, kuris 
supažindino su kvarteto įdai-

Baltuose rūmuose (dr. nuotomis plokštelėmis ir kvie-
Adolfo Damušio vardo name) ** J a s įsigyti. Kvartetas yra 
bus pakeistas šaldytuvas. Tai išleidęs dvi plokšteles, 
„vos" 1,400 dol. kainuojąs V e l &ri ž t a * s c e n a - daminin-
pirkinys. Numatoma atnaujin- kai> š i k a r t a - pasipuošę rau 
ti ir esamas kryžių kalnas, donais gvazdikais švarkų atla-
Turimi penki kryžiai yra apirę Pu°se- Vieną gvazdiką atnešė 
ir reikalingi remontų. Tiems ir scenoje esančiam B. Sehu-
darbams iniciatyvą imasi dr. kui. D a b a r jie da inavo : 
A. Darnusis. „Romansas" — muz. R. Apei-

kytės, žodž. Mykolaičio-Pu-
T a r y b o s i ž d i n i n k a s t m Q „Gvazdikai" - (nei 

Steponas Srnalinskas pateikė m u z i k a > n e į žodžiai nepa
žymėta), ar. A. Jurgučio, Dainavos finansinį stovį 

Dainavos iždas yra aptuštė-
jęs. Jeigu bus vykdyti 
numatyti remontai ir pagerini
mai, tai iždas ne tik ištuštės, 
bet reiks dairytis ir paskolos. 
Tačiau Dainavos t a ryba 
nesibaimina dėl galimų 
paskolų, nes jaučia ir žino, 
kad visuomenė gerai supran
ta jos funkciją ir misiją ir ją 
rems, kaip rėmė ir praeityje — 
per paskutinius trisdešimt 
metų. Su padėka buvo paminė-

„Vakaro daina" — muz. A. 
Bražinsko, žodž. V. Bložės, 
„Sulaukt negalėsiu" — muz. 
G. Paugos, žodž. P . Gaulės. 

Turėjusios būti 15 minučių 
pertraukos buvo atsisakyta. 
Tai gana gudrus sprendimas, 
nes jau iš patirties žinome, 
kad po pertraukos nerangiai 
grįžtame į salę. Dabar A. Poli-
kaitis, trumpai apibūdino 
kvarteto veiklą. Kvartetas dai-

ta, kad buvo gauta a.a. Rožės nuoja jau apie 20 metų. Reper-
Kriaučiūnienės palikimo dalis tuare turi per 50 dainų (ir apie 
(1,935 dol. sumoje). Prieš kele- vieną tuziną jau užmirštų) bei 
tą metų vienas mano universi- keletą giesmių. A. Jurgučiui, 
teto kolega, man, aimanuo
jant apie lėšų stoką protinės 
sveikatos centrui, aiškiai tarė: 
„Duok man įkvėpiančią mintį 
ir aš tau visada surasiu pini
gų", Dainava yra lietuvybę 
įkvepianti mintis ir realybė. 
Du trečdalius reikiamų lėšų ji 
gauna iš stovyklaujančių 
grupių — lietuvių ir amerikie
čių. Likęs t r ečda l i s su
plaukia iš aukotojų — tų 
aukotojų, kurie yra įsitikinę, 
kad Dainava yra ta įkvepian
ti mintis, ta išeivijos realybė, 
be kurios šlubuotų ir pati lietu

vybės ateitis. 

NAUJAS FONTANAS 

Suplanuotas naujas fon
tanas Šiaurinėje Chicagos 
upės pakrantėje tarp Lake 
Shore Drive ir Columbus 
Drive. Tuo norima paminėti 
Chicagos sanitarinio distrikto 
šimtmečio sukaktį. 

kvartetui vadovaujant, (jis 
jam vadovavo apie 2 metus) 
kvartetas „išvydo" pasaulį. 
Šis muzikinis dainos vienetas 
yra aplankęs visus lietuvių 
apgyventus didesnius mies
tus. Buvo nuvykęs net į toli
mąją Australiją. Australijos 
gastrolių metu gautą pelną 
paskyrė Pasaulio Lietuvių jau
nimo kongresui. 

J a m baigus, vėl suskambėjo 
keturios dainos: „Valsas as 
dur" — muz. J. Brahms, žodž. 
P. Jurkaus, „Pabučiavimas" 
— muz. G. Gudauskienės, 
žodž. A. Žąsyčio, ar. A. Jurgu
čio, „Kai aš einu" — (nei muzi
ka, nei žodžiai nepažymėta), 
ar. A. Jurgučio, „Tamošiaus 
pagavimas" — muz. V. Juo-
zapaičio, žodž. S. Žlibino. 

P l o j i m a m s n u t i l u s , E. 
J a r a š ū n a s savo šmaikščiu žo
džiu gražiai „apskelbė" kvar
teto dainininkus (neišskir
d a m a s n e i s a v ę s ) , 
akompaniatorę ir režisorių, 
priversdamas visus nuošir
džiai nusijuokti. 

Toliau buvo trys neilgos 

Netekus brangaus vyro ir tėvelio 

A.tA. 
JURGIO GYLIO, 

žmonai JULIJAI ŠVABAITEI-GYLIENEI, sūnums 
LINUI ir SAULIUI, dukroms AUŠRAI ir JURGAI su 
šeimomis reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Lidija ir Julius Ringai 

Mielam bičiuliui 

A.tA 
JURGIUI GYLIUI 

mirus, jo žmonai poetei JULIJAI ŠVABAITEI, duk
roms AUŠRAI ir JURGAI, sūnums LINUI ir SAU
LIUI bei visų jų šeimoms nuoširdžiausią užuojautą 
reiškiame ir kartu liūdime. 

Algirdas Titus Antanaitis 
ir šeima 

A.tA. 
JURGIUI GYLIUI 

mirus, jo žmonai JULIJAI, DUKROMS ir visiems ar
timiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Vytas ir Marija Petruliai 
Vytautas ir Laima Petruliai 
Algimantas Bražėnas 

Okupuotoje Lietuvoje mylimam broliui 

A.|A. 
JONUI JOKŪBAIČIUI 

amžiams iškeliavus, liūdintį mūsų draugijos gerada
rį kun. PRANĄ JOKŪBAITĮ nuoširdžiai užjaučia
me, velioniui melsdamos Dievo palaimos. 

Lietuvos Dukterų dr-ja 

LENDER 

AFUll 
SERVICE 

BANK 

MAFOUETTE 
NATIONAL BANK 

63rd and VVestern Avenue 476-5100 
62nd and Pulaski Road 838-3300 

MEMBEO CDIC • MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEW 

A.tA. 
Kazimiera Janulewicz 

(SADAUSKAS) 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. balandžio 5 d. 4 vai. p.p., sulaukusi 84 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Kiršių kaime. 

Amerikoje išgyveno daugiau 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Edward; dvi 

dukterėčios: Sally Karka, jos vyras Adam ir Helen Snukst 
su šeimomis; Argentinoje krikšto sūnus David Jakubaus
kas; brolio žmona ir kiti giminės Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas Gaidas-Daimid, 4330 So. California 
Ave., koplyčioje, antradienį nuo 6 iki 9 v.v. ir trečiadienį nuo 
2 iki 9 v.v. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 9 d. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėta į St. Agnės. 2648 W. Pershing 
Rd. parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Lietuvių Tauti
nes kapines. 

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

Nuliūdęs sūnus. 
Laidotuvių direkt. D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. 52:K>440. 

DVIDEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Toronte, Canadoje. tragiškai mirusi 1967 m. balandžio 
13 d., buvusi .,Moters" redaktorė, visuomenininke 

A.tA. 
Izabelė Matusevičiūtė 

Šiai liūdnai sukakčiai ir jos šviesiam atminimui šv. 
Mišios aukojamos Tėvų Jėzuitu koplyčioje sekmadienį, 
balandžio 12 d. 10:15 vai. rjrtc 

Nuoširdžiai prašome pažjstamus. ypatingai Kybartų 
gimnazijos mokinius, dalyvauti pamaldose ir su mumis 
pasimelsti už a.a. Izabelės sielą. 

Brangioji, ilsėkis šventoje ramybėje, mes tavęs niekada 
nepamiršime. 

Liūdi seserys ir giminės Amerikoje, Canadoje ir 
Lietuvoje. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 VVest 71 St. . ( h icago 
Telefonas — 476-2345 

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th S t r ee t - Te l . RE 7-1213 

11028 Southvvest Hwy., Pa los Hills. Illinois 
T e l — 974-4419 

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

1446 South 5()th Avenue 
Cicero, lilinois 

Telefonas - 652-1003 



DKAl'GAS. antradienis, 1987 m. balandžio mėn. 7 d. 

x „Draugo" adminis
tracija nuoširdžiai dėkoja 
už kompiuteriam kambario 
spaustuvėje išplanavimą ir 
įtaisymą: planuotojui inž. Vla
dui Stropui, dirbusiems Me
čiui Mikutaičiui. Liudui Simai
čiui ir Vincui Vaitkevičiui. 
Juos visus nuolat prisi
menam, kaip lietuviškos spau
dos rėmėjus 

x B r o n i u s K v i k l y s , 
pasinaudodamas savo tur
tingu archyvu, rengia Lie
tuvos krikščionybės jubiliejui 
paminėti vaizdinę — doku
mentinę parodą Ji bus per 
JAV centrines iškilmes Chi-
cagoje lapkričio 26-29 die
nomis Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje. 

x A.a. Ona Caplinskienė 
po ilgos ligos ir operacijų, vė
žio iškankinta, mirė balan
džio 5 d., sekmadienį Madi-
sone, Wisc. Po šv. Mišių 
balandžio 7 d. 10 vai. St. 
Peters bažnyčioje laidojama 
kataliku Resurection kapinėse 
Madison. Wisc. 

x Beverly Shores, Ind., 
Amerikos Lietuvių k lubo 
susirinkimas bas balandžio 11 
d., šeštadienį, 7 vai. vak. Stan
kūnų restorano Pines patal
pose Indianoje. Susirinkimą 
globoja Galiniai. Susirinkimo 
programoje bus menininko 
Jurgio Daugvilos kalba apie 
Beverly Shores esantį Lituani-
cos parką. Verbų sekmadienį, 
balandžio 12 d., 12 vai. die
nos kun. M. Kirkilas atlaikys 
lietuviškas pamaldas Šv. 
Onos bažnyčioje Beverly 
Shores, Ind. 

x Sv. Kryžiaus l igoninė
je Katalikų chorų draugija tu
rės koncertą Verbų sekma
dienį, balandžio 12 d.. 4 vai. 
Taip pat choras pasirodys tele
vizijoje 26 kanale. Chorams 
vadovauja prel. Joseph L. 
Mroczkowski. 

x Sv. Teresės draugi jos 
na rės turės bendrą šv. Komu
niją ateinantį sekmadienį, 
balandžio 12 d.. 9:15 vai. šv. 
Mišiose. Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčioje. Po pamaldų 
parapijos salėje bus bendri 
pusryčiai ir susirinkimas. 

x Padėka . Nuoširdžiai 
dėkoju V.D. šaulių rinktinei, ir 
visiems broliams bei sesėms 
šauliams už auką ir atviruką 
su linkėjimais greit pasveikti, 
kūną įteikė br. P. Aglinskas 
man gydantis Sv. Kryžiaus 
ligoninėje. Ypatingą padėką 
reiškiu br. L. Kroliui >~>̂  
sesėms E. Antanaitienei, M. 
Benešiui ix L. Juozapavičiui. 
Dar kartą tariu nuoširdų ačiū! 

Su pagarba. 
Teotaras Simonauičius 

(pr.) 

x Lietuvių Operos spektak
lių bilietai ir į juos nuvažiuoti 
autobusu bilietai gaunami 
Vaznelių prekyboje. 2501 W. 
71 St. Gifts International 
krautuvė yra kasdien atidary
ta nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. 
vak. Smetanos „Parduotosios 
Nuotakos" spektakliai bus 
balandžio 25 d., 7:30 vai. vak. 
ir balandžio 26 d.. 3 vai 
popiet. Telefonas, 312—471-
1424. 

>pr.) 

x „Gajos" , lietuvių katali
kų medikų korporacijos, susi
kaupimo diena bus Marijonų 
koplyčioje ir salėje ateinantį 
sekmadienį, balandžio 12 d. 
Šv. Mišios bus 10 vai. ryto, po 
Mišių vienuolyno svetainėje 
bendri pusryčiai ir susirinki
m a s . S u s i r i n k i m o metu 
paskaitą skaitys prof. dr. Juo
zas Meškauskas. Visus gydy
tojus, dantų gydytojus ir medi
kus s t u d e n t u s kv ieč ia 
dalyvauti. 

x Vacys Rociūnas , ,.Dr;>'i-
go atstovas ir nuolatinis 
bendradarbis, iš Clevelando 
buvo atvykęs Premijų šven
tę, kuri buvo Jaunimo centre 
balandžio 4 d. Ta proga, lydi
mas Adolfo Markelio, jis 
aplankė „Draugo" redakciją, 
painformavo apie Clevelando 
lietuvių veiklą ir papasakojo 
apie sunkumus visas žinias iš 
Clevelando perteikti „Drau
gui", kai organizacijos net 
nepraneša laiku apie savo 
renginius. 

x Kun. J u o z o Juoze-
vičiaus, nuostabiai gerai 
pasveikusio kilnios mintys, 
maldos už gyvus ir mirusius ir 
palaiminimas Alvudo pažmo-
nyje lietuvio sodyboje šį 
sekmadienį nuo 2 v. p.p. Gydy
tojo atsakymai į sveikatos rei
kalu paklausimus. Gail. sesers 
Elenos Peržinskienės praneši
mas pensininkų sveikatos rei
kalu. Kraujospūdžio mata
vimas. Opera Carmen — video 
t'ilmas. Alvudo gėrybėmis 
pas iva iš in imas . Visi lau
kiami. 

x Švč . M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos Motinų 
klubo susirinkimas bus balan
džio 13 d., pirmadieni, 8 vai. 
vak. mokyklos salėje. Susi
rinkimas bus viena savaite 
anksčiau negu paprastai. 

x N u t u k i m a s — asmeny
bės pas i l p imas , 661 Alvudo 
radijo paskaita šį sekmadienį 
8:15 v.r. Sofijos Barkus ra
dijo šeimos valandos metu. 

xMoterų sąjungos 67-tos 
kuopos susirinkimas bus atei
nantį sekmadienį, balandžio 
12 d., Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Susirinkimas 
prasidės 2 vai. p.p. 

x Agncs Bigelis , Cicero. 
111.. pratęsė „Draugo" prenu
meratą dvejiems metams ir 
pndėjo 30 dol. paramai. A. 
Bigelį. mūsų mielą rėmėją, 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už rėmimą lietuviško 
žodžio labai dėkojame. 

x K u n . d r . Eugen i jų 
Gerul į , St. Petersburge, Fla., 
ištiko Širdies priepuolis sek
madienio rytmetį, kovo 28 d 
Po dviejų sėkmingų operacijų 
ligoninėje jis sveiksta dr. Biru
tės Pumputienės priežiūroje. 
Jo kelionė į Romą istorinėms 
ekumeninėms pamaldoms, 
kurios bus birželio 30 d., nėra 
atšaukta. 

x Lore t a S tuk ienė Lie
tuvos Vyčių veikėja ir Lietu
vos krikščionybės jubiliejaus 
minėjimo komiteto narė. iš 
New Jersey buvo atvykusi į 
Chicagą aplankyti savo moti
ną ir tėvo kapą. Ji platina Lie
tuvos krikščionybės jubilie
jaus medalį. Pirmadienį, 
balandžio 6 d., aplankė „Drau
gą", įsigijo naujų leidinių ir 
painformavo apie savo ir savo 
vyro prof. dr. Jokūbos Stuko 
darbus, kad Lietuvos krikš
čionybės jubiliejus gerai pra
eitų. 

x ALRK Moterų sąjun
gos 46-tos kuopos susirin
kimas bus ateinantį šeštadie
nį, balandžio 11 d., 1 vai. p.p. 
Marijonų vienuolyno salėje. 
Šeimininkės bus Mary Jurgel 
ir Barbara Zay. Dienotvarkėje 
diskusijos ir pasitarimas apie 
artėjantį ALRK Moterų sąjun
gos 42-rą seimą rugpjūčio 6, 7, 
8 dienomis Chicagoje. Visos 
narės prašomos dalyvauti 
susirinkime. 

x O n a Remeik ienė . Cice
ro, 111., mūsų rėmėja, pra-
tęsdama prenumeratą, pridėjo 
ir 30 dol. auką dienraščio 
paramai. O. Remeikienę skel
biame garbės prenumeratore, 
o už mielą auką labai dėko
jame. 

x A. Aleksandravič ius , 
Hot Springs, Ark., su pre
numeratos pratęsimu atsiuntė 
ir 20 dol. auką. A. Aleksand 
ravičių skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už mielą 
auką labai dėkojame. 

x I g n a s S i m o n a i t i s , 
Bloomfield, Ct , atsiuntė 10 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. 30 dol. „Draugui" 
ir pratęsė prenumeratą 1987 
metams. Ig. Simonaitį skel
biame garbės prenumera
torium, o už mielą auką labai 
dėkojame. 

x J u o z a s Mikulis, West 
chester, 111., lietuviškų organi
zacijų darbuotojas, su prenu
meratos pratęsimo mokesčiu 
atsiuntė ir 25 dol. auką. J. 
Mikulį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už nuola
tinę paramą labai dėkojame. 

Marijonų bendradarbių seimo dalis. Priešaky sėdi iš kairės: ses. Angelė, Šv. Kazimiero 
vienuolijos rėmėjų atstovė, kun. Jonas Duoba, dvasios vadas, pirm. ir ižd. Stella Kaulakienė, 
seimo vedėjas kun. Ant. Švedas, vicepirm. Sabina Klatt, sekr. P. Tamošiūnienė ir Br. T. Mar
gis; stovi kun. 1 Cibulskis, vyresnysis kun. J. Vaškas, ses. Rosetta ir kt. 

Nuotr. V. Rimšelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

A R A S 
DtngiaMr Ir «ai9onw visų rūšių 

STOGUS 
Su mfcitu patyrimu, esame 

ap4ra«*ti Pats prižiūriu darbą. 
ARVYDAS KIEI.A 

,- 737-1717 
l r y tarp '0 v r. tr 8 v.v. 

T>l. 434-9655 

x Baltic Associa tes , Bos- | 
ton, Mass.. bendrovės įkū
rėjas ir veiklus jos organizato
rius G. Karosas, lankėsi 
..Drauge". įmokėjo 1000 dol. už . 
„Draugo" parduotas knygas ir < 
dar daugiau įvairių leidinių 
užsisakė. 

x N. Alvik ienė , Locleys. 
SA, Australia. „Draugo" bend
radarbė, už parduotas knygas 
atsiuntė 181.37 dol. Aus
tralijos doleriui nukritus, 
sumažėjo ir knygų pirkėjų. 

x Lietuvių Operos „Par
duotosios Nuotakos" pasta
tymui šiais metais aukojo 
Marija i r Andr iu s Vai tka i 
H Belleville, 111., 500 dol., 
Angelė i r R o n a l d a s Nelsai 
ii Fullerton, C a., 300 dol. d r . 
J u s t i n a s Dėd inas iš Elm-
hurst, 111., 200 dol., d r . 
Danguolė i r Aleksas Vit-
ka i iš Palos Heights. 111., 200 
dol., dr. J a n i n a J a k š e v i č i e -
nė iš Cbicagos 200 dol.. V e n a 
ir A leksas Lauraič ia i iš Wil-
!ow Springs 200 dol.. J u o z a s 
Va ine ik i s iš Cbicagos 100 
dol., I lona ir Ped ro Dapka i 
iš Chicagos 100 dol.. Veroni 
k a ir J u r g i s J a n u š a i č i a i iš 
Floridos 100 dol., ir Emili ja 
G a š k i e n ė iš Cbicagos 100 
dol. Visiems šiems mecena
tams lietuvių Opera reiškia 
gilią padėką. 

(ak.) 

x A. Pe tkev ič ius . Hamil-
ton, Kanada, mūsų bend
radarbis, už parduotas kny
gas atsiuntė 71 dol. ir dar 
daugiau jų užsisakė. 

x G e o r g e T a u r a t . 
pratęsdamas prenumeratą, 
pridėjo 30 dol. „Draugo" para
mai ir 10 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. G. Taurat 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už mielą auką taria
me nuoširdų ačiū. 

x Inž. D o n a t a s Ša tas . 
Warwick, R.I. pratęsė „Drau
go" prenumeratą ir pridėjo 25 
dol. auką. Inž. D. Šatą įrašo
me į garbės prenumeratorių 
sąrašą, o už paramą dienraš
čiui labai dėkojame 

x F. S k r i n s k a s , Weston, 
Ont., Kanada, su prenumera 
tos mokesčiu atsiuntė ir 25 doi. 
auką. F. Skrinską skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x S tasys Mar t i šauskas . 
Brockton, Mass. , supras
damas lietuviškos spaudos 
sunkią padėtį, atsiuntė 30 do. 
„Draugo" paramai ir 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Taip pat pratęsė ir 
prenumeratą 1987 metams. St. 
Martišauską įrašome į gar
bės prenumeratorių sąrašą, o 
už auką labai dėkojame. 

MARIJONU 
BENDRADARBIŲ 
METINIS SEIMAS 

Balandžio o d., sekmadienį, 
buvo Marijonų bendradarbių 
seimas, kuris prasidėjo šv. 
Mišiomis 11 vai. marijonų vie
nuolyno koplyčioje. Šv. Mišias 
laikė ir gražų pamokslą, duo
damas daugelį pavyzdžių, 
pasakė kun. Antanas Švedas, 
neseniai grįžęs iš misijų Ar
gentinoje. Po pamaldų vie
nuolyno svetainėje buvo bend
ri pietūs, kurie buvo gerai 
paruošti ir greitai aptarnauti 
tiek bendradarbiams, tiek sve
čiams. Prieš pietus maldą 
sukalbėjo Marijonų vienuoli
jos provincijolas kun. Vik
toras Rimšelis. 

Seimo posėdžiai prasidėjo 
1:30 vai. vadovaujant kun. A. 
Švedui, sekretoriaujant Stellai 
Kaulakienei. St. Kaulakienė 
pirmiausiai perskaitė pereito 
seimo protokolą. 

Trumpai sveikinimo kalbą 
pasakė ses. Angelė, Šv. Kazi
miero vienuolijos seserų rėmė
jų vardu, tai pat Šv. Vardo 
draugijos vardu pasveikino 
Gediminas Janula. Praneši
mus davė. iš Bridgeporto 
Teresė Vitkus, o Marąuette 
Parko Sabina Klatt tik per
skaitė. Plačiau ji kalbėjo apie 
Bridgeporto skyriaus veiklą. 
Apie Cicero skyrių kalbėjo P. 
Tamošiūnienė. Po jų davė 
pranešimą pirmininkė ir iž
dininkė St. Kaulakienė. Jos 
pranešimas buvo priimtas 
piojimu. Taip pat platesnį 
pranešimą davė dvasios va
das kun. Jonas I >uoba, primin
damas aukotojus ypač Puš-
karskį ir kitus. 

Klausimuose ir sumany
muose buvo plačiau kalbėta 
apie naujus narius, kaip ge
riau perorganizuoti Brighton 
Parko ir Marąuette Parko sky
rius. 

Naujon vaidybon perrink
tos pirmininkė ir iždininkė 
Stella Kaulakienė, vicepir
mininkės — Sabina Klatt ir 
Vicky Leone, sekr . P. 
Tamošiūnienė. 

Dar plačiau kalbėjo apie 
kelionę į Romą ir ten vyksian 
čias Lietuvos krikšto sukak
ties ir Garbingojo Dievo tarno 

arkiv. Jurgio Matulaičio palai
mintuoju paskelbimo iškilmes 
kun. V. Rimšelis. Kun. A. 
Švedas papasakojo apie savo 
ir kun. J. Vaško asmeninį 
pažinimą palaimintojo, taip 
pat jis papasakojo apie Argen
tinos misijas. 

Seselės kazimierietės už
kvietė į savo rėmėjų metinę 
šventę, kuri bus balandžio 26 
d. Šv. Kazimiero seserų vie
nuolyne. 

Pamažu bendrada rb i a i 
skirstėsi, apgailestaudami, 
kad dėl šalto oro ir laikrodžio 
pasikeitimo daugelis nepaspė
jo į seimą laiku atvykti. Bet 
nuotaika buvo gera ir bendras 
pasiryžimas ateityje daugiau 
patraukti į Marijonų bend
radarbių tarpą. — Pn. 

P R E M I J Ų 
ĮTEIKIMO Š V E N T Ė 

Septintoji JAV Lietuviu 
Bendruomenės Kultuos tary
bos organizuojama premijų 
šventė buvo šį kartą Chicagos 
Jaunimo centre balandžio 4 d. 
Kultūros tarybos pirmininkė 
Ingrida Bublienė, puiki or
g a n i z a t o r ė , p i r m i a u s i a i 
sukvietė visus pereitų metų 
laureatus ir visuomenės bei or
ganizacijų atstovus susipaži
nimui Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijon, kur buvo mažas 
išgėrimas ir užkandžiai. Buvo 
pilna Čiurlionio galerija žmo
nių, kurie turėjo progą pasis
veikinti su laureatais ir tarp 
savęs pasidalinti mintimis. 

Jaunimo centro didžiojoje 
salėje buvo sustatyti stalai. 
prie kurių susėdo svečiai. 
Laureatai, jų žmonos ir Lietu
vių Bendruomenės atstovai, 
kurie prisidėjo prie šios šven
tės, atėjo su maršu, kurį sugro
jo „Aido" orkestras, ir susėdo 
prie viduryje salės paruošto il
go stalo. Programą pradėjo LB 
Vid. Vakarų apygardos pir
mininkė Birutė Vindašienė, 
primindama visų norą išlai
kyti lietuvybę, lietuvių kalbą, 
savą kūrybą. Invokacijai prieš 
vakarienę pakvietė vysk. Vin
centą Brizgį. 

Po skanios ir greitai jaunų 
mergaičių atneštos vakarie
nės įžanginį žodį tarė JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė 
Ingrida Bublienė. Ji dėkojo 

Lietuvių Fondui, visoms komi
sijoms, paskyrusioms atskirų 
sričių savo kūryba pasižymė
jusiems asmenims premijas ir 
pacitavo šios dienos laureato 
poeto Bernardo Brazdžionio 
žodžius iŠ jo premijuoto eilė
raščių rinkinio. Programai 
vadovauti pakvietė akt. Arū
ną Čiuberkį, iš New Yorko 
atvykusį į šią šventę. 

A. Čiuberkis sklandžiai 
vadovavo visai programai 
i š š a u k d a m a s l a u r e a t u s , 
primindamas pradžioje, kad 
svečių daugumas yra iš Chica
gos. bet taip pat iš New Yor
ko, Clevelando, Californijos, 
Detroito, net iš Venecuelos. 
Priminė kultūrinį derlių perei
tais metais. Paskui : ?ceną 
iššaukė po vieną vis1 enki s 
laureatus. 

Pirmiausia buvo iškviestas 
Lietuvių Bendruomenės 3000 
dol. premiją gavęs poetas Ber
nardas Brazdžionis. Premiją 
jam įteikė LB krašto vaidybos 
pirm. Algimantas Gečys. Pats 
laureatas pasakė kalbą, gale 
paskaitė savo eilėraštį „Aš čia 
gyva", kurio pakutinį posmą 
pakartojo visa pilnutėlė salė. 
Taip pat poetą Vytę Nemunėlį 
pasveikino meškiuku apsiren
gusi jauna mergaitė už „Meš
kiuką Rudnosiuką". B. Braz-
dž ionį su n u o l a t i n i a i s 
plojimais palydėjus į vietą, 
buvo iššauktas dail. Albinas 
Elskus, kuriam buvo paskirta 
dailės premija. Aktą perskaitė 
dail. Nijolė Palubinskienė. o 
premiją įteikė Lietuvių Fondo 
vald. pirm. Marija Remienė. 
Dail. A. Elskus trumpu žo
džiu padėkojo už premiją ir vi
siems svečiams, primindamas, 
kad pradėjo Chicagoje ir savo 
mena. jautė apvainikuotą taip 
pat Chicagoje. 

Po jo akt. A. Čiuberkis. prog
ramos vedėjas, iššaukė muzi
kos premiją laimėjusį muz. 
Faustą Strolią. Paskyrimo aktą 
tą perskaitė I. Bublienė, o pre
miją įteikė LF vald. pirm. M. 
Remienė. F. Strolia trumpai 
padėkojo komisijai. Kultūros 
tarybai ir Lietuvių Fondui už 
jo darbo įvertinimą. Taip pat 
padėkojo, kad šiandien per 
pamokas lit. mokykloje galėjo 
priminti, jog Vytė Nemunėlis 
(R Brazdžionis) yra jų tarpe. 

Cicero Ateities sambūrio gavėnios pašnekesių rengėjai BU Kai kūnais svečiais. Iš kairės: O. 
Venclovienė E Radvilienė, A. Vendo***, A I'r..puolenyt*. prelegentas kun. V. Bagdanavn-
čiufl. M. Knprienė, K. Dočkus, A. Markelis. A. Markelienė, J. Dočkienė, O. Baužienė ir J. 

Nuotr. J . Kuprio 

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— A.a. kun. J o n a 9 Ruo
kis po paralyžiaus ligos mirė 
kovo 29 Matulaičio namuo
se Putname, Conn. Velionis 
buvo gimęs 1897 spalio 8 d. 
Kunigu įšventintas 1928 m. 
kovo 24 d. Plačiau apie velio
nį bus parašyta vėliau. 

KANADOJE 
— Audra ir F e r n a n d a s 

Albrechtai , Sudbury, Ont., 
lietuvių telkinio nariai, perei
tais metais atšventė savo 
vedybinio gyvenimo 25 metų 
sukaktį. Pobūvį ir minėjimą 
surengė B. ir J. Stankai, pade
dant šeimos nariams. Svečių 
buvo ne tik iš Sudbury, bet ir 
iš Toronto ir Sault Ste. "/larie, 
Londono ir JAV. Jie abu yra 
lietuviškos veiklos žymūs na
riai. 

Buvo i? kauktas teatro premi
ją gavęs akt. ir rež. Jurgis Ble-
kaitis. Paskyrimo aktą per
skaitė I. Bublienė, o premiją 
jam įteikė LF tarybos pirm. 
Povilas Kilius. Laureatas 
trumpai padėkojo visiems ir 
ragino jaunesniuosius susi
domėti teatro menu. 

Žurnalistikos premiją buvo 
skirta kun. Juozui Prunskiui, 
žurnalistui veteranui. Pasky
rimo aktą perskaitė skyrimo 
komisijos pirm. Vacys Rociū
nas, premiją įteikė LF Tarybos 
pirm. P. Kilius. Laureatas 
pasakė kalbą ir padėkojo už jo 
ir jo darbų prisiminimą. Taip 
pat paminėjo nepriklausomoj 
Iietuvoj ėjusį „XX amžių", ku
rio kolektyvo tik jis vienas 
yra gyvųjų tarpe. 

Žodžiu sveikino Lietuvos 
gen. konsulas Vaclovas Klei
za, PLB valdybos pirm. 
Vytautas Kamantas. JAV LB 
krašto valdybos pirm. Algi
mantas Gečys, kuris iššaukė 
valdybos sekr. liūdą Rugie-
nienę ir Kultūros tarybos pir
mininkei bei premijų šventės 
organizatorei Ingridai Bublie
nei įteikė raudonų rožių puokš
tę. Taip pat žodžiu sveikino 
Lietuvių Fondo tarybos pir
mininkas Povilas Kilius. Raš
tų sveikino Liet. Rašytojų 
draugijos pirm. Česlovas Grin-
cevičius, Žurnalistų sąjungos 
pirm. Rūta Klevą Vidžiū-
nienė, vysk. Paulius Baltakis, 
Lietuvių Šaulių sąjunga. 
Pabaigai „Grandies" šokėjai 

pašoko apie laureatų stalą 
suktinį, palydint „Aido" or
kestro muzikai. 

Po pertraukos antras Kai
mas pasirodė su humoris
tiniais vaidinimais — trum
pais vaizdais, kurie publiką 
palinksmino ir tinkamai nutei
kė. 

Reikia priminti, kad lite
ratūros premiją, skirta poetui 
Bernardui Brazdžioniui, buvo 
JAV lietuvių Bendruomenės, 
o visos kitos buvo Lietuvių 
Fondo, kuriomis fondas, ta
riant tarybos pirmininko P. 
Kiliaus žodžiais, remia lietu
vių kultūrą, švietimą ir atski
rus kultūros reiškinius išei
vijoje. Taip pat jis priminė, 
kad Lietuvių Fondas šiemet 
mini savo gyvavimo 25-rių 
metų sukaktį. Anot gen. 
konsulo Vaclovo Kleizos žo
džių, „kol lietuviška kūryba 
klestės, Lietuva ir lietuvybė 
bus gyva". 

Premijų šventė buvo gerai 
organizuota, sklandžiai vado
vo pravesta ir visuomenės 
nuoširdžiai vertinama. Šven
tėje dalyvavo vysk. V. Briz-
gys, seselių kazimieriečių 
generalinė vyresnioji ses. 
Joanella su dviem seselėmis, 
Lietuvos gen. konsulas V. 
Kleiza su žmona, įvairių or
ganizacijų ir spaudos atsto
vai. Šventė parodė, kad LB 
Kultūros taryba ir Lietuvių 
Fondas sutartinai moka veik
ti ir yra gyvos institucijos. 

- P.S.. 
i 
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