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„LKB Kronika" Nr. 69 
Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Je i gali, padaugink! 

Skaitytojo laiškas 
„Kronikai" 

(Skausmingosios sukaktys) 
Kiekvienus Ne ujuosius Metus 

žmogus sutinka su tam tikromis 
viltimis, lūkesčiais, troškimais. 
Linkima ir tikimasi, kad jie bus 
prasmingesni, geresni. Net ma
žai išsivysčiusių tautų papro
čiuose vyrauja įvairios nauja
metinės apeigos, kurių pagalba 
stengiamasi nuvyti šalin blogį, 
piktąsias dvasias. Jokie šešėliai 
neturi temdyti Naujųjų Metų 
džiaugsmo. 

Deja, 1986 m. Lietuvos tikin
tiesiems atneša ne tik džiaugs
mą, džiugią, pakilią notaiką, 
bet ir primena iš daugelio dar 
vieną skausmingą sukaktį, 
kurią minėsime sausio 26 d. — 
tai kun. Alfonso Svarinsko tre
jų metų nelaisvės sukaktis. 

Treji metai — labai nežymus 
žmogaus gyvenimo tarpsnis. Ta
čiau visai kitaip atrodo, kai šie 
trys sudaro devyniolikos 
nelaisvės metų tęsinį. Iš tris
dešimt vienerių A. Svarinsko 
kunigystės metų — vienuolika 
praleista už grotų ir spygliuotų 
vielų, be teisės vadintis ne tik 
kunigu, bet ir žmogumi! Jis — 
klierikalinis ekstremistas ir 
šmeižikas, pavojingas nusi
kaltėlis ir buržuazinės ideolo
gijos apmokamas t a rnas , 
išsišokėlis ir dar kažin kas. tik 

ne kunigas, ne žmogus, ginan
tis tiesą, kovojantis už Dievo 
reikalą, už dvasinio tobulėjimo 
idealus. Svetimųjų pasmerktas, 
net kai kurių savo pašaukimo 
brolių išjuoktas ir suniekintas, 
tačiau tūkstančiams Lietuvos ti
kinčiųjų ir geros valios žmo
nėms jis — galingas, nenuils
tantis, ledlaužis, Dievo vedamas 
ir globojamas, ištikimų maldo
mis remiamas, negailestingai 
laužė ir tebelaužia dvasinio sus
tingimo, melo, ir neapykantos, 
prievartinio ateizmo ledus. Jo 
asmens didybę pripažįsta net 
patys valdiški bedieviai. Visi tie 
ankstesni draudimai klierikams 
lankytis pas jį, darbar rengti jo 
minėjimus, viešai melstis už jį, 
pamoksluose teigiamai vertinti 
jo veiklą ir pastangas, rodo, kad 
prievartos aparato sargai pui
kiai supranta kun. A. Svarinsko 
pavyzdžio jėgą ir įtaigų poveikį 
blaiviai mąstantiems žmonėms. 
Todėl ir stengiamasi bet kokia 
kaina apjuodinti jį, prievarta ir 
grasinimais įkalti žmonėms, 
kad kun. A. Svarinskas — 
tarybinės santvarkos priešas, 
kad jo gynimas gali būti trak
tuojamas, kaip poli t inis 
nusikaltimas. 

(Bus daugiau" 

Sovietai nesiųs daugiau laivų 
Maskva. — Sovietų Sąjunga 

nedidins savo turimų trijų ne
didelių karo laivų pajėgas Per
sų įlankoje, nežiūrint, kad Ame
rika savo pajėgas ir padidintų, 
pasakė Sovietų Užsienio reika
lų ministerio pavaduotojas Yu-
li Vorontsov. Sovietai vedė pasi
tarimus su Iranu. Iraku ir Indi
ja, kad būtų laisvas pervežimas 
alyvos per Persų įlanką ir Indi
jos vandenyną. Jis pasakė, kad 
Kremlius pasiūlė ir Amerikai 
tartis tuo reikalu, tačiau iki šiol 
negavo jokio atsakymo. 

Savo pasikalbėjime su 
reporteriais, Vorontsov dar 
priminė, kad Sovietų Sąjunga 
tikisi, jog viršūnių konferencija 
galės įvykti spalio mėnesį Wa-
shingtone. Sovietų-amerikiečių 
dar esami skirtumai vidutinio 
nuotolio ir trumpesniųjų dis
tancijų raketų reikalu būsią 
greitai išspręsti. 

Pasitarimai be 
rezultatų 

Jis pasakojo, kad buvę pasi
tarimai^ tačiau su Iranu, Iraku 
ir kitomis valstybėmis nedavė 
jokių rezultatų. Būtų blogai, jei 
įvyktų susirėmimas Persų 
įlankoje ir pavirstų į naują 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
nesutarimą. Irano užsienio 
reikalų ministeris Ali Velayati 
lankėsi Maskvoje ir paskutiniu 
metu Bonnoje ir Romoje, kur jis 
pareiškė susirūpinimą didėjan
čiu didžiųjų valstybių pajėgų 
skaičiumi Persu įlankoje. 

Vorontsov pasakė, kad jis 
numato, jog įvyks naujas 
Valstybės sekretoriaus G. Shul-
tzo pasitarimas su Sovietų 
Sąjungos užsienio re ika lų 
ministeriu E. Shevardnadze šią 
vasara ir tai bus pasiruošimas 
viršūnių konferencijai. 

Neišeis iš Afganistano 
Afganistano reikalu Voron-

Prezidentas aplankė popiežių 

Popiežius Jonas Paulius II priėmė JAV prezidentą Ronald Reagan privačioje audiencijoje Vatikane 
birželio 6 d. 

Sovietai nedavė leidimo 
Neaiškus gydymas vaistais 

tosv pasakė , k ad Sovietų 
Sąjunga mano, kad yra galima 
įsteigti koaliciją, kurios vadai 
kontroliuotų kraštą, kuriame 
jie dabar tur i savo galią. 
Karalius Zahir Shah galįs 
sugrįžti iš Italijos kaip taikos 
vadas, bet jis neglėsiąs būti ten 
valdovu. Iš šio pokalbio 
diplomatai daro išvadą, kad So
vietų Sąjunga nemano pasi
traukti iš Afganistano. Jis taip 
pat atsakinėjo ir į klausimus 
apie Amerikos erdvių programą 
nuolaidžių tonu, sakydamas, 
kad sovietai į teikė galimų 
eksperimentų sąrašą, bet tai 
esąs Amerikos reikalas daryti 
bandymus erdvėje. Tada sovie
tai galėsią pare ikš t i savo 
nuomonę. 

Demokratai pas 
sovietus 

Briuselis. — Aukščiausiojo so
vieto pakviesta , Maskvoje 
lankėsi Europos parlamento 
krikščioniu demokratų grupės 
delegacija. Grupės vadovas ir 
delegacijos pirmininkas dr. 
Egon Klepš, kalbėdamas spau
dos konferencijoje Briuselyje pa
žymėjo, kad šio susipažinimo 
vizito metu su Aukščiausiojo so
vieto nariais ir sovietinės val
džios pareigūnais buvo kalbama 
taikos, žmogaus teisių ir religi
nės laisves užtikrinimo klau
simais. Aukščiausiojo sovieto 
nariai svečiam užtikrino, kad 
Sovietų Sąjunga ir religinės 
laisvės srityje nori eiti at
sinaujinimo bei atsivėrit>o 
kryptimi. 

— Washingtone Baltieji 
rūmai sako. kad pasitikėjimas 
prezidentu yra pažeistas, bet jis 
nedalyvavo nelegaliuose Irano 
— Contras veiksmuose. Už suda
rymą klaidingo įspūdžio kalti
nama VVashingtono spauda. 

Washingtonas. — Čia pasi
baigė apklausinėjimai apie uk
rainiečio Medvid nelaimingą 
šuolį iš sovietų prekybinio laivo 
į Amerikos žemę. Kongr. H Rit-
ter po to pasakė: ,,Sunkia 
širdimi aš priimu tai. ką inves-
tigacijos grupė surado šioje by 
loję, kurioje nuo pat pradžios iki 
galo buvo nesusipratimai ir 
nežinojimas ką daryti". 

Žinias šioje byloje suteikė pro
jekto direktorius Paul Lam-
berth, advokatė Barbara Cart, 
investigatorius Frank Heath ir 
dr. Howard Zonana. Jie taip pat 
ištyrė, ar tarp daugelio dalyku, 
galėjo būti Amerikos ir Sovietų 
susitarimas sulaikyti Medvid, 
kad jis negalėtų pabėgti. 

Pranešime rašoma, kad nei 
vienas liudininkas nepasakė ir 
nebuvo įrodymų, kad būtų 
buvęs koks nors susitarimas, 
tarp amerikiečių ir sovietų, tik 
spėliojimai. 

Vertėja, kuriai 
reikia vertėjo 

Daug dėmesio buvo skiriama 
Irenos Padoch iš New Yorko 
vertimui, kuri vertė jo atsa
kymus iš ukrainiečių kalbos į 
anglų. Ji tarnauja Imigracijos 
įstaigoje ir ji buvo paskirta būti 
vertėja Medvid apklausinėjimui 
New Orleans Pakrančių virši
ninko žinioje. Medvid norėjo pa
pasakoti visą savo istoriją kam 
nors, kas suprastų jį. Ernest 
Spurlock jai telefonavo i Nevv 
Yorką ir jie visi trys kalbėjosi 
telefonu apie valandą laiko. 
Irena Padoch jam pasakė, kad 
Medvid nenori pasilikti Ameri
koje, kas neatitiko tiesai. Jis 
norįs sugrįžti į laivą. Inves-
tigatoriai surado, kad Padoch ir 
Spurlock „turėjo daug sunkumu 
supras t i vienas kitą". 
Ukrainiečio noras buvo atmes
tas. Spurlock visai paviršu
tiniškai elgėsi šio pabėgėlio 
byloje. Jis jo nušokimą nuo laivo 
nelaikė, kad Medvid prašo 
azylio teisės, bet tik paprastu 
jaunuolišku poelgiu, todėl pri
vertė jį grįžti. 

Netikslūs vertimai 

Pranešime rašoma, kad Med
vid norėjo tiesiogiai, be liu
dininko, kalbėti su I. Padoch. 
kas jam nebuvo leista. Sužino
ta, kad Pasienio viršininkui ne 

buvo teisingai išversti Medvid 
pareiškimai. Bet kito vertėjo ne
buvo net ieškota. Investigacijos 
komitetas rekomendavo, kad 
ateityje tokie pasikalbėjimai 
būtų įrašyti į juostą. 

Imigracijos įsta 40S direkto
rius ją ne vieną kartą panaudo
jo kaip vertėją, ir jos darbas 
buvo pripažintas gerai atlie
kamu. Bet Valstybės departa
mento pareigūnas apie jos pajė
gumą būti vertėja pareiškė 
daug abejonių. Ross Lavroff, ku
ris yra rusų kalbos vertėjas, ir 
kuris kalba ukrainietiškai, 
konstatavo, kad I. Padoch 
žinojimas rusų, ukrainiečių ir 
anglų kalbų yra silpnokas, 
kadangi jo pasikalbėjimas su ja 
tai aiškiai parodė. 

Atsisakė išduoti 
medžiagą 

Pranešime skiriama daug vie
tos ir administracijos pareigūnų 
darbams, kas liečia Medvid 
azylio teisės reikalą. Ukrai
niečių laikraštis rašo, kad Med
vid reikalas buvo nuėjęs net iki 
paties prezidento Reagano per 
spaudos sekretorių Lerry 
Speakes, tuometinį Saugumo 
Tarybos patarėją Robert McFar-
lane. viceadmirola John Poin-
dexter, generalini prokurorą 
Edwin Meese ir Specialų 
asistentą prezidentui viešie
siems ryšiams Liną Kojelį. 

Deja. tos komisijos investi-
gatoriams nebuvo leista susipa
žinti su Baltųjų rūmų turima 
medžiaga Medvido reikalu. 
Manoma, kad buvo trys pasita
rimai Baltųjų rūmų Situacijos 
įstaigoje. Jiems buvo leista tik 
apklausinėt i Kai kur iuos 
pareigūnus. Vienas iš jų buvo 
McFarlane. kuris kalbėjo egze-
kutyviniu privilegijos pagrindu 
pasinaudodamas 

Juoda dėmė 
administracijai 

Administracijai dėl šio reika
lo krinta dėme. sako adv. B. 
Cart. Sen. Jose I l ė ta i buvo pa 
siuntęs subpoena Medvidui ant 
Konievo laivo Nieko nežinoma 
ar jis gavo tą subpoeną. Bet tai 
neliečia administraci jos, 
įstatymas reikalauja, kad admi
nistracija, šiuo atveju per U.S. 
Border Patrol. -ulaikytu pabė
gėlį, kuris m ri kongresinio 

ištyrimo, nežiūrint, kad jis turi 
subpeona ar neturi. 

Sovietų vaistai 

Pranešimas iškelia ir kitas 
problemas. Medvidui sovietai 
davė vaistus. Amerikiečiai gy
dytojai ir psichiatrai, kurie 
„įvertino" Medvido sveikatos 
stovį, nepatikrino kraujo ir kitų 
reikalingų patikrinimų ir nv 
sprendė, kad Medvidas savano
riškai sugrįžo pas sovietus iš 
Amerikos įstaigos... Psichiatrai 
taip pat nepadarė Medvido svei
katos ir psichologinio aprašymo. 

Vals tybės depar tamentas 
nustatė Medvido patikrinimo 
sąlygas po to. kai jis išbuvo 
daugel valandų sovietų kontro
lėje. Pagal susitarimą, visas 
medicininis darbas buvo atlik
tas sovietų priežiūroje, sako dr. 
Zonana. Ir todėl, kad Medvido 
patikrinimas įvyko laive, jo nu
siteikimas amerikiečiams buvo 
jau pakeistas. Pasikalbėjimas 
su juo nebuvo vykdomas, kur 
nedalyvautu sovietai. „Sovietai 
čia padarė labai gerą darbą", sa
ko Paul Lamberth. 

Kongr. Ritter pagyrė Phila-
delphijos advokatą Andrevv 
Fylypovych. kuris užvedė bylą 
sulaikyti Konievo laivą. Jis 
pasiekė tik Apeliacinį teismą. 
nes Vyriausias teismas atsisa
kė svarstyti šį reikalą. 

Kur šiandien jis? 

O kur yra Myroslav Medvid 
šiandien? Investigatoriai sako, 
kad jie kreipėsi 1986 m. gruo
džio 8 d. į sovietų ambasadą lei
dimo, kad leistų važiuoti į Sovie
tų Sąjungą jį asmeniškai ap
klausinėti. Vasario 9 d. sovietų 
minis te r io patarėjo rango 
Fvgeny Kutovoy pranešė šitokį 
atsakymą: ..Mr. Medvid pasku
tiniu metu yra vedęs ir pakeitė 
savo gyvenama vietą. Jis yra 
sveikas ir patenkintas savo dar 
bu. Dėl šiu priežasčių jis nori 
išvengti bet kokio nereikalingo 
dėmesio. Susitikimas su juo šiuo 
metu yra neįmanomas 
humanistiniais pagrindais". 

Šito pranešimo kopijas, kuris 
yra valdžios atspausdintas, ir 
kuriame dalyvavo 18 senatorių 
ir kongresmanų. po vieną 
atstovą iš Valstybės. Komercijos 
ir Gynybos departamentų, gali
ma gauti Washingtone šiuo 
pavadinimu: „The Miroslav 
Medvid Incident" . CSC E 
100 1-2. 

Vatikanas. JA V prezidentas 
Ronald Reagan šeštadienį buvo 
priimtas privačioje audiencijoje 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
Vatikane. Popiežius pareiškė 
savo norą. kad būtų baigtos 
ginklavimosi lenktynės ir kad 
tie turtai būtų panaudoti be
turčių ir alkanųjų gyvenimo pa
gerinimui. Prezidentas iš savo 
pusės pasakė, kad turtingesnės 
tautos buvojo raginamos padė
ti neturtingosioms. Bet prezi
dentas sakė, kad įsipareigoji
mas padėti buvo ne tik ekono
miniu būdu, bet ir moraliniu, 
kad tos tautos pačios darytų 
viską, kad garbingu, nors ir 
sunku keliu, dirbtų savo pačių 
gerovei. 

Kalbėtasi be 
liudininkų 

Abu vadai savo pareiškimus 
padarė po to. kai pasibaigė jų 
pokalbis trukęs apie valandą 
laiko. Vatikano ir Amerikos ofi
cialieji pareigūnai sako, kad 
susitikimo metu buvo kalbama 
apie nusiginklavimą, Rytų-
Vakarų santykius, Vidurinuo-
sius Rytus, Centro Amerikos ir 
Siaurės Amerikos reikalus. 

Pirmasis kalbėjo prez. Rea-
ganas. Bet jis nieko neprisiminė 
apie ginklavimosi reikalus. 
Baltųjų rūmų spaudos kalbė
tojas Marlin Fitzvvater pasakė, 
kad prezidentas privačiame pa
sikalbėjime painformavo 
popiežių apie vedamas derybas 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Maskva. — Buvęs komu
nistų partijos sekretorius Uz
bekistane buvo nuteistas sovie
tų Vyriausiojo teismo mirties 
bausme už kyšių ėmimą ir tuo
jau sušaudytas. 

— Clevelando dienraštis 
Plain Dealer rašo, kad Ohio 
gubernatorius Richard Celeste. 
galimas kandidatas į preziden
tus, kaltinamas moterystės 
neištikimybe, nes palaikąs 
ryšius su trim moterim. 

— Sovietų Sąjungoje praėjus 
30 m. po Boris Pasternako paša
linimo iš Rašytojų sąjungos bu
vo atliktas rehabilitavimo ce
remonijos. Nuvykus prie jo ka
po, buvo padėtas vainikas. Poe
tas Andrei Voznesensky paskai
tė Pasternako poemą, kuri pa
vadinta „Nobelio premija". Kai 
jo „Daktaras Živago" romanas 
buvo atspausdintas Vakaruose, 
jam buvo paskirta 1958 m. 
Nobelio premija už literatūrą. 

— Illinois kongresmenas Dan 
Rostenkowski. važinėdamas su 
kalbomis, uždirbo 177.500 dol. 
Už vieną kalbą jam reikia 
mokėti 2,000 dol. 

— Irako vyriausybe sako. kad 
pultasis Amerikos laivas Stark 
buvo karo zonos vandenyse. 

— Brazilija, kuri prieš tris mė
nesius turėjo pasaulio bankams 
68 bil. dol. skolos, pranešė, kad 
ji dabar išmokės pusę tos skolos 
paskolą suteikusioms 
valstybėms. 

— Alexander Yesenin-Vol-
pin, disidentas rusų rašytojas, 
stipriai pasireiškęs prieš 
sovietinę priespaudą, birželio 7 
d. atvykęs j Chicagą renka me
džiagą De Paul universiteto Tei
sių mokykloje. Dėl pasikalbėji
mų su juo galima susitarti 
skambinant De Paul univer
siteto Teisių mokyklos dekano 
pavaduotojai Ms. Lovvry 
Wyman 341 8701. 

ir jis buvęs optimistas susi
tarimu su sovietais. Bet kas iš 
tikrųjų buvo kalbama, negalėjo 
aiškiai pasakyti, nes abu vadai 
kalbėjosi be liudininkų 

Prasidėjo ekonominė 
konferencija 

Po to prezidentas turėjo pietus 
su Italijos prezidentu Francesco 
Cossiga ir ministeriu pirminin
ku Amintore Fanfani Romos 
priemiestyje. „Prezidentas pažy
mėjo, kad mūsų interesai su so
vietais skirsis ir ateityje, bet 
mes tęsime nusiginklavimo 
derybas, kad būtų sumažintas 
ginklavimasis", sakė Fitzvvater. 

Prezidentas Reaganas yra 
atvykęs į Italiją dalyvauti eko
nominiame pasitarime su kitais 
šešių valstybių vadais. Si kon
ferencija prasidėjo vakar ir tęsis 
tris dienas Venecijoje. 

Nobelio Taikos 
premijos laureatas 

teisme 

Lyon. — Prancūzijoje atvykęs 
į Klaus Barbie teismą Nobelio 
taikos premiją gavęs Elie 
VViesel pasakė, kad šis teismas 
yra svarbus todėl, kad turi būti 
Holokausto atminimas nuolatos 
gyvas žmonėse, jog būtų „sulai
kytas žudikas žudyti antrą 
kartą". 

Stovėdamas ant liudininko 
pakopos, VViesel sakė. kad jis ne
galvoja, jog šis teismas išvirstų 
į prancūzų karo metu kolabo
ravimo laikus. „Žudikas žudo 
dukart: pirmą kartą, kai žudo. 
ir antrą kartą, kai bando sunai
kinti įrodymus", kalbėjo Wiesel. 
kuris yra knygos autorius 
„Naktis". Jis joje aprašo savo 
išgyvenimus Auschvvitzo ir Bu 
chenvvaldo koncentracijos 
stovyklose. 

Primines 6 milijonus žuvusių 
žydu. VViesel kartojo: „mes 
privalome užkirsti kelią antra
jai mirčiai. Aš esu čia. kad 
sustabdyčiau žudiką žudyti 
antrą kartą". 

O kaip su 
prancūza is 

Taikos premijos laureatas 
VViesel kalbėjo ilgai: ..Kaip jūs 
galite paaiškinti atskyrimą vai
kų nuo tėvų. kurie mato savo 
tėvus nueinančius", klausė jis 
teisme. ..Didžiausias skausmas 
yra matyti kitus kenčiant, kai 
sūnus mato savo tėvą kenčiant, 
o tėvas mato. kai jo sūnus kan-
k i n a m a s " . Žudymai buvę 
atliekami išauklėtu žmonių, 
daktarų ir advokatu ir su 
rafinuotu skoniu. 

VViesel atvyko liudyti Lyono 
žvdų bendruomenės kvietimu. 
Kai jis baigė kalbėti, ieškovo ad
vokatas paklausė, o kaip apie 
prancūzų bendradarbiavimą su 
naciais. „Aš to nepergyvenau", 
atsakė VViesel. Bet jis pridėjo, 
kad ..tokios Prancūzijos teismas 
turėtu įvykti vieną dieną". 

KALENDORIUS 
Birželio 9 d.: Efremas. Pela-

gija, Gintas, Virilė. 
Birželio 10 d.: Getulijus, Mak

sima. Vainius. Vingailė. 

ORAS 
Saule teka 5:16, leidžiasi 8:23. 
Temperatūra diena 64 1 , 

naktį 54 1. 



DRAUGAS, antradienis, 1987 m. birželio men. 9 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

IŠTVIRKĘ 
HETEROSEKSUALAI 

MARINA AFRIKIEČIUS 
Normalaus intymumo (hete-
roseksulai) ištvirkėliai gau
siai lanko laisvo elgesio mo
teris ir pasibaisėtinai plati
na AIDS ligos HTLV-3 viru
sus Afrikos kontinente ir 
tuomi kelia pavojų mums 
visiems. 

Visus a l iarmuojant i 
mediciniška t iesa 

NaujausiAfrikoje atlikti tyri
mai susekė, kad neturtingos 
laisvo elgesio moterys yra gau
siai apsikrėtusios AIDS ligos su
kėlėjais (HTLV-3 virusais). Išei
na, kad AIDS ligos epidemija 
plinta visame Afrikos žemyne. 
Ta liga yra mirtina, nes iki da
bar neturime priemonių prieš 
ją. Iš to yra aiški afrikiečių 
ateitis. Ir tas vyksta ištvir
kaujant ne tik daugelio neken
čiamiems homoseksualams, bet 
ir normaliems intymume asme
nims (heteroseksualams). 

Snaudulį meskime šalin ir 
persistatykime realų gyvenimą 
tokį, koks jis dabar į mus ar
tinas ir netolimoje ateityje pri
siartins baisiu baisumu. Žodžiu, 
artinamės prie Sodomos— Gomo-
ros likimo, prie per ištvirka 
vimą Egipto, Graikijos, Romos 
kultūrų kadaise žlugimo. Išlikę 
piešiniai iš tų laikų tų žmonių 
gyvenimo rodo gyvulius užgau-
nančias ištvirkėlių intymumo 
scenas. Pompėjos atkasenų pa
rodoje, Chicagos Meno muzieju
je buvo išstatyta šlykščių scenų 
likučiai. Salia stovįs jaunuolis 
išsitaria: „Jie pamišė". Taip, ką 
Dievas nori nubausti, pirma iš 
tokio atima protą — tokio asme
nybę. Ne kitaip dabar dedasi di
delėje žmonijos dalyje. 

Susilaukėm laikų, kada i 
prezidentus kandidatai pasi
sako už negimusių žudymo pa
vedimą moters nuomonei. 
Tokie jie nedrįsta patarti jau
nam žmogui tvarkyt i s in
tymume taip, kad AIDS liga 
nei jo. nei kito nepaliestų. Vieto 
je tokios veiksmingos priemonės 
prieš mirtiną pavietrę, neišmin
tingieji siūlo neveiksmingas 
priemones. Teisingas yra prezi
dentas Reaganas reikalaująs 
visų pirma stovėti ant moralaus 
pagrindo, o tik tada griebtis 
visų kitų priemonių. O ištvir
kaujantieji rėkte rėkia, kad val
džia išleistų daugiau milijonų 
apsaugai nuo AIDS ligos ir jos 
gydymui, kada yra viena ir vie
nintelė nuo tos ligos tikra 
apsauga pačių ištvirkėlių ran
kose — jiems tik naudotis jąja 
reikia. Bet šio krašto turčių pa 
galba gyvuojanti pornografija 
ištvirkino jauną ir seną ir dabar 
jie nepajėgia gintis tikru ginklu 
nuo jiems ansktyvą mirti nešan
čios ligos. 

Dar blogiau: susekta Afriko
je antros ir dabar jau trečios rū
šies AIDS ligą sukeliantis viru
sas. Tas faktas dar tolimesniam 
laikui atitolina prieš tą ligą 
skiepu paruošimą, nors šiokių 
tokių prošvaisčių teikia pats sau 
įsiskiepijusiojo stovis. Visi viso
kie dabar mėginami vaistai 
nepagydo AIDS ligos. Išeina, 
kad mes, panikon nesimesdami, 
turime visa jėga stoti kovon su 
mums visiems gręsiančiu mirti
nu blogiu. Mes turime pajėgti 
stoti akistaton su mums mirti 
nešančiu slibinu ir jam kirsti 
galvą tikru kardu. Tas kardas 
yra žmogaus tikru žmogumi 
tapimas ir pradėjimas gyventi 
taip, kaip tikram žmogui pride
ra. Turime visi grįžti į padorų 

elgesį visose gyvenimo srityse. 
neišskiriant ir intymumo. Tik 
tada mūsų kova su AIDS liga 
bus sėkminga. Kaip persival
gymas, persigėrimas, persirū-
kymas veda žmogų ligon, taip ir 
intymume perdozavimas neiš
vengiamai žmogui artina kan
čias ir priešlaikinį galą. Kitos 
išeities iš šios mirtinos paviet
rės nėra ir jos artumoje nesi
mato, todėl patys tvarkykimės 
intymume ir kitiems duokime 
savu gyvenimu reikiamą 
pavyzdį, kaip šiame reikale 
elgtis. Kiekvienas lietuvis 
dabar piestu stokime — žodžiu 
ir darbu protestuokime prieš ne
gimusiųjų žudymą ir prieš iš
tvirkėlių nesitvarkymą. Tos dvi 
dabartinių žmonių daromos 
blogybės yra pačios nedoriau
sios — jų pasėkos pačios 
baisiausios. 

Nemanykime, kad mes esame 
laisvi nuo AIDS ligos užsi
krėtimo pavojaus. Dabar dau
giausia užsikrečia nenormaliai 
intymaujantieji, ištvirkėliai 
normalaus intymumo asmenys 
'lankantieji laisvo elgesio mo
teris), narkotikus adatomis 
priimantieji ir jomis besida
linantieji, na ir vaikai gimusieji 
iš ta liga sergančiųjų motinų. 
Mums gali kilti pavojus, jei 
gautume kraujo transfuziją su 
tos ligos virusais. Ta galimybė 
dabar yra tolima, nes kraujas la
bai atidžiai tikrinamas. Bet vis 
vien tas tikrinimas nėra visu 
šimtu procentų tikras. 0 kai bus 
gausybė ta liga sergančiųjų, 
tada tas per transfuziją 
užsikrėtimas bus dar realesnis. 

Nesimeskime panikon. laiky
kimės santūriai, gyvenkime pa
doriai, atsisakykime įsigytu 
nemoralumų ir mes galėsime 
išvengti taip dabar labai plin
tančios pavietrės. Leiskimės 
tikrinami kraują dėl tos ligos be 
baimės. Jei būsime rasti užsi
krėtusiais ta liga — tada dar 
sveikiau pradėsime gyventi 
idant nesusirgtume ta liga. Mat. 
vien užsikrėtimas nėra tas pats 
kas susirgimas. Žmogaus atspa 
rūmas dažnai nugali tos ligos vi
rusus pirm negu jie nugali 
žmogaus atsparumo jėgas. 

P a s i s k a i t y t i . The New 
England Journal of Medicine. 
1986:314-418. 

ŽMOGUS DĖKINGAS, 
BET PASIMETĖS 

Klaus imas . Didžiai Ger 
biamas Daktare Adomavičiau, 
gražiai dėkui už prisiųsta re 
ceptą. aš Tamstą ir kapuose 
būdamas prisiminsiu už tokj 
gerą ir greitą patarnavimą. 
Tamsta parašei Johimbino 
tabletes imti po du, tris kartus 
per dieną. Čia senas vaisti
ninkas, atrodo žmogus padorus, 
ir jis mano kitaip — būtent: 
Yohimbin imti po vieną tabletę 
tris kart per dieną ir tame pa 
uame pokelyje yra taip pat 30 
tablečių cinko (zinc> — jų imti po 
vieną per dieną. 

Dieve gink. nenoriu Tamsta 
mokyti, tik noriu paklausti, gal 
Tamsta per skubėjimą padarėte 
klaidelę? O gal vaistininkas 
klysta? 

Kaip kiškis jautrus, bailus ir 
aš pasidariau pasimetęs ir 
nežinau, ką daryti Būk malo
nus, ponas daktare, pasakyti 
kaip minimus vaistus imti0 

Reiškiu Tamstai padėką ir 
pagarbą. 

Gegužinėms pamaldoms vadovauja Alvudo pažmonyje Lietuvio sodyboje 
J o n a s Kaunas tkr.), Alfonsas Šidagis ir Ane le Kirvai ty tė . 

Nuotr . M Nag io 

Tas vaistininko Tamsta i 
duotas cinkas yra t ik 25 mg. 
Todėl be recepto atleidžiamas. 
Užtai nepasimeskite nė vienas 
pensininkas tiek Johimbino, 
tiek cinko reikale. Čia duotus 
nurodymus pildykite raidė į 
raidę. Kitoks elgesys neatsakys 
Tamstos reikalavimams. 

KARVELIAI I R 78 
METŲ PENSININKAS 

Klausimas. Mielas Daktare, 
prašau atsakyti į man rūpimą 

kiaUbimą. Ar tiesa, Daktare, 
kad karveliai platina kažkokias 
ligas? Jei taip, tai kokias ir kaip 
nuo jų apsisaugoti? 

Dar Lietuvoje, vaikas būda 
mas laikiau karvelius. Dabar 
jau esu 78 metų pensininkas ir 
tas „žaidimas" su karveliais 
nepraeina. Turiu dabar jų gerą 
būrį. Taip pat turiu vištų, 
pakaškių. kral ikų ir bičių 
keliolika avilių. 

Karvelidė yra gale kiemo ir 
plaunu ją su švirkštu ka.-> keli 
mėnesiai. Ir savo paukštiaę 
gana švariai laikau. Tai yra 
mano pensininko „hobby". Nie
kad dykas nebūnu, saliūnuose 
nesėdžiu. Būsiu labai dėkingas 
daktarui už atsakymą. Su 
pagarba. 

Atsakymas. Esi pavyzdy? vi
siems mums pensininkams, 
kaip reikia elgtis pensininko 
dienų su laukus . Niekada 
dykam nebūti — tai laimingos 
senatvės paslaptis. Tamsta savu 
elgesiu ją perduodi mums vi
siems be atglyginimo. Ačiū 
Tamstai už tai. Sis skyrius 
skelbia Tamstą birželio mėne
sio pavyzdingiausiu lietuviu 
pensininku. O dėl nuo karvelių 
užsikrėtimo ligomis, nesirūpink 
taip švariai juos užlaikydamas. 
Kiekvienas naminis gyvis gali 
turėti užkrėtalų, bei švariai pa
čiam laikantis ir tinkamai tuos 
gyvius užlaikant, nėra ko 
galvoti apie nuo jų gausimas 
ligas. 

E m a Umbrazienė gieda, dainuoja ir 
d e k l a m u o j a Mot ina p a g e r b i a n t 
Aivudo pažmonyje Lietuvio sodyboje. 

Nuotr . N u o t r . M. N a g i o 

P.S. Mūsų miestelyje yra trys 
vaistinės ir tų vaistų kainos 
labai skirtingos: pvz. vienoje 
vaistinėje tie patys vaistai, t.y. 
bonkutė su 30 tablečių Johim
bino ir 30 tablečių cinko kai
nuoja 20 dol.. kitoje 15. o trečioje 
12. Tai didelis skirtumas. Visos 
vaistinės parduoda tos pačios 
firmos tabletes 'Distributed by 
Kessel Laboratories. Inc. P.O. 
Box 6204 Surfside, Fl). 

Atsakymas. Tamsta gavai re
ceptą Yohimbin tab. 5 mg. 100. 
Firma pataria vartoti po dvi 
tabletes tris kartus per dieną. 
Tamstai patarta imti po vieną 
tris kartus dienoje. Jokių kitų 
priedų nepatarta. Dabar bus 
geriau, kad imsi taip: kartą per 
savaitę vieną dieną po dvi 
tabletes tris kart per dieną. 
Daugiau jų neimti visą savaitę. 
Taip tari daryti kiekvienas šei
mos vyras turįs nemalonumų 
šeimoje tuo reikalu. Nereikia 
jokio vaisto perdozuoti ir ne
reikia pildyti aklai nei gamin
tojo (jo siekis kuo daugiau 
vaistu išleisti), nei vaistininko 
(jo noras kuo daugiau vaistų 
parduoti) patarimų, jei jie esti 
priešingi gydytojo patarimui. 
Tai jų visų biznis. O Tamsta 
rūpinkis sava sveikata. Pildyk 
gydytojo nurodymus taip. kaip 
pasakyta ar parašyta ir nesi
leisk niekieno išvedamas iš tie
saus kelio į takelį. 

Rašyta Tamstai buvo ir apie 
kainą tų vaistų: Johimbino 
šimtas tablečių Sodybos ambu
latorijoje kainuoja 25 dolerius. 
Pasiųs ambulatorija tą vaistą 
kiekvienam, kuris negau.s tokia 
kaina ar kaip kitaip pas save. 

Dėl cinko štai kas pasakytina. 
Tai labai geras vaistas kovojant 
su skleroze ir su daugeliu kitų 
negalių, imtinai ir vyriškos 
jėgos pasilpimą. Pensininkas 
turi imti vieną 220 mg. cinko 
kapsulę per dieną po valgio. 
Cinką imti visą laiką. 
Vaistinėse tokio dydžio kapsu 
lės kainuoja keliolika dolerių, 
už šimtą (Orazinc. 220 mg. 
kapsulės, taip tas vaistas vais
tinėse vadinamas*. Jis par 
duodamas tik su recepto 
Sodybos ambulatorijoje jų 
šimtas kainuoja tik septyni 
doleriai. Jų receptą ar siunta ta 
ambulatorija irgi gali parūpinti 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

ROMO KALANTOS 
MINĖJIMAS 

Romo Kalan tos šaul ių 
kuopa gegužės 14 d. Lietuvių 
klubo salėje suruošė Romo 
Kalantos 15 metų nuo jo mirties 
minėjimą. Taip pat dayvavo 
jūrų šaulių Palangos kuopa ir 
vyčiai. \ minėjimą susirinko 
apie 150 žmonių. Scena buvo 
įspūdingai papuošta, jaunuolio 
Romo Kalantos paveikslas ap
supąs liepsnų su užrašu „Lais
vės Lietuvai", pieštas dail. V. 
Vaitiekūno. 

Po kuopos pirm. V. Gecminto 
įžanginio žodžio buvo įneštos 
Romo Kalantos jūrų šaulių 
Palangos kuopų, vyčių 
organizacijos, Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos. Lietuvos 
kariuomenės savanoris ir šaulys 
maj. L Virbickas, 90 metų 
amžiaus, su palyda uždegė 
žvakę prie Romo Kalantos pa
veikslo. Sugiedojus Amerikos ir 
Lietuvos h imnus , kun. J 
Gasiūnas, kuopos dvasinis 
vadovas, perskaitė gana ilgą, 
bet prasmingą invokaciją. Miru
sieji šauliai ir už Tėvynę 
žuvusieji buvo pagerbti atsi
stojimu ir tyliu susikaupimu. 

Tos dienos paskai t in inką 
kun. dr. E. Gerulį pristatė pirm. 
V. Gedmintas, plačiau supa
žindindamas su jo gyvenimo 
eiga. mokslu, darbais ir dabarti
ne veikla. Paska i ta buvo 
skaityta nusižudymo prasmės 
klausimu. Nagrinėta nusižu
dymo priežastys, filosofų ir 
religijos pažiūros ir heroiškos 
mirties atvejai. Jis nupasakojo 
Romo Kalantos tragišką mirtį, 
po kurios jam pačiam teko 
lankytis Lietuvoje. 

Minėjimo metu 14 Romo 
Kalantos kuopos šaulių, kurie 
dar nebuvo davę priesaikos, 
kun. J. Gasiūnui paaiškinus 
priesaikos reikšmę, pagal tra
dicinę eigą pasižadėjo būti iš
tikimais Tėvynės vaikais ir 
gerais kuopo? nariais. Šia pro
ga taip pat buvo apdovanoti 
šaulių Žvaigždės ordinais 
šauliai, kurių nuopelnus įver
t ino Lietuvos šaulių s-gos 
vadovybė. Buvęs Romo Kalan 
tos kuopos pirm. A. Gudonis 
prisegė ordiną dabart iniam 
pirm. V. Gedmintui, ilgamečiui 
šauliui, ir jūrų saulių Palangos 
kuopos pirm. A. Šukys apdo 
vanojo ordinai* reiklias savo 
kuopos nares: A. Šukienę ir V. 
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Tik medaus nepersivalgyk — 
jį dalink ne taip laimingiems 
mūsiškiams. Gyvuok kuo il
giausiai taip laimingai pen
sininko dienas leisdamas! 

Budrikienę. Be to, buvo įteiktos 
trofejos A. Gedmintienei , 
laimėjus I vieta šaudymo spor
to varžybose ir K. Staponkai, 
laimėjus II vietą. 

Po 15 min. pertraukos atlikta 
meninė dalis. Jai vadovavo J. 
Gerdviliene. pradedama savo 
pačios s u k u r t u eilėraščiu 
„Laisvės Lietuvai". Po to mūsų 
visų mėgiamas vyru vienetas, 
vadovaujamas muz A. 
Mateikos, padainavo gražių 
dainų. 

Baigiant minėjimą buvo 
pranešta, kad gegužės 12 d. 
mirė Romo Kalantos šaulių 
kuopos narė A^ona Valys 
(Valienė), 77 metų, Gulfporte. 

Šiam minėjimui foto
grafavimą atliko P. Andre-
jauskas. o kava rūpinosi O. 
Kreivėniene ir A. Kraujalienė. 

Gegužės 17 d. Šv. Vardo baž
nyčioje, Gulfporte, buvo iškil
mingos pamaldos Romo Kalan
tos mirtį — auką Tėvynei įpras
minti. Dalyvavo Romo Kalan
tos, jūrų šaulių Palangos ir 
Vyčių kuopos, su vėliavomis 
iškilmingoje eisenoje. Per 
Mišias pamokslą pasakė misijos 
vadovas kun. V. Zakaras. 

Jul ia N. 

HONG KONGĄ 
GRĄŽINUS KINIJAI 

Serija straipsnių Hong Kongo 
laikraštyje perspėjo krikš
čioniškas Bažnyčias nesikišti { 
politinę veiklą po Hong Kongo 
sugrąžinimo Kinijai 1997 m. 
Kai kurie stebėtojai straipsnyje 
įžiūri Kinų Liaudies Res
publikos oficialią poziciją re
liginės laisvės klausimu. 

Viename straipsnyje buvo ra
šoma, kad nemalonių pasėkų 
susilaukti gali naudosiantieji 
savo religinę laisve Hong Kon
ge puiti Kinijos potvarkius re
liginiuose reikaluose, ban
dysiantieji sudaryti tiltus tarp 
tautinių ir užsieniniu religinių 
organizacijų. Hong Kongą nau
dosiantieji kaip baze savo re
ligijos skleidimui ar konvertitų 
patraukimui, ar net įkūrimui 
slaptų padalinių užsienietiškų 
Bažnyčių. 

Ši straipsnių serija lietė re
ligine laisvę, vadovaujantis Pa
grindiniu įstatymu, kuris Hong 
Konge įsigalės 50 metų po jo 
grąžinimo Kinijai. Pažymėta, 
kad įstatymas pabrėžia ats
kyrimą Bažnyčios nuo valstybės 
ir kad Bažnyčia turinti rūpintis 
tik moraliniais bei dvasiniais 
gyvenimo aspektais. 

DR. 2IBUTČ 7APARACKAS 
DR. PAUL KMEPPER 

AKIŲ LICOS - CHIRURGIJA 
166 East Superior. Suite 402 

V aiandos pagai susitarimą 
M . - 337-1285 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-5566 

P-'rr. 

DR. VUAY BAJAJ 
GVDv:OJAS IR CHIRURGAS 

SPEC1AIY8E — VIDAUS LIGOS 
IR OOOS CHIRURGiJA 
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2434 W. 71 Strast, CMcaeo 
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Rez. 24t>-0067; arba 24o-e-581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVvrORD M E D I C A l BU1LD1NC 

644-? So. Pulaski Road 
Valandos pagai susitarimą 

Dr. Albinos Prunskienės 
kabinetą perėmė 

DR. EVELYN G. BASCO 
Specialybė: šeimos Ir vidaus ligos 

2659 W 59 St. Tel. 737-8818 
Va! : pirm., penkt. nuo 2-5 p.p. 

ir antr.. ketv. nuo 4-7 v.v. 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 
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DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitar iau 

O f i s o t e l . - 582 -0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKŠA 
V A I K Ų L I G O S 

6441 S. Pu lask i R d . 
Valandi>s pagal sus i tar imą 

Ofs. te l . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie A v e . , 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr., ketv, ir penkt. 
pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
VV\ 5-2t>70 arba 48°-444I 

DR. K. A. JUČAS 
O T O S LIGOS 

KOSMETINĖ CH1RURCUA 
\ aiandos piga! susitarimą 

DR. A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus i r krauio 'igos 
Nechirurgm:s išsiplėtusių venų 

ir hemorcidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Te l . 585-2802 

Valandos paga< susitarimą 
Penkt . antr . ketv .r penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medicai Building 

6132 S Kedzie 
Ch icago , IL 6 0 6 2 9 

Tel. 436-7700 

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

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

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGU A 
6132 S. Kedzie. ChicaRO. 111. 

Te l . 92S-2o70 
1185 Dundee Ave., Elgin, I I I . 60120 

Tel. 742-0255 
Valanda pagal susitarimą 

Tel. RE-llance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai pirm antr , ketv ir penkt 

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

DR. L D. P ET R EIKIS 
D A N T Ų C Y D Y T O I A 
8104 S. Roberts Road 

i mvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOME T RISTAS 
Tikr ina akis Pritaiko akinius ir 

..C ontact lenses" 
2618 W. 71st St. - Te l . 737-5149 

\ ai.-pagal susitarimą Uždarvta treč 

Tel . ofiso ir huto: OLvmpic 2-41 5^ 

DR. P. KISIELIUS 
C > D > T O I ^ S IR CHIRURU.AS 

1443 S<> 50th Ave.. Cicero 
K.i^dien 1 iki 8 vai vak 

šskvrus treč Sėst 12 iki4 vai popipt 

DR. IRENA KYRAS 
DAMTŲ GYDYTOJA 

PRCSTHODOMTiCS — karūnėles 
liteliai, plokšteles ir bendroji praktika 

2659 W 59 St. Chicago 
Tel . 476-2112 

Va;'.ndos oage: sus tarimą 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialybė — Chirurgi ja 
2454 VVest 71 st Street 

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

3 iki 7 v.v T ik susitarus 

DR. ANTANAS B. RAZMA 
Spenalvbė — Vidaus ir plaučiu ligos 

2635 W. 71 «t St., CMceae, M. 
Tel.: 436-0100 

11800 Souttmast Htftroay 
Pato* HetetM*. IK. •0403 

(312) 301-0220 :312> 301-0222 

DR. IRENA KURAS 
KŪPIK1U IR V A I K U LICOS 

SPECI AUSTĖ 
M E D I C A I BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Ofiso tel RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio otisa perėmė 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - V IDAUS LIGOS 

24S4 VV. 71st Street 
434-2123 

Tirm 2-7 An t r ir 
ketv 9-12. Penkt. 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGI IA 
2656 VV. 63rd Street 

\ ai antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p.p 
Sešt pagal susitarimą 

O f i so tel. 776-2880. rez. 448-5545 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C 
Specialybė - Vidaus ligų gvdvtoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. 'prie Aust in i 

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 5 8 5 - 7 7 5 5 

» 



Dėl savo tautos gyvybės 

KOVOJA ESTAI 
Didesnės tautos (lenkai, ru

munai, vengrai, čekai\ kad ir 
Maskvos įtaigojamos, vis dar 
įstengia kovoti su joms primes
ta komunistine sistema ir tokiu 
būdu gali išlaikyti tautinį 
identitetą. Net jų oficialūs 
komunistų partijos vadai 
dažnais atvejais nėra maskvi-
niai ir daugiau žiūri savo 
tautos, kaip sovietinių rusų 
interesų. 

Nepalyginamai blogesnė pa
vergtų mažųjų tautų būklė, 
ypač tų, kurios yra įjungtos į 
Sovietų Sąjungą, kad ir „res
publikų" teisėmis. Jų nedidelė 
teritorija ir mažas gyventojų 
skaičius nėra stipri atspara so
vietizacijai, rusifikacijai, kolo
nizacijai. Taigi labai sunku ir 
Pabaltijo tautoms, kurios jau 46 
metai neša sovietinį jungą. Be 
galo sunku išlikti fiziškai ir 
tautiškai vis žalojamai estų 
tautai, kurios teritorija tėra 
45,215 kv. km ir teturi tik 
apie 1.5 milijono gyventojų. Bet 
ir iš šio labai kuklaus skaičiaus 
estų tėra 68.2%, taigi apie mili
joną, o slavų tautybės kolonis
tai sudaro 34.6%. Suprantamas 
reikalas, kad tokia maža tauta 
negali fiziškai priešintis 
okupantams, ypač jeigu paverg
tos t au tos neremia kitos 
didžiosios valstybės. O kad pa
vergtų mažų tautų neremia 
didieji, mes tai gerai žinome iš 
savo prakt ikos . Pagal iau 
neseniai įvykdyta Karlo Linno 
prievartinė deportacija į Sovie
tų Sąjungą vaizdžiai parodė, 
kokia yra kad ir JAV-ių „pa
galba" mažoms tautoms ir ką 
reiškia ta r iamas Pabaltijo 
kraštų okupacijos „nepripažini
mas". , 

„Laisvosios Europos" ir „Lais
vės" š.m. gegužės biuletenyje 
„Situat ion Report" y ra 
paskelbta radijo komenta
toriaus Toomas Ilves trys studi
jiniai rašiniai, kuriuose tikrais 
faktais pavaizduotos Estijos 
rusifikacijos priemonės. Nors jos 
iš esmės lietuviams žinomos 
(okupantai panašiai elgiasi ir 
Lietuvoje), bet prie kai kurių 
sustosime. 

Ekonominis Estijos išnaudo
jimas ir rusifikacija ypač buvo 
sust ipr inta M. Gorbačiovo 
laikais. Visos tariamos „de
mokratizacijos" priemonės yra 
naujas būdas išspausti iš Esti

jos Rusijos naudai daugiau 
gėrybių. 

Okupacinė valdžia neatsi
žvelgia į Estijos savitas teises, 
tautines savybes, skirtingą nuo 
rusų istoriją ir nenorą „suin-
ternacionalėti", t.y. tapti rusais. 
Mokyklose įvedama daugiau 
rusų kalbos pamokų, kaip gim
tosios estų kalbos. Įsakyta 
įsteigti daugiau rusų kalbos 
klasių visose mokyklose, įskai
tant vaikų darželius ir aukš
tąsias mokyklas. Įstaigose, kur 
dirba daugybė estiškai nemo
kančių rusų, atliekant įvairius 
reikalus, pirmenybė teikiama 
rusiškai kalbantiems, nes didelė 
dal is valdininkų est iškai 
nemoka. Tokiu būdu rusai ir 
rusiškai kalbantieji daugiau 
gauna, estai Estijoje virsta an
tros klasės piliečiais. Įvairūs 
skelbimai pirmoje eilėje rašomi 
rusų kalba. Ant pramoninių 
gaminių vyrauja etiketės rusų 
kalba. Rusinamos iškabos Tele
fono — telegrafo įstaigose vyrau
ja rusų kalba. Tas pats paštuose, 
transporto įstaigose, bankuose. 
Tiesa, įstatymai garantuoja 
estų kalbos vartojimą, bet prak
tiškai yra kitaip. 

Nemokantieji rusiškai estai 
nukenčia ir krautuvėse, pirk
dami reikiamus dalykus. Rusės 
pardavėjos vengia aptarnauti 
estus. Estiškas iškabas vis 
dažniau pakeičia kirilica — 
graždanka rašyti gatvių 

parašai, iškabos. Estijos miestai 
jau teikia rusų miestų išvaizdą. 
Knygynuose sunku gauti estų 
kalba spausdintų atvirukų, 
kelionių vadovų, planų. Krašte 
kursuoja rusų pinigai, rusiški 
pašto ženklai. 

* 
Estija savo nelaimei turi 

nemaža gamtos turtų. Jeigu ne 
okupantai, jų užtektų ilgiems 
amžiams. Taip degamųjų skalū
nų, iš kurių išskiriama nafta, 
akmens anglys, dujos ir kitos 
medžiagos, šiaurės rytų krašto 
dalyje estai turi 4 bilijonus to
nų pramoninių išteklių. Palygi
nimui: 1940 m. jų iškasė 1.9 mil. 
tonų, o 1976 m. jau 27.3 mil. 
tonų. Gausias žaliavas bei me
džiagas išsive 3 okupantai. Jos 
iškasamos šachtiniu ir kar
jeriniu būdu. 

Siauriniame Estijos pakraš
tyje aptikti didžiuliai fosforitų 
klodai, iš kurių gaunamos įvai
rios cheminės bei pramoninės 
medžiagos, ypač naudingos 
trąšų gamybai. Estijos žemėje 
slypi apie 2% pasaulio fosforitų 
rezervų — 582 mil. tonų. Šiuo 
metu eksploatuojamas Mardaus 
telkinys, bet to okupantams ne
užtenka. Ligi 2000 metų jie 
ruošiasi gamybą patrigubinti ir 
įruošti 2 naujas kasyklas, ku
riose dirbtų 10,000 darbininkų. 
Kadangi Estijoje jau dabar 
trūksta darbo jėgos, būsią atga
benti nauji darbininkai — kolo
nistai rusai, kurių skaičius (su 
jų šeimos nariais) sieksiąs 
40,000. Jie padidins ir taip jau 
didelį rusų bei kitų slavų gyven
tojų skaičių. Eina kalbos, kad 
Estijoje rasta ir urano rūdos, bet 
apie tai viešai neskelbiama. Es
tijos žemėje dar slypi 98 mil. 
tonų dolomitų, 727 mil. tonų 
durpių, o miškai sudaro 35% 
teritorijos ploto. Bet jie taip pat 
reikalingi „didžiajam broliui" ir 
todėl beatodairiškai kertami. 

Estai, pirmoje eilėje jų moks
lininkai, rašytojai, o dažnais 
atvejais partiečiai ir respubli
kinės vyriausybės nariai, prieši
nasi okupantų planams eksploa
tuoti Estijos žemės turtus, iške
lia jau esantį didžiulį taršos ir 
radioaktyvumo pavojų. Jų rašy
tojai bei žurnalistai apie tai 
daug rašo, protestuoja viešoje 
spaudoje, bet jų balsas būna per 
silpnas, kad paveiktų okupacinę 
valdžia. 

Kaip sovietiniai okupantai 
stengiasi naikinti mažą estų 
tautą, matyti ir iš faktų, 
kuriuos neseniai iškėlė vokiečių 
žurnalas „Der Spiegei". Tuojau 
po Černobylio branduolinės 
jėgainės katastrofos pr. metais 
iš gegužės 6 į 7 naktį staiga 
buvo pašaukti į karinę tarnybą 
4000 estų karių — rezervistų. Jų 
eilėse pirmoje vietoje buvo estai 
gydytojai, t r ak to r in inka i , 
sunkvežimių vairuotojai, elekt
rikai, šveicuotojai ir kiti specia
listai. Visi jie buvo nuvežti į 
Černobylį. Nedavus j iems 
reikiamų apsaugos nuo radio
aktyvumo priemonių, specialių 
drabužių bei įrankių, buvo ne
delsiant pasiųsti valymo dar
bams 30 km spinduliu aplink 
Černobylį. Baigus dienos darbą, 
nebuvo priemonių nusiprausti, 
apsivalyti. Šie estai kariai grei
tai buvo paliesti radioakty
vumo, ėmė sirgt i . Estijos 
ligoninės buvo perpildytos 
apkrėstaisiais. Nežiūrint to, 
birželio gale jiems buvo praneš
ta, kad ši tarnyba prailginama 
dar 6 mėnesiams. Estai kariai 
susi tarę paskelbė streiką. 
Prasidėjo suėmimai. 12 streiko 
vadovų nuteisti sušaudyti, kiti 
sugražinti į Estiją, neteisti. 
Vienas rusas pareigūnas pasa
kęs: ..Nėra reikalo juos teisti, 
nes po 3 metų nė vieno jų nebe
bus gyvo. 

Šia proga į Estiją iš Černo
bylio apylinkių atvežta daugy
bė naujų kolonistų. b k v 

Uruguajau* 
Hamiltone. 

utinių ^okių grupė, kuri rengiasi dalyvauti Laisvojo pasaulio taut inių šokių šventėje 

JAUNIMO SĄJUNGA 
POLITIKOJ 

Prieš OSI žmogaus teisių pažeidimus ir už savus kalinius 
Politinėje veikloje Jaunimo 

sąjunga Chicagoje rodo naują 
gyvastingumą. Akcija apima du 
pagrindinius nūdienio jaunimo 
politinius rūpesčius: mūsų 
disidentų padėtį okupuotoje 
Lietuvoje ir OSI teisinius 
prasižengimus prieš pabal-
tiečius ir ukrainiečius JAV-ėse. 

Aiškėja, kad iš visų lietuvių 
disidentų Gajausko laisvinimo 
akcija yra gyviausiai įsisiū
bavusi amerikiečių tarpe. Tad, 
siekiant greitesnių pozityvių 
rezultatų, tektų ir lietuviams 
stipriai į šią akciją jungtis. Jau
nimo sąjungos ad hoc Gajausko 
laisvinimo komitetas susidaro iš 
eilės Chicagos skyriaus narių. 
Gyvi ryšiai yra palaikomi su 
amerikiečių tikėjimo bei disi
dentų gynimo komitetu 
CREED, su religinės šalpos forr-
du — Lietuvių informacijos cen
tru New Yorke, o galiausiai su 
naujuoju Šalpos fondo ryšininku 
Washingtone. Komitetas sėk
mingai pravedė dėl Gajausko 
telegramų vajų senatoriui P. 
Simon iš Illinois, surinkęs kelis 
šimtus telegramų iš Chicagos 
lietuvių visuomenės. Buvo 
išdalinta daugiau kaip 1000 
atsišaukimų Gajausko reikalu 
per Chicagos apylinkių vasario 
16 d. minėjimus. Komiteto 
nariai taip pat palaikė gyvą te
lefoninį ryšį su sen. Simon įstai
ga Washingtone. Vajaus dėka 
senatorius Simon pasiuntė laiš

kus JAV Valstybės departa
mentui bei Sovietų ambasadai 
Washingtone, skatindamas kuo 
greitesnį Gajausko išlaisvinimą. 
Taip pat senatorius pasiuntė 
Gaiausko žmonai laišką ją 
moraliai paremdamas. 

Buvo pradėtas peticijų bei 
telefoninis vajus Illinois sena
toriui Dixon, ska t inant jį 
jungtis su sen. Simon Gajausko 
reikalu. Dixonui buvo įteikta 
400 peticijos parašų Skelbimai 
su Dixono telefono numeriais 
buvo dalinti per Krikščionių 
atsinaujinimo savaitgalį kovo 
mėn. Chicagoje. Su I)ixono įstai
ga Washingtone ta ip p a t 
palaikomas gyvas telefoninis 
kontaktas. Dar yra laukiama 
galutinio Dixono šio reikalo 
parėmimo. 

Komitetas ta ip pat buvo 
susitikęs su JAV Valstybės 
departamento pasekretnri"'-"-. 
žmogaus teisėms Schifter. prieš_ 
jam išvykstant į Vienos konfe
renciją, ir įteikė jam memo
randumą Gajausko reikalu. 
Ryšiai taip pat palaikomi su 
kongresmano Russo įstaiga. 
Memorandumas apie Gajauską 
taip pat buvo įteiktas kong-
resmanų delegacijai, jai vyks
tan t į Maskvą ba landžio 
mėnesį. Gajausko reikalu buvo 
suruošta vakaronė Jaunimo 
centre, kur buvo rodomas trum
pas NBC dokumentinis žinių 
gabalas apie tikėjimo suvaržy
mus Lietuvoje bei Religinės 

šalpos dokumentinis video apie 
lietuvius disidentus. Vakaronės 
Komiteto narių laiškai apie 
mūsų tikėjimo laisvės kalinius 
taip pat yra buvę patalpinti 
„Chicago Tribūne" laikraštyje 
laiškų redaktoriui skyriuje. 
Iškilus reikalui, komitetas taip 
pat bando talkinti Religinės 
šalpos disidentų projektams. 

Akcioje prieš OSI teisinius 
pažeidimus, ak tyv ia i daly
vaujant visai eilei Jaunimo 
sąjungos narių Chicagoje, bend
radarbiaujama su Americans 
for Due Process Nevv Yorke, 
Coalition for Constitutional 
Justice and Security (CCJS) 
Kaliforni joje. J o i n t Bal t ic 
American Committee Washing-
tone ir Ukrainian American 
Jus t ice Commit tee (UAJC) 
Chicagoje. Jaunimo sąjunga 
energingai vedė tris skirtingus 
telegramų vajus Chicagoje Kari 
L inno r e i k a l u per šiuos 
akademinius metus. Telegramų 
vajai buvo koordinuojami su 
Americans for Due Process bei 
CCJS telegramų vajais. Per 
šiuos tris vajus buvo sutelkta 
didelis skaičius telegramų. 

Sausio mėnesį sąjungos nariai 
Chicagoje, susitarę su Chicagos 
ukrainiečiais iš UAJC vykdė 
telefono ofenzyvą į senatoriaus 
Simono bei senatoriaus Dixono 
įstaigas Washingtone. Akcijos 
dėka abu senatoriai viešai 
pasisakė už Kari Linno bylos 
persvarstymą ir pasiuntė pro

testo telegramas Teisingumo 
departamentui. Galvojama, kad 
dviejų senatorių protestai tikrai 
padėjo pratęsti Linno gyvenimą. 

Po senatorių akcijos nariai 
taip pat skambino į jų įstaigas 
padėkot i už jų paramą. 
Atsiliepimai iš senatorių įstaigų 
buvo labai teigiami — jie buvo 
tiesiog nustebinti, nepripratę 
prie tokio dėkingumo balsuotojų 
tarpe. 

Kovo mėnesį, nepasisekus 
Teisingumo depar tamentui 
slaptai išgabenti Linną iš JAV, 
sąjungos vardu buvo išdalinta 
daugiau kaip 500 atsišaukimų 
bei per parengimus daromi pra
nešimai — skambinti Baltie
siems rūmams bei Teisingumo 
departamentui protestuojant. 
Sausio mėnesį buvo suruošti 
bendri šokiai leituvių ir ukrai
niečių jaunimui. Abi grupės 
užsidirbo po 400 dolerių. Są
junga pasiuntė savo dalį ADP. 
o ukrainiečiai Demjanjuko fon
dui. Šiuo metu organizuojami 
bendri šokiai bei sporto savait
galis pabaltiečiams ir ukrai
niečiams Union Pier liepos 
mėnesį. Pajamos bus skiriamos 
CCJS. Sąjungos nariai taip pat 
pris ideda prie Ukra in ian 
American Justice Committe 
UAJC veiklos ir talkino ukrai
niečiams jų veikloje. 

Integrali jėga mūsų Gajausko 
bei OSI teisinių pažeidimų 
akcijų pasisekimuose buvo 
Margutis bei Margučio klau
sytojai. Margutis ir jo klausy
tojai yra seni jaunimo veiklos 
d rauga i bei nepaliaujami 
rėmėjai visų mūsų politinių 
žygių. Jiems didelė padėka. 
Telegramų vajų koordinavime 
s t iprų užnugarį t a i p pat 
turėjome iš PLB vicepirmininko 
jaunimo reikalams. 

Washingtone glaudžiai bei 
uoliai su mumis dirbo taip pat 
visa eilė sąjungos narių, kurie 
kaip žvalgai ne kartą padėjo 
koordinuoti mūsų veiklą 
Chicagoje. 

Nors Chicagoje sąjunga dirba 
aktyviai politinėje veikloje, 
valdyba dar nėra pajėgusi 
aktyviai puoselėti bei koordi
nuoti politinę akciją jaunimo 
tarpe kitose vietovėse. Vis dėlto 
bandymų buvo. Pavyzdžiui, Ga
jausko reikalu bandoma koordi
nuoti čikagiečių spaudimą sena
toriams Simon bei Dixon su 
Nevv Yorko skyriaus akcija, tai
koma senatoriui D'Amato. Tuo 
pačiu OSI teisių nusižengimo 
atveju buvo bandoma koor
dinuoti telefonų skambinimus į 
Baltuosius rūmus bei Tei
singumo departamentą su New 
Yorko ir Washingtono nariais. 

Mūsų neseniai užmegzti ry
šiai su ukrainiečiais Chicagoje 

jau pradėjo realizuoti bent vieną 
politinį laimėjimą, kas pabrėžia 
tų ryšių būtinumą bei tolimes
nį jų puoselėjimą. 

Tuo pačiu esame aiškiai matę, 
kad politinės jėgos taikymas į 
mūsų valstijų senatorius bei 
kongresmanus neša daug dides
nius procentus negu akcija, tai
koma į Baltuosius rūmus. Pre
zidentą ir jo štabą nustebinti 
gali prireikti 10,000 ar daugiau 
telegramų, o senatoriaus stiprų 
dėmesį atkreipia vos tik 100 
telegramų iš savo balsuotojų 
O vieno senatoriaus taiklus te
lefono paskambinimas į Baltuo
sius rūmus gal prilygsta 10,000 
pabaltiečių telegramų Baltie
siems rūmams. Tad atsižvelgus 
į mūsų mažus skaičius, pabal
tiečiams daug labiau pravartu 
belstis į senatoriaus duris. 
Galop politinėje veikloj dažnai 
pastebim, kiek kartais mažai 
tereikia supurtyti net aukš
čiausias valdžios sferas. 

P.V.K. 

ARTRITO 
EKONOMINĖS 

PASEKMĖS 
Artritas pažeidžia žmones 

netik fiziniai bet ir ekonomi
niai. 36 milijonai amerikiečių 
kenčia nuo artrito, bet 
kadangi niekas nuo to nemirš
ta, jis nelaikomas rimta liga. 
Nors jau yra rasta 100 skirtin
gų formų artrito, nėra žinoma 
nei jo priežastis, nei kaip nuo 
jo išsigydyti. Ekonomijos prof. 
Jean Mitchell, Floridos valsty
biniame universitete, Tala-
hassee, rado. kad artrito 
ekonominės pasėkos juo ser
gantiems taip pat yra rimtos. 

Artritu sergantieji vidurkiu 
netenka tarp 10 ir 15 metų 
savo darbingo gyvenimo. 
Artritą turintieji vyrai uždir
ba 3.77 dol. per valandą 
mažiau negu jų sveiki bendra
darbiai ir dirba 463 valandas 
mažiau per metus. Moterys su 
artritu kartais uždirba net 2.24 
dol. mažiau per valandą ir gali 
tikėtis dėl ligos nustoti 359 
darbo valandų per metus. 

Devyni dešimtadaliai tų, 
pas kuriuos artritas išsivysto 
prieš 43-tįjį gimtadienį, yra 
priversti atsisakyti darbo 
nesulaukę 58 metų. Su artritu 
susiję negalavimai Amerikos 
gyventojams kainuoja 17 bili
jonų dolerių nustoto uždarbio. 

Prof. Mitchell rekomen
duoja dvi veiklos kryptis šiuo 
atžvilgiu: kreipti daugiau 
dėmesio į šią rimtą ligą, 
skiriant daugiau pinigų jos 
priežasčių ir gydymo tyrinė
jimui; antra, artritą turintieji 
bei jų artimieji neturėtų jo 
ignoruoti. 

JAUNYSTĖS KELIAI: 
ALEKSANDRAS TENISONAS 
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Tuo tarpu, besiruošiant didžiajam kirtimui, 

Schlefereit apvažinėjo girininkijos kvartalus, 
apžiūrinėjo medynus, kelius miško medžiagai išvežti, 
sandėlių prie plukdomų upių vietas ir tuo tikslu vieną 
vasaros dieną su juo kartu turėjau važiuoti iš Tauravo 
dvaro per Tverus į Šlapgirj. į Uždubulio eiguvos 
miškus, i Didžiąją Girią. Iš ten prie Minijos ir per 
Medingėnų miestelį, per Gedikėnų kaimą i 
Žarėnų-Tverų vieškelį ir į Taurava. 

Iš Tverų sodkeliais iki Medingėnų apie 12 
kilometrų ir kelyje 27 vartai šreibhilfei atkelti ir 
užkelti. Mat, mūsų apylinkėje, Žemaitijoje, kiekvieno 
ūkininko kiekviena, dirva, pieva, ganykla, apluokas 
buvo aptvertas tvora, o sodkeliuose per tas aptvaras 
buvo statomi vartai pravažiuoti. Tuo būdu ūkininkams 
nereikėjo piemenų samdyti, nes gyvuliu ganyklos buvo 
visur aptvertos. 

Artinosi vakaras, kai Gedikėnų kaimo keliu 
važiavome į Žarėnų-Tverų vieškelį. Dešinėje kelio 
pusėje žemumoje dunksojo ŠI apgins. Man jis pasirodė 
netoli, o pasiekus jį, kur kiekvienas kauburėlis, kiek 
vienas skruzdėlynas žinomas, aš jau kaip ir namie. 
Carinės Rusijos laikais Šlapgiris buvo mūsų ..Didžioji 
Ganykla", iš visų pusių aptverta, kur ganė-i mūsų 
žalmargės ir arkliai. Kiek ten buvau pr'.itėdžkjęs 

ieškodamas po mišką parvaryti melžimui karves ar, 
reikalui esant, arklius! Žinojau kiekvieną aikštelę, kur 
vasarą raudonavo žemuogės ir avietės, žinojau ir 
kiekviena kimšą, kur rudenį dygo baravykai, gaideliai, 
rudmėsės ir kiti grybai. Tad ir užsigeidžiau šokti iš 
vežimo, var tų kilnoti kelyje nebebuvo, ir eiti 
palaukėmis žemyn į Šlapgirį. O už Šlapgirio per 
Pustosias namai ranka pasiekiami. Schlefereit mano 
sumanymui neprieštaravo, tik nuvažiuodamas dar 
suabejojo, a r nepaklysiu. 

Čia paminėjau ,.Pustosias". Kaip atsirado prie 
Zorūbų kaimo toks ta r tum liūdnas suslavintas 
vietovardis? Ši dviejų valakų vietovė buvo vieno 
Zorūbų kaimo gyventojo ūkis, giliai įsispraudęs į 
Šlapgirį. Senieji žmonės dar prisiminė senuosius 
Pustūjų gyventojus ir pasakojo, kad prieš daug metų 
po apylinkę siautusi karštligė ar maras ir visa šeima 
— vaikai, tėvai ir senoliai — vienas po kito išmirę. Ūkis 
pasilikęs be šeimininkų, be paveldėtojų tuščias. Tada 
keturi Zorūbų kaimo ūkininkai, tą žemę pasidalijo, 
trobesius sudegino, kad neužsikrėstų liga, bet kaimas 
tą žemę, tą vietove pradėjęs vadinti ,.Pūstosios" var
du. Mano vaikystės laikais Pūstosios pievoje dar stovėjo 
išlikusi viena obelis. Iki pat II pasaulinio karo ten buvo 
ariamos dirvos, šienaujamos pievos, ganyklos, apluokai 
arkliams. Visi plotai nuo Šlapgirio miško buvo atitverti 
tvoromis. Dabar, kaip man rašė bičiulis iš Lietuvos, 
Pustūjų buvę savininkai seniai yra dingę. Pūstosios 
visur apaugusios, apžėlusios mišku, tvorų nei žymių 
nebeliko, nebėra ir ribų ir visos Pūstosios įsijungusios 
į Šlapgirio mišką ir tą vardą mažai kas bežino. 

Paraviu, paeže pradėjau eiti tiesia linija žemyn 
pietų kryptimi į Šlapgirio pusę, bet. kiek paėjėjus, 
mano maršrutas pasikeitė. Atsidūriau į didoką linų 
lauką Per linus neisi nebrisi. nei per rugių laukus. 

nei per vasarojus. Tenka sukinėtis paraviais. pat
voriais, laipioti per tvoras iš vieno lauko į kitą. vėl sukti 
paežiais, kai kur ir grįžti. 

Kai aš taip skubėdamas ir vinguliuodamas praėjau 
gerą ruožą, jau visai vakarojant, atsidūriau lygumoje 
tarp krūmų, o to Šlapgirio vis nebuvo matyti. 

Staiga dingtelėjo į galvą mintis. Lyg koks vidaus 
balsas sako suki per daug \ kairę, reikia sukti dešinėn, 
čia netoli jau turi būti Riškų ar Gintylo ūkis. Bet. dar 
labiau žingsnį paspaudęs, atsidūriau į tankų 
baltalksnyną, o iš ten. perlipęs per tvorą, pajutau, kad 
patekau į Plauskinių kaimo bendrąsias ganyklas. Jų 
neturėjau kliudyti, bet vidinis balsas vėl mokė. kad 
kiek toliau paėjęs pateksi į Zorebeliškių laukus, o iš 
ten į Šlapgirį. 

Skubu, lendu per krūmynus. Baltalksnynai tirštėja. 
Naktis tamsėja. Ganykla be galo. be krašto ir niekur 
aplink nematyti, į kurią pusę eiti, kur juoduoja 
Šlapgiris. Radau ganykloje drebulę. Šakos pasiekiamos. 
Įlipsiu, manau, iškelsiu aukščiau galvą virš tų 
krūmynų, gal užmatysiu Šlapgirį. Įsikoriau į medį, 
aplink visur juoda. Tik vienas akikraštis lyg kiek 
tamsesnis, tartum tamsoje dunkso juoda miško siena. 
Ten dunkso Šlapgiris. vėl kužda man balsas. 

Už Plauskinių ganyklų Zorūbeliškių laukai, o už 
jų Šlapgiris! Vėl skubu, baltalksnių krūmai braižo man 
veidą, bet laikaus tos krypties. Pagaliau atsidūriau į 
tvorą ir ją perlipęs įžengiau \ mišką. Bet juo giliau einu, 
juo tas miškas man svetimesnis, nematytas, ne 
Šlapgiris. Vis tankūs beržynai, drebulynai, o tų 
Šlapgirio eglynų nėra. Reikia grįžti atgal, bet ar rasi 
naktį praeitas pėdas ar tvoras, per kurias perlipau? O 
kuria kryptimi eisi. kai esi paklydęs ir nebežinai iš kur 
atėjęs? 

(Bus daugiau) 

< \ 
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JAV LB VAKARINIO 
RAJONO 

SUVAŽIAVIMAS 
Reikšmingus pranešimus padarė 

LB krašto valdyba ir kiti 
J. ŠLAJUS 

LB kraš to valdyba ben t 
kelintą kartą sušaukia metinius 
Vakarų apygardų atstovų suva
žiavimus Chicagoje. LB Vakarų 
rajonui priklauso Ohio. Michi
gan, Vakarų ir Vidurio Vakarų 
apygardos. 1987 m. balandžio 26 
priešpietinėje suvažiavimo da
lyje savo darbotvarkę atliko V. 
Vakarų apygarda, dalyvaujant 
ir kitų apygardų atstovams. 

Suvažiavimą pradėjo V.V. 
apygardos pirm. Birutė Vin-
dašienė. Ji paprašė svečią kun. 
A. Steigvilą, atvykusį iš Argen
tinos, sukalbėti maldą. Šia pro
ga kun. Steigvilą suvažiavimą 
pasveikino Argentinos lietuvių 
vardu ir papasakojo apie jų 
lietuvišką veiklą Argentinoje. 

Pirm. Vindašienė į 
prezidiumą pakvietė JAV LB 
krašto valdybos pirm. A. Gečį, 
vicepirminkus Joną Urboną, 
Danguolę Valentinaitę. Ingridą 
Bublienę, Bronių Juodelį, PLB 
valdybos pirmininko pavaduto-
ją dr. Tomą Remeikį, PLB 
Švietimo vicepirm. Birutę Ja
saitienę ir apygardos valdybos 
sekr. Danguole Ilginytę. Iš 
prezidiumo visi pasakė sveiki
nimo žodžius. 

Pirm. A. Gečys paminėjo, kad 
vakarykščiai jis turėjo pasi
tarimą su Altos pirmininko pa
reigas einančiu dr. Jonu Valai
čiu. Kalbėjosi dėl sutartinės 
veiklos prieš neteisėtus OSI lie
tuvių kaltinimus ir kitais reika
lais. Santykiai su Altą, sakė. 
yra geri. Dr. T. Remeikis savo 
sveikinimo žodyje paminėjo, kad 
dėl steigimo lietuvių centro prie 
Lemonto į išsiuntinėtas anketas 
gavęs gana daug su pasižadė
jimais pritariančių atsakymų. 
Aiškino, jog toks lietuvių cent
ras vakariniam Chicagos už
miesty tikrai esąs reikalingas. 
Gal per neapsižiūrėjimą į prezi
diumą nebuvo pakviestas LJS-
gos atstovas. Vėliau iš salės bu
vo pakviestas LJS-gos valdybos 
narys Dovas Šaulys, kuris 
apžvelgė jaunimo veiklą ir Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Vl-tojo 
kongreso reikalus. Kongresas 
bus 1987 gruodžio pabaigoje ir 
1988 m. sausio pradžioje 
Australijoje. Sakė į JK iš 
Amerikos jau turi 35 užsire
gistravusius kandidatus vykti į 
kongresą Australijon. Kongre
sui lėšas telks Jaunimo kon
greso nariai ir Lietuvių Bend
ruomenė. Pereitų metų suvažia
vimo protokolą perskaitė sekr. 
D. Ilginytė. kuris buvo priimtas 
su pagyrimu. 

Kristina Likanderytė, LB 
Marąuette Parko valdybos narė. 
kalbėjo apie jaunimo veiklą ir 
padėkojo geriesiems lietuviams, 
kurie aktyviai įsijungė į tele
gramų ir laiškų siuntimą prezi
dentui ir kitiems. Telegramų ir 
laiškų siuntimą suorganizavo 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, pro
testuojant prieš esto Linno de
portavimą į Sovietų Sąjungą. 

Apygardos valdybos 
pranešimai 

Valdybos pirm. B. Vindašienė 
pranešė, kad pereitais metais 
suorganizavo Lietuvos genera
linių konsulu Juzės Daužvar-
dienes ir naujojo gen. kons. 
Vaclovo Kleizos 1986 m. ba 
landžio 27 d. pareigomis pasi
keitimą. Buvo sudarytas darbo 
komitetas, kuriam pirminin
kauti sutiko Birutė Jasaitienė. 
Šiame pagerbime dalyvauti 
užsirašė 110 apygardoje vei

kiančių organizacijų. Konsulų 
pagerbimas praėjo su dideliu 
pasisekimu. 

1986 m. spalio 19 d. buvo su
kviestas V. Vakarų apygardos 
apylinkių valdybų, LB tarybos 
narių ir kitų LB darbuotojų pa
sitarimas Jaunimo centre. Ke
letą valandų užsitęsusiame pa
sitarime buvo padiskutuota ir 
apžvelgti Bendruomenės 
reikalai. Tą pačių dieną apygar
dos valdyba suruošė Clevelando 
vyrų okteto koncertą, tuomet 
tebevadovaujant muz. Rytui Ba
bickui. Tai buvo paskutinis jo 
muzikinis pasirodymas scenoje. 
Mirė lapkričio mėnesį. Pirm. 
Vindašienė dar pranešė, kad LB 
Kultūros tarybos pirm. L Bub
lienė buvo prašius apygardos 
valdybos 1987 m. balandžio 4 d. 
suruošti Chicagoje septintąją 
Premijų įteikimo šventę. Prašy
mą priėmus, buvo sudarytas 
darbingas komitetas, o Premijų 
šventė praėjo su dideliu pasise
kimu. Tai jau septintasis ir sėk
mingas LB Kultūros tarybos 
pirmininkės Ingridos Bublienės 
kultūrinio darbo pelnytas atsi-
žymėjimas. 

Pirm. Vindašienė dar pranešė, 
kad šią vasarą bus tradicinė Pa
vergtų tautų demonstracija Chi
cagos miesto centre. Pirmą 
kartą tos šventės suorganiza
vimas yra pavestas lietuviams. 
Komiteto pirmininku yra pa
kviestas žinomas visuomenin-
kas pulk. Kazimieras Oksas. 
Komitete yra 15 narių, demons
tracijose dalyvauja 26 tautybės. 
Suvažiavimas pasisakė už akty
vų dalyvavimą demonstracijoje 
su plakatais. 

Ižd. J. Matusevičius pranešė 
apie apygardos finansine būklę. 
Kasoje turi 1340 dol. V. Vak. 
apygardos valdyboje yra pirm. 
Birutė Vindašienė, ižd. Jurgis 
Matusevičius, sekr. Danguolė 
Ilginytė. koresp. Aleksandra 
Likanderienė. vicepirm. Povilas 
Norvilas ir kultūr. reik. vice
pirm. Danutė Račiūnaitė. 

D. Valentinaitė perskaitė 
padarytos revizijos protokolą. 
Ižd. Matusevičiaus pinigi
nė atskaitomybė vedama teisin
gai ir tvarkingai. 

Vytautas Janušonis padarė 
išsamų pranešimą apie Wiscon-
sino LB susijungusių apylinkių 
kultūrinę bei visuomeninę veik
lą. Wisconsino apylinkės lietu
viai esą laimėję pirmą vietą 
tarptautinėje kultūros parodoje. 
Ta proga šiais metais lietuviai 
bus pagerbti. Kasmet komitetas 
pagerbia parinktą pirmą vietą 
laimėjusią tautybę. Šia proga 
komitetas pakviečia ir tos 
laimėjusios tautybės valstybės 
atstovus, kaip pvz. buvo pager
biami laimėtojai kiniečiai, 
komitetas pakvietė atstovus iš 
komunistinės Kinijos irTaivano 
valstybių atstovus. Dedamos 
pastangos, kad išeivijos lietuvių 
pagerbime būtų išvengta Lietu
vos okupantų arba jų atstovų 
dalyvavimo, nes tai nebūtų 
Lietuvos, bet bolševikinės Ru
sijos atstovai. V. Janušonis 
prašė išeivijos lietuviu šį rudenį 
gausiai dalyvauti jų šventėje ir 
paremti menine bei kultūrinę 
programą. Be to, susijungusi 
Wisconsino apylinke kovoja 
prieš rusiškų komunistų 
pastangas „sisterinti'" Vilnių su 
Madisonu. (Ar nepanašu 
rodytam filmui per ABC TV 
kanalą?). Tokiai „giminystei" 
lietuviai priešinasi. LB Wiscon-
sino lietuviai sutartinai veikia 

Asta Kazlauskaitė kalba ..Laiškų 
laimėtoju už rašinius vardu. 

Lietuviams" vakare jaunesniųjų 

Nuotr -I. Tamula ič io 

su ALTa ir dalyvauja vieni kitų 
renginiuos. V.V. apygardos 
suvažiavime dalyvavo 12-kos 
apylinkių atstovai, padarė savo 
veiklos p raneš imus bei 
pageidavimus. Apylinkės ne
galėjusios atvykti, pranešimus 
atsiuntė raštu. Taip pat da
lyvavo 8 LB tarybos nariai ir 
svečiai 

Sv. Kazimiero lietuvių kapi
nių komiteto pirm. A. Regis, 
kuris rūpinasi ir gina tų ka
pinių lietuviškus reikalus, 
padarė apžvalginį pranešimą. 

Už gerą bendruomenišką 
veiklą gavo pažymėjimus šie LB 
Vid. Vakarų darbuotojai: 
Andriukaitienė, A. Būga, J. 
Černius, Br. Juška, Juškienė, V. 
Račiūnas, O. Račiūnienė, R. 
Rimkus, O. Šimaitienė, B. Vilu-
tienė ir A. Vizgirdienė. 

Pirmą valandą p.p. LB krašto 
valdybos vicepirm. Jonas Ur
bonas pradėjo antrąją dalį 
suvažiavimo. Jis pasveikino 
suvažiavusius atstovus, pateikė 
darbotvarkę ir apžvelgė krašto 
valdybos darbus. 

LB krašto valdybos 
pranešimai 

Pirm. Algimantas Gečys savo 
pranešime apžvelgė keletą 
re ikšmingų Bendruomenės 
veiklos aspektų. Pradžioje 
paaiškino, kad krašto valdyba 
y r a padariusi nutarimą — 
steigti Lietuvių centrą Wa-
shingtone. Mūsų pasiuntinybės 
Washingtone negali atlikti va
dinamų „lobby" funkcijų, nes 
yra suvaržyta. Lietuviams esąs 
reikalingas turėti savo centras, 
kuriame būtų keletas pareigū
nų. Pvz. jeigu OSI įstatymas 
kongrese galėjo praeiti, mūsų 
veiksnių nepastebėtas, tai buvo 
vien dėl to, kad neturėjome 
žmonių Washingtone, kurie 
būtų sekę ir tinkamai reagavę. 
Tokius centrus Washingtone 
jau turi ukrainiečiai, latviai, 
lenkai ir ki tos tautybės. 
Sąmatą, lėšų telkimo būdas ir 
kiti klausimai kol kas yra ty
rimo stadijoje. Tikimasi, kad 
per porą metų lietuvių centro 
Washingtone idėja galės būti 
įgyvendinta. 

Antras klausimas — Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongresas. 
Aiškino, kad lietuvių visuo
menės parama kongresui yra 
reikalinga ir būtina. „Jeigu mes 
pažvelgtume į buvusių Jaunimo 
kongresų rengėjus — dar
buotojus, pamatytume kiek iš jų 

išaugo puikiais lietuviais visuo-
menin inkais per J a u n i m o 
kongresus. Jie atėjo į Lietuvių 
Bendruomenės veiklą bei kitas 
l ie tuviškas organizacijas". 
Pirm. Gečys prašė paremti jų 
pastangas aukomis, kad galėtų 
dalyvauti Jaunimo kongrese 
Australijoje. 

Apie OSI reikalus pirm. Gečys 
pranešė, kad vakarykščiu jo 
prašymu turėjo pasimatymą su 
Altos atstovais — pirmininko 
pareigas einančiu dr. J. Va
laičiu ir inž. G. Lazausku. Bend
ruomenei atstovavo D. Va
lentinaitė ir A. Gečys. Tartasi, 
jog esąs atėjęs laikas centrali
zuoti visą akciją, liečiančią OSI 
reikalus. Altą, Lietuvių Bend
ruomenė ir kiti turėtų sudaryti 
junginį, išrinkti vadovybę ir 
bendru darbu ginti nekaltai kal
tinamų lietuvių teises, šiam rei
kalui steigiant bendrą fondą. 
Šiuo metu Washingtone esą 
ruošiami planai. Yra pasamdyti 
du advokatai ir norima užvesti 
bylą valdžiai. Žinia, kai reika
lai per anksti išeina į viešumą, 
ne visuomet pasitarnauja lietu
viškiems reikalams, tad nenoris 
čia eiti į detales, kokiu pa
grindu, kaip tai bus daroma ir 
t.t. Tačiau numatoma, kad tai 
sulaikys kuriam laikui planuo
jamas deportacijas. Buvo pasi
kalbėta ir kitais veiklos rei
kalais. Santykiai su Altą esą' 
geri. 

Pirm. Gečys kalbėjo ir apie 
priartėjusio 600 metų Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus iš
kilmes. Pasidžiaugė šios dienos 
išneštom ar pakartotom rezo
liucijom del Vilniaus katedros. 
Reiškė didelę padėką Lietuvių 
Fondui už labai svarbią paramą 
visų LB institucijų finansinį 
rėmimą. 

Baigdamas pranešimą pirm. 
Gečys kalbėjo, kad buvo planuo
jama veiksnių konferencija, 
kuri turėjo įvykti šį savaitgalį 
Ji neįvyko. Liūdna, kad nuo 
1977 m. White Plains veiksniui 
konferencijos per dešimtmetį 
mūsų veiksniai nėra suėję ir ne
randa reikalo sutartinai svars
tyti bendrų lietuvių veiklos 
reikalų. „Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė to siekiame ir 
sieksime". pirm. Gečys užbaigė. 
Gegužės mėnesį pirmininko 
pareigas perima Vytau tas 
Volertas. o Visuomeninių rei
ka lų tarybai vadovaus 
Algimantai Gečys. 

Bronius Juodelis, finansų 
vicepirmininkas, padėkojo 
apygardų ir apylinkių val
dyboms už sutelktas Vasario 16 

proga aukas ir atsiųstas iždui. 
Dėkojo ir pavieniams aukoto
jams, betarpiai atsiuntusiems 
aukas. O lietuvybės išlaikymo 
stiprumas bei lasvės Lietuvai 
artinimas nemažai priklauso 
nuo mūsų pačių dosnesnės 
aukos ir pareigingumo. LB val
dyba ir kiti darbuotojai dirba be 
atlyginimo. Aukotojų pavardės 
skelbiamos „Pasaulio Lietuvy
je"' balandžio, birželio ir 
liepos-rugpjūčio mėn. 

Ingrida Bublienė, Kultūros ta
rybos pirmininkė, apžvelgė LB 
kultūrine veiklą ir padėkojo V. 
Vakaru apygardai už gerą 
pagalba, ruošiant septintąją 
premijų įteikimo šventę. Pa
kartotinai dar prašė, kad apy
linkių ir apygardų valdybos su
rašyta vietovėje esančius meni
ni nkus-kultūrininkus bei šokių 
ar dainų grupes ir apie tai 
praneštų jai. Gavusi tik 2 
sąrašus iš Chicagos. Apie LB 
kultūrinę veiklą, sakė, pakan
kamai žinių turite iš lietuviškos 
spaudos, šiuo metu nebeturi ko 
ypatingo bepranešti. 

Danguolė Valentinaitė. Socia-
alinių reikalų tarybos pirmi
ninkė, apžvelgė vyresnio 
amžiaus lietuvių nemokamo ap
tarnavimo rūpesčius. Chicagos 
skyrius yra nupirkęs skolon 
dviaukščius namus, kuriuose 
yra įstaiga, teikianti nemoka
mus patarnavimus lietuviams; 
yra Svetainė, duoda papigintus 
pietus, yra bibl ioteka, 
skaitykla; čia vyksta paskaitos, 
ruošiami įvairūs kursai ir t.t. 
Leidžia mėnesinį gerą infor
matorių, 600 egz. „Pensininką", 
kurį redaguoja K. Milkovaitis. 
Pirmininke sakė, kad europie
čių etnikų grupėje lietuviai 
reiškiasi pirmaujančiai. Pir
mininkė ruošiasi lankyti di
desnes lietuvių kolonijas. Ban
dys steigti naujus Socialinių rei
kalų skyrius. 

Angelė Nelsienė, Vakarų 
apygardos pi rmininkė iš 
Kaliforinijos, pasveikino šiltojo 
klimato lietuvių vardu (o salėje 
buvo gana šalta). Sakė perėmusi 
mirusios ir pasižymėjusios tau
tinių šokių ir lituanistinės mo
kyklos mokytojos Onos Razutie-
nės pareigas. Lituanistinės mo
kyklos mokinių skaičius esąs 
pastovus. Pasidžiaugė, jog 
Kalifornijoje tur i puikia i 
dirbančio akademinio lietuvių 
jaunimo. Ruošia tautinių šokių 
šventes, į kurias atsilanko ir 
Kalifornijos gubernatorius. Šį 
rudenį ruošia mugės pobūdžio 
Lietuvių dienas. Gražiai 
sugyvena ir dirba su kitomis 
lietuvių organizacijomis. 

Praneš imus dar padarė 
Michigan apygardos naujos apy
linkės pirm. dr. Kriaučiūnas. 
Clevelando. Oh.. apylinkės 
veikos apžvalgini pranešimą 
perskaitė J. Urbonas. Clevelan-
de Vasario 16 aukas renka 
sutartinai kartu su Altą. Cle
velando LB apylinkė yra viena 
iš gausiausiai aukojančių. Or
ganizacinių reikalų vicepirm. J. 
Urbonas tvarkingai per vieną 
valandą užbaigė suvažiavimo 
antrąją dalį ir visų paprašė 
atsiųsti jam užpildytas anketas. 

Iš padarytų pranešimų vaiz
džiai matyt i , kad 
Bendruomenės žmonės, kiek 
pajėgia, rūpestingai dirba visose 
lietuviškos veiklos srityse dėl 
Lietuvos laisvės ir mūsų 
išeivijos gyvybės išlaikymo. O 
kai kartais iš pašonės nugirs
tama pašūkaujant, jog Bendruo
menė mažai tedirba arba net 
blogai dirba, tai kalba tiktai 
tokie, kurie patys mažai arba 
tik blogai dirba. 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP VVANTED REAL ESTATE 

Putnamo seselėms reikalinga virtuvėj 
padėjėja Dirželio, liepos, rugpjūčio mėnesi 
Darbo valandos: 9-1 ryte. 4-7 po pietų. Būtų 
parūpintas kambarys. Susitarti del 
atlyginimo Prašome kreiptis Ses. Paule 
1-203-928-5828 a'Da laišku: ICC-Rt 21, 
Putnam, CT 06260. 

Reikalingas prityręs asmuo KUMPIŲ 
ODOS rK'Upinėjimui. Aukšta alga 
Kreiptis 

JOHN HOFMEISTER & SON 
847-0700 

EXPERIENCEO 
SEMI TRAILER MECHANIC 

Must be dependable & speak English 
Apply m person at. 

THERMO RAIL, INC. 
4000 S. KEOZIE 

CHICAGO, ILLINOIS (IN REAR) 

m MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose.' 
Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S KEDZIE 
778-2233 

FOR SALE 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

7670600 

Jarduodama 
LIETUVIŠKA ENCIKLOPEDIJA 

su priedu — labai geram stovyje Kreiptis 
DRAUGAS, Box #7408 

4S4S W. 63 St. 
Chicago, IL 60629 

BRITŲ LAIVAI 
CHICAGOJE 

l Chicaga gegužės 22 d. 
draugiškam vizitui atplaukė 
britų naikintuvas su 570 jūri
ninku ir britu laivas HMS Juno 
su 210 jūr in inkų. Čia 
pasilikdami šešetui dienų turėjo 
išdirbtą plačią programą. 

MISCELLANEOUS 

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

Tei. 376-1882 ar 376-5996 

W į — 20% — 30% pigiau mokėsit uz 
aodraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. - GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS — Tel. 636-2960 

RE/MAX 
REALTORS 

RIMAS L. 
361-5950 

GREIT 
PARDUODA 

STANKUS 
636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba norite būti 
R imo Stankaus khjentais Nuosa
vybės įkainavimas n e m o k a m a i . 

FOR RENT 

2 APTS FOR RENT 
Pogers ParK (1 East * 1 VVestj 

Beautiful 1 & 2 bdms . 1 oatn. decoratec. waii to 
wall carpeting. mirų bhnas on ai! vvmdovvs. A/C. 
close to transportation & shopping. $450 -S535 
Park.ng available, Call N'Ck 764 -9620 or 
676-3195 after 6 PM 

IŠNUOMOJAMAS vasaros sezonui 
Un ion P ie r , M ich igan 7 kamb. (4 
mieg.) namas ant gražaus sklypo, arti 
ežero. Skambinti 616-469-2286. 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

Dienraščio ,,Draugo" adminis
tracijoje galima pasirinkti įvairių 
liaudies meno darbų: medžio, ke
ramikos ir drobės. 

Užsakymus siųsti: 

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

BOSTONO LIETUVIŲ 

BALSO 

M I N K Ų RAOIO PROGRAMA 

per radijo stotį 
WLYN, 1360 AM bangos 

sekm. nuo 8 iki 8:45 vai . ryto 

Veda S. ir V. Minkai 
71 Farragut Road 

S. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-2515 

Pas Minkus gaunamas 
dienraštis ..Draugas" 

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

DRAUGAS, 454S West «3rd Street, 
Chicago, IL 90629 

IUinois gyventojai dar prideda $1-50 valstijos mokesčio. 



NERINGOJ SUJUNGTOS 
BERNIUKŲ-MERGAIČIŲ 

STOVYKLOS 

Lietuviai Floridoje DRAUGAS, ant radienis . 1987 m. birželio mėn. 9 d. ', 

Rasa Poskočimiene, sureži.-avusi „Laiiku Lietuviams" vakarui vaidinimą-
kalba publikai. X u o l r j_ T a m u l a i č i o 

LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS 

MINĖJIMAS GARY 
Šv. Kazimiero lietuviv važnyčios 

trečios iškilm. J 
L i e t u v o s k r i k š č i o n y b ė s 

iškilmingu minėjimu mes atver
čiame istorijos lapus. Geruosius 
g rūdus sudedame į savo aruo
dus — skaitome tiesos meilę 
skleidžiančius žodžius, tuo tur
t indami dvasinius jausmus. Lie 
tuvoje su krikštu pasklidusi 
Švento j i Dvasia . T ik rovė je 
re ika l ingas istorijos prisimi
n i m a s ir n u o d u g n e s n i s 
s u s i p a ž i n i m a s . P r i g i m t i m i 
apdovanoti geromis būdo ypa
tybėmis, dideliu nuo lankumu, 
pagarba ki tam. Todėl ka r t a i s 
d a u g nukenčiame nuo blogos 
valios kaimynų bei draugų. 
P a l i k ę a te ič ia i L i e t u v o s 
k r i k š č i o n y b ė s j u b i l i e j a u s 
minėjimą, palauksime, kaip po 
minėjimo iš visų mažesnių ir 
didesnių upelių suplauks iš
davom i viena didžiąja upę. 
Dabar mes visi esame lyg iš to 
didžiojo debesies k r e n t a l ietaus 
lašai , tur t iną lietuviškų upelių 
tekėjimą. Šis Lietuvos krikščio
nybės jubiliejaus minėjimas yra 
mūsų dvasinio tikėjimo atsinau
j i n i m a s ir p r a t u r t i n i m a s , 
papuoštas tautine garbe. Mes šį 
jubiliejų išgyvename susirišę vi
d in ia i s jausmais su gyvąja 
Lietuva. 

Tokiomis mintimis mes pasi
t i nkame kun. ar. Igno Urbono. 
Šv. Kazimiero bažnyčios Gary, 
Indianoj , klebono ruošiamą 
Lietuvos krikščionybės jubilie
jaus minėjimą birželio 14 d. 10 
vai. ryto. Prie bažnyčios esantis 
automobilių kiemas yra aptver
t a s ir saugus. Adresas: 1390 
Wes t 15th Ave. . te lefonas 
219-882-1171. 

Šv. Mišias a tnašaus vyskupas 
Vincentas Brizgys ir Gary vys
kupijos vyskupas Norbert F. 
Gaughan, klebonas kun. dr. Ig
nas Urbonas, k u n . Antanas 
Saulai t is . Lietuvių jėzuitų pro-
vinciolas, kuris ir pamokslą 
pasakys, kun. Mykolas Kirki
las, kun. K. Kuzmickas ir kt. 
Giedos solistą; Algirdas Brazis 
ir Jonas Vaznelis. Padidintam 
jungtiniam chorui diriguos chor
vedė Barbora B a l t - B a l t r u -
saitienė. Tikinčiųjų maldose bus 
išryškinta birželio tragedija, Šv. 
Kazimiero jubiliejus, palaimin
t a s i s a r k i v y s k u p a s J u r g i s 

Matulait is . Be to, vyskupai at
naujins bažnyčioje esančiųjų 
krikštą. Iškilmingose Mišiose 
o rgan izuo ta i da lyvaus j au 
nimas, pasipuošęs taut inia is 
drabužia is . Lietuvos vyčiai , 
šauliai. Vytauto posto legionie
riai, jūros šauliai. Kolumbo 
vyčiai. Taip pat i šk i lmėse 
dalyvaus generalinis konsulas 
Vaclovas Kleiza su žmona, di
džiųjų lietuvių organizacijų pir
mininkai bei jų atstovai. 

Po Mišių bus bendros vaišės 
sode, o blogam orui esant , 
mokyklos salėje. Taip pat bus 
rodomas labai įdomus filmas ir 
ska id rė s apie k r ikšč ionybę 
Lietuvoje. Krikščionybės jubi
liejaus minėjimo iškilmes or
ganizuoja specialus komitetas, 
s u d a r y t a ? Šv. K a z i m i e r o 
lietuvių parapijos ilgamečio 
klebono kun. dr. Igno Urbono. 
Tai bus trijų valstijų iškilminga 
šventė: šiaurės Indianos pietų 
Michigano ir pietų Illinois. Į šią 
seną ir gražią lietuvių statytą 

Kai birželio 1 d. išaušo, reikėjo 
padaryti svarbų sprendimą. Bu
vo gau ta 21 berniukų ir 49 
mergaičių registracijos. Kaip 
planuoti techniškus, progiamos, 
personalo klausimus? Ar įmano
ma spėti, kiek per kel ias savai
tes dar prisirašys? Ar gali ta ip 
rizikuoti su šiuo mažu skai
čiumi? Atrodo skaičius neįpras
tai žemas, nors ir prisirašytų 
geras „tuzinas", vis vien būtų 
mažas ska i č iu s . K u r b ū t ų 
didesnis gėris ir nauda visiems? 
Taip ir prieita išvada: sujungti 
abejas stovyklas. Nėra to blogo, 
kas neišeitų į gerą. Be abejonės 
vaikams būtų daug prasmin
giau, darbingiau ir įdomiau su 
didesniu skaičiumi. Vadovams 
būtų didesnis iššūkis — tik 
virtuvėje viskas žymiai bus 
sunkiau. Be to, „Neringoje" 
lietuvių kilmės stovykla mišri 
nuo stovyklos įvedimo 1970 me
tais. Mergaitės užima namelius 
ant kalnelio, be rn iuka i užima 
namelius iš dešinės. Stovyklau
j a n č i ų s k a i č i u s v is s iek ia 
šimtinę ir labai darbinga, smagi 
šeimos nuota ika susikuria . 

Šis sprendimas įneša lietuviš
kai kalbantiems vaikams naujo
vę. Per 18 metų „Neringoje" ne
būtų buvę įmanoma sujungti 
apie šimtinę mergaičių ir 80 
berniukų. Tačiau vis mažėjan
tis skaičius per paskutiniuosius 
penkerius me tus jau pradėjo 
kelti abejonių dėl ateities. Nėra 
klausimo, kad šeimoms bus 
lengviau padaryti vieną kelionę 
iki Vermonto. Tikimės , kad šis 
s p r e n d i m a s a t n e š naujo 
entuziazmo, naujo ryžto keliauti 
iki Vermonto ka lnų ir vaikams 
sudaryti sąlygas bendraut i su 
savo taut iečiais bent dvi savai
t es iš penkiasdešimties dviejų 
metuose. 

Ryšium su šiuo pakeitimu, jei 
kas norėtų informacijos kreipki
tės tiesiog į stovyklą: „Nerin
ga" , Box 134C, ~RFD#4 West 

Juno Beach, Fla. 

M I R U S I Ų J Ų P A G E R B I M A S 

Gegužės 24 d., sekmadienį. 
Royal Palm kapinėse Amerikos 
kar ių veteranų 268 legijonas 
surengė gražų pagerbimą visų 
veteranų karių, žuvusių visuose 
Amerikos karuose. Pagerbimo 
vadovas -Jim Gallagher, T.V. 12 
kanalo pranešėjas perska i tė 
p r o g r a m ą ir p r a n e š ė , k a d 
marinų korpusas neša garbės 
sargybą, kad Amerikos vėliavą 
iškelia Amerikos 268 legionas. 
Giedamas Amerikos h imnas . 
Veteranų direktor ius Bill Bag-
gett pareiškė, kad š iame pager
bime dalyvauja 31 veteranų vie-

_ . netas su savo vėliava ir pagar-
MŪSŲ BOLONIJOS bos vainiku. Juos visus pristatė. 

D a l v v a v o ir l i e t u v i a i . 
Rockford, III 

\ G A M T Ą Į G E G U Ž I N E 

Brattleboro. VT 05301: a rba 
1 802-254-9819. O dabar prie 
darbo perorganizuoti programą, 
tėveliams s iųst i laiškus, skam
binti vadovams ir tikėtis, kad 
tebegales dirbt i stovykloje su 
„ su t rump in tu" kalendorium. 

O gal čia Apvaizdos būdas, 
šiais krikščionybės jubiliejaus 
mėtis duoti naują kryptĮ Put-
r .amo s e s e l i ų d a r b a m s su 
jaunimu! Gal čia jų steigėjas 
arkiv. Matulaitis savo beatifika
cijos metuose tarpininkavo šiai 
naujai krypčiai stovvklų darbe. 

SI 

Šių metų, birželio 13 d. 11 vai. 
ryto, Rockfordo pensininkai ir 
šauliai Rockfordo lietuvių parke 
r u o š i a t r a d i c i n ę m e t i n ę 
gegužinę, į kurią mielai kviečia 
mielus brol ius ir seseris Chica-
gos, o taip pat ir visus Rockfor
do apy l inkė je gyvenanč ius 
lietuvius-ves atsilankyti ir kar
tu praleist i popietę gražioje 
plačiašakiais medžiais apsup
toje upės pakrantė je , pasi
kalbėti , pasivaišinti, o gal ir 
..senelių" polkutę sušokti. 

Šeimininkės pasižada skaniai 
pavaišinti , o vyrai, kaip papras
ta i troškulį numalšinti . 

Laikas bėga nesulaikomai, 
ta ip ir mes visi senstame kartu 
su laiku. Taigi gal ir paskutinį 
kar tą kviečiame jus kar tu pra
le is t i l a i k ą gamtoje. Pasi
klausyti ką tie šimtamečiai 
ąžuolai sako, o su paukšteliais 
čiulbuonėliais užtrauksime su
tar t inę kar tu . Lauksime. Iki 
m a l o n a u s p a s i m a t y m o 
Rockforde. 

V a l d y b a 

bažnyčią, kuri atšventė savo 75 
metų sukakt į . Sv. Kazimiero 
500 metų sukakt į , suvažiuos 
lietuviai iš Gary, East Chicagos, 
Beverly Shores ir Hobarto, 
Union Pier ir New Buffalo, 
Valparaiso ir Chicagos, Lemon-
to ir Lockporto ir tūks tant inė 
min ia š i rd imi susi jungs su 
visame pasaulyje gyvenančiais 
tėvynainiais, su gyvąja Lietuva. 
Tai bus lyg simbolinis atsakas 
tikinčiajai Lie tuvai , kur i ir 
persekiojama nepabūgsta drau
dimų ir tūks tanč ia is susiburia 
į bažnyčias. 

V y t a u t a s K a s n i ū n a s 

PRANEŠIMAS VIII-SIOS 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĖS REIKALU 

A.tA. 
TEOFILĖ VILDŽIENĖ 

GREIČIŪTĖ 

Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. birželio 8 d. 6:30 vai. ryte sulaukus 83 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Juze Rimkevičienė; 

dukterėčia Nijolė Buric, jos vyras Mike: proanūkai Mindaugas 
ir Vytautas Grigaliūnai bei kiti gimines, draugai ir pažįstami 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį nuo 3 iki 9 vai. vak. Petkaus 
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadieni. birželio 11 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta i Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių Kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdus sesuo. 

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

JAV-ių LB ir Kanados LB 
kraštų valdybų atstovai, susi
r inkę pasi tarimui š.m. gegužės 
31 d. Clevelande. svarstė proble
mas, iškilusias tarp Lietuvių 
T a u t i n i ų šok ių i n s t i t u t o 
vadovybės ir instituto paskirtų 
VHI-sios Tautinių šokių šventės 
meno vadovų. Kons ta tuo ta , 
kad. šventės meno vadovams 
atsistatydinus, jos ruoša dėl 
riboto laiko t inkamam šokėjų 
paruošimui yra atsidūrusi pavo
juje. Šventes rengimo komi
te tui , vadovaujamam dr. Vai
doto Kvedaro, pasiūlius, pasi
sakyta už platesnės apimties 
meno vadovų kolektyvo sudary
mą esamai padėčiai gelbėti. \ 
šokių švent-s meno vadovų 
kolektyvą yra pakviesti Geno
vaite Breirhmanienė. Rita ir 
Juozas Karasiejai ir Liudas 
Sagys. Minėtų asmenų suti
kimas yra gautas ir jiems tenka 
nuoširdi padėka 

VHI-sios Tautiniu šokių šven
tės rengimo komitetas ir Ka
nados bei JAV-ių LB kraštų val
dybos maloniai prašo visas tau
tinių šokių grupes su naujai 
paskir tais šventės meno va
dovais bendradarbiauti . Darniu 
susiklausymu ir r imtu dėmesiu 
l ie tuviškam tau t in iam šokiui 
už t ik r ins ime tau t in ių šokių 
šventės sėkmingumą. 

JAV- ių LB a t s tova i : 
A l g i m a n t a s S. G e č y s — pirm. 

I n g r i d a Bub l i enė 
D r . V i k t o r a s S t a n k u s 

K a n a d o s L B a t s t o v a i : 
Algis P a c e v i č i u s — pirm. 

V y t a u t a s Bi r ie ta 
D r . Mar i j a Uleck ienė 

Dr. V a i d o t a s K v e d a r a s 
VHI-sios Tautiniu šokių 

šventės rengimo komiteto 
pirmininkas 

A.tA. 
Veterinarijos gydytojui 

JONUI NARBUTUI 
mirus , jo žmoną dantų gyd. S O F I J Ą ir v i sus a r t i 
muosius labai nuoširdžiai užjaučia 

Chicagos Lietuvių Dantų Gydytojų sąjunga 

A.tA. 
ALFONSUI KINDURIUI 

mirus , jo žmonai ONAI . sūnui VIDUI su š e i m a 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir k a r t u l iūdi 

Ona Idzehenė-Liubinskienė 
Elena Rimkienė 
Aldona ir Adolfas Jablonskiai 
Juozas ir Daila Liubinskai 

Lietuvos vėliavą nešė LB Pa lm 
Beach a p y l i n k ė s v a l d y b o s 
vicepirm. Algis Augūnas , o 
garbės vainiką — Albina Pilipa
vičienė ir Liucija Pet r ikonienė , 
p a s i p u o š u s i o s t a u t i n i a i s 
drabužiais. Lietuvių dalyva
vimas visų buvo įvert intas — 
susilaukė gausių plojimų. Kun . 
Ivey Mack paskai tė invokaciją. 
Ginklų salutą at l iko mar inų 
da l inys . P a t r i o t i n e s k a l b a s 
p a s a k ė a d m i r o l a s R o b e r t 
M c K e n z i e . k a p i t . D a v i d 
McCampbell ir s tudentas Mi-
chael Andolino. Giesmes giedojo 
sol. David Chandler . Ten pa t 
esančioj lietuvių kapų sekcijoje 
buvo iškeltos Amerikos ir Lie
tuvos vėliavos. Po veteranų pa
gerbimo lietuviai ap lankė savo 
artimųjų čia palaidotų kapus ir 
juos papuošė gėlėmis. 

P . M i k š y s 

Asmenybė yra kentėj imas, i r 
daugelis , būdami nepajėgūs 
pakelti šios kančios, bevelija 
prarast i savo asmenybę. 

Berdiajev 

A.tA. 
POVILAS ŽYMANTAS 

Gyveno Lemonte, Illinois. Anksčiau gyveno Ciceroje. 
Mirė 1987 m. birželio 6 d 3:30 vai. ryte sulaukės 78 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 37 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Izabelė < Nausėdaite >: 

2 dukterys: Elena Račkauskienė, jos vyras Antanas ir Biru
tė Firtik, jos vyras Harold; sūnus Povilas, jo žmona Jean: 5 
anūkai: Andrius. Viktorija, Dawn. Cindy ir Michael; Lietuvoje 
brolis Bolislovas ir 2 seserys. Antosė ir Brone su šeimomis. 

Velionis buvo a.a. Onos Žymantienės vyras. 
Priklausė Lietuvių Saulių sąjungos Vytauto Didžiojo 

rinktinei ir Tauragės klubui. 
Kūnas pašarvotas pirmadienį nuo 2 iki 9 vai. vak. Mar-

kievvicz Funeral Home koplyčioje. 198 Illinois St.. Lemonte 
Laidotuvės įvyks antradienį, birželio 9 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas į St. Alphonsus (Lemonte) parapijos 
bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, dukterys ir sūnus. 

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

P A D Ė K A 
A.tA. 

JUOZAS KREIVĖNAS 
Dėkojame visiems prisidėjusiems prie a.a. Juozo 

Kreivėno laidotuvių: šv. Mišiose ir minėjime daly
vavusiems, kars to nešėjams ir į kapus palydėjusiems. 

Našlė ; r va ika i su š e i m o m i s 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i fo rn ia Avenue 
T e l e f o n a i - 523-0440 i r 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 Sou th H e r m i t a g e Avenue 

T e l e f o n a s — 927-1741-1 

4 3 4 8 S. Ca l i fo rn ia Avenue 
T e l e f o n a s - 523-0140 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 VVest 71 St., C'hicago 
T e l e f o n a s — 476-2343 

1410 So. 5 0 t h A v . . Cicero 
T e l e f o n a s - 86:5-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 VVest 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Robertą Rd., — Tel. 430-5700 

V A S A I T I 8 - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50 th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
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x I r e n a ir r a š y t . V y t a u t a s 
A l a n t a i iš Detroito buvo atvy 
kę j Chicagą. kur šeštadieni 
buvo Lietuvių Taut iniuose na 
muose supaž ind in imas su Vy
tauto Alanto naujausiu romanu 
..Aušra Pa l iūnuose" Amžiaus 
sukaktį ir knygą pr is ta tė J. 
-Jurkūnas. -Jie buvo apsistoję pas 
V. Alanto sesers sūnų kun. dr 
K. Tr imaką , o paskut ine naktį 
pas g imines . Žolynus ir Balei 
sius. P i rmadien į I. ir rašyt. V. 
A l a n t a i a p l a n k ė . . D r a u g o " 
redakciją u čia dirbančius savo 
d raugus . 

x Dr . M. B u d r i e n e . Šiao 
m e t u g y v e n d a m a Longboat 
Key, Floridoje, renka medžiagą 
ir rašo apie Amerikos l ietuvius 
gydytojus 1922-1949 laikotarpy. 
J i vyks ta į Romą, kur ture-; 
p a s i t a r i m u s su Lie t . K a t . 
mokslo akad . pirm. kun. dr. A. 
Liuima ir da lyvaus Lietuvos 
k r i k š č i o n y b ė s s u k a k t i e s 
minėjime. 

x V a k a r a s b u s l i n k s m a s ir 
nuotaikingas per Dainavai skir
t a s Jon ines Atei t ininkų na
muose birželio 13 d. Laužą pra
ves Aras Tijūnėlis. Anekdoti
niuose vaid in imuose pasirodys 
komedianta i Viktoras ir Stepas 
P u o d ž i ū n a i , G i n t a s S l ap -
kauska> ir Aras Tijūnėlis. Po 
oficialios dalies Algis Trinkūnas 
da inas palydės akordeonu. Po 
laužo visi suks is ir t repsės 
šokiuose, grojant „ G i n t a r o " 
orkestrui . Šokius ruošia Prez A. 
Stulginskio kuopa ir kviečia 
visą j a u n i m ą ats i lankyt i . 

x I g n a s S e r a p i n a s gavo 
liūdną žinia iš ok. Lietuves, kad 
gegužės 2 1 d . Beržoros kapinėse 
netoli Plate l ių palaidotas jo 
vyresnis brolis August inas . 89 
metų amž iaus . 

x A. a. Alici ja R ū g y t ė bus 
pr i s imin ta Lietuviu istorijos 
draugijos susirinkime, kuris bus 
birželio 10 d., trečiadienį. 12 vai. 
J a u n i m o centro kavinėje. St. 
J a k u b o n i e n ė skai tys paskai tą 
. . P r i s i m i n i m a i ap ie Aliciją 
Rūgytę". Visuomenė kviečiama 
d a l y v a u t i ir p a g e r b t i šios 
žymios v i suomenės veikėjos 
pr is iminimą. 

x V i c k y S t u k a i t ė iš Cicero. 
Šį pavasar į baigiant i Morton 
East aukš t . mokykla pateko į 
. .National Honor Society". Ja i 
buvo į teiktas specialus segtukas 
gegužes 13 d. Aleksandro*s res
t o r a n e . C i c e r o į vykus io se 
iški lmėse. 

x N a r c i z a s K r e i v ė n a s , 
anksčiau gyvenęs Cicero ir Chi-
cagoje. o dabar Miami. Fla.. šiuo 
metu darbuojasi tos vietovės 
policijoje. J i s neseniai buvo 
atvykęs į Chicaga palaidoti štai 
ga mirusį savo tėvą muzikologą 
a. a. Juozą Kreivėną. Narcizo 
žmona Olga yra gimusi Buenos 
Aires mieste. Argentinoje, ir be
v iešėdama Chicagoje susitiko 
nemaža ten gimusiu, dabar Chi-
cagon p e r s i k ė l u s i u gyvent i 
l ietuvių. 

x A u d r i u s Vik to rą , Vikto
ras Radvi las ir Laima Šulai-
tytė-Day. visi , ,Vaidilutės" teat
ro ak tor ia i , pasirodė Robert 
Lombardo ir Dar iaus Lapinsko 
v ienave iksmiu operų at l ikime 
gegužes 30-31 dienomis State of 
Illinois Center auditorijoje. Šias 
operas pastatė Nevv Opera Coni-
pany. o jas dirigavo ir režisavo 
kom. D. Lapinskas. 

x D a l i a ir V l a d a s B ū t ė n a i . 
Washington . D . C . apsimokė
dami . .Draugo" prenumera ta , 
pridėjo 25 dol. auką dienraščiui 
pa remt i . 

x S . Š m a i ž i e n e iš Hot 
Spr ings . Ark., radijo ..Leiskit i 
t ė v y n ę " vedėja. Ged iminas 
R a k a u s k a s . Australi ja. Irena 
Luther . La Canada . Cal.. S. 
V a l i u k e n i e n e . New Haven. 
Conn. . buvo atvykę i Chicagą. 
lankėsi . .Drauge" ir visi pasi
r inko įvairių leidiniu, plokšteliu 
ir medžio drožiniu. 

x Šv. Kaz imiero s e s e r ų vie
nuoli jos atstoves vyks į Romą 
dalyvauti arkiv. Ju rg io Matu
laičio palaimintuoju paskelbimo 
ir Lietuvos krikščionybės 600 
metų s u k a k t i e s m i n ė j i m e . 
Vyksta generalinė vyresnioji 
ses . M. J o a n e l l a , jos a s i s t en tė 
ir motinos Marijos Kaupa i t ė s 
beatifikacijos postul iatore s e s . 
Mar i lyn K u z m i c k u s , ta rė ja 
ses . M a r g a r e t P e t c a v a g e ir 
seselės Angelica, C o r i n t h i a . 
Corona. Mary Eva . J u l i n e , 
Joyce Ridick. Mercedes, Theresa 
Papšis ir Theresel le . Visos 
seseles prisimins a rk iv . J u r g į 
Ma tu l a i t į , gerą d r a u g ą i r 
pa ta rė ją , m o t i n a M a r i j o s 
Kaupaitės. Šv. Kzimiero seserų 
vienuolijos steigėjos. 

x Mar i jonų b e n d r a d a r b i ų 
Ch icagos apskri t ies susi r in
kimas bus trečiadieni, birželio 
17 d . 1 vai. p.p. Marijonų sve
tainėje. Visi nar ia i malon ia i 
kviečiami ats i lankyti , nes y r a 
keletas svarbiu pranešimų. Taip 
pat turėsime ap ta r t i rudenin į 
pa reng imą . P e r v a s a r ą 
n e t u r ė s i m e s u s i r i n k i m u . 
Kviečiami dabar gaus ia i at
silankyti. Po sus i r ink imo bus 
vaišės. Kviečia visus valdyba. 

x A d v . S. P . Ž u m b a k i s ir 
Sovietų pataikūnas Ryan. nuves 
OSI direktorius, turėjo sekma
dienį, birželio 7 d. pasikalbėjimą 
televizijoje. P a s i k a l b ė j i m a s 
sukosi apie Kari Linno deporta
ciją. Ryan kalbėjo Sovietų tezę 
ir t i k t v i r t i n o . n i e k o 
neirodydamas. 

x A lb inas K u r k u l i s ska i tys 
paskaitą ..Šių dienų ger iausi in
ves tavimai" b i rže l io 10 d., 
t r eč i ad ien į . 2 v a i . p . p . 
Seklyčioje. V i sus š ia t e m a 
besidominčius kviečia daly
vauti. 

x Da i l . Ados S u t k u v i e n ė s , 
pagal l ietuviu m i t o l o g i n i u s 
motyvus sukur tas pave iks las 
buvo padovanotas Morton Col-
lege nuolatinei meno parodai . 
Apie tai rašė ..Cicero Life" 
laikraštis. 

x P r i e š i š v y k d a m i i R o m ą 
užsisakykime jubi l ie j in ius re
gistracijos ženklus ir pobūviui 
bilietus Angelo pilyje per savo 
grupių vadovus arba tiesiog šiuo 
adresu: Br. Pol ikai t is . 7218 So. 
Fairfield. Chicago. 111. 60629. 
te!. 312-434-5719. Moksle i 
viams, choristams ir t a u t . šokiu 
šokėjams jubiliejiniai ženklai ir 
pobūvio bilietai po 10 dol.. o ki
tiems — jub. ženklai po 25 dol. 
ir pobūvio bilietai po 35 dol. 
•Jubil iej iniai r e g i s t r a c i j o s 
ženklai bus re ikal ingi audien
cijoje, iškilmingoje Mišiose Šv. 
Petro bazilikoje ir akademijo 
je-koncerte. 

x TĖVŲ D I E N O S šv Mišių 
bei maldų novena p ras idės 
birželio 12 d. ir tesis iki 21 d.. 
Marijonu koplyčioje prie ..Drau
go". Ši novena sk i r t a Svč. Jė
zaus Širdies garbei , meldžiant 
tėvams kūno ir sielos sveikatos, 
sėkmes darbuose, kan t rybes 
kančioje, gi mi rus iems — amži
nosios laimės. Maloniai kviečia
me įsijungti į šias ypat inga* 
mūsų maldas. Savo tėvų. vyrų. 
uošviu ir seneliu va rdus siųski
te: M a r i a n F a t h e r s . 6336 S. 
Ki lbourn Ave . . C h i c a g o , DL 
60629. 

(pr.» 

x ADV V Y T E N I S U E T U V 
N'INKAS pran«-ša. kad pra
dedant birželio 8 d., jo įstaigos 
valandos keičiasi. Naujos valan 
dos: ka-dien nu" 9 v.r iki 6 v.v . 
šeštadieniais ir v a k a r a i s pagal 
susitarimą. 

«sk.» 

Dariaus Girėno lituanistinės mokyklos s sk. mok niai -eenoje. Nuotr. Gintaro PI a c o 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
P A B A I G T U V E S DARIAUS 

G I R Ė N O MOKYKLOJE 

Mokslo metai Dariaus Girėno 
lituanistinėje mokykloje buvo 
baigti gegužės 16 d. kukliomis 
iškilmėmis J a u n i m o centro 
maž. salėje. 

Po kelių, j a u paskutinių šiais 
mokslo metais, pamoku. 10 vai. 
ry to sa lėn s u s i r i n k u s i u s 
niokinius. mokytojus ir tėvus 
pasveikino mokyklos vedėjas 
mok. Juozas Plačrs. Iškilmių 
p r e z i d i u m u i — mokyklos 
kapelionui kun . •). Juozevičiui, 

x Kun. A. Steigvi las , MIC, 
Juozas Šlajus, mūsų artimas 
bendradarbis, R. Juškaitienė. 
Vida Milavickienė. Danutė 
Sleniene. Chicago, 111.. „Drau
ge" pasirinko įvairių leidiniu už 
didesnes sumas . 

x Z e n o n a s ir VVanda Pet
kai . Park Ridge. 111., mūsų gar
bės prenumeratoriai , dideli ir 
nuoširdūs . .Draugo" rėmėjai, 
pratęsė p renumera tą viene
riems metams su visa šimtine. 
Mieliems Z. ir VV. Petkams 
tar iame nuoširdų ir dideli ačiū 
už dažna paramą savai spaudai. 

x B r u n o S u t k u s , Richmond 
Hill. N Y., suprasdamas lietu
viškos spaudos sunkumus, at
siuntė visą šimtinę ,.Draugo" 
paramai ir pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. B. Sutkų 
skelbia.ne garbės prenumera
torium, o už mielą auka labai 
dėkojame. 

x Dr. K. Kat i l ius , Tuscon. 
Az.. n e k a r t ą y ra parėmęs 
„Dranga" didesnėmis sumo
mis. Pratęsdamas prenumeratą 
1987 metams atsiuntė visą šim
tinę dienraščiui. Dr. K. Katilių 
-ikHbiame garbės prenumerato
rium, o už auką labai dėkojame. 

x P e t r a s N o r k u s , Orange, 
Cal., lietuviško žodžio rėmėjas, 
pratęsė ..Draugo" prenumeratą, 
pridėjo 10 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių ir 25 dol. 
d i e n r a š č i o s t ip r in imui P. 
Norkų s k e l b i a m e ga rbės 
prenumeratorium, o už auka 
labai dėkojame. 

x Kazimieras Mikolajūnas, 
karys veteranas, savanoris-kū-
rėjas. Chicago, 111., nuolatinis 
..Draugo** rėmėjas, garbės pro 
numerator ius . aplankė admi 
nistracija. pratęsė prenumerata 
ir dar pridėjo 20 dol. auka 
N u o š i r d u s ir didelis ač iū . 
Malonu pažymė t i , kad K. 
Mikolajūnas daugelį metų dir 
bo „Drauge" ir buvo knygų 
pirkimo ir pardavimo skyriaus 
vedėjas. 

x A l e k s a s M a r č i u l i o n i s , 
Mana Na rbu t a s , abu iš Chica
gos, lankėsi ..Drauge*, pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams ir kiekvienas paaukojo po 
10 dol. dienraščiui. Nuoširdus 
•AČ\". 

Chicagos Aukšt. lituanistinės 
mokyklos direktoriui J. Masilio-
niui. tėvų komiteto pirmininkei 
Viktorijai Matranga. 8 skyr. 
auklėtojai mok. G. Bielskienei, 
nuolatiniam mokyklos rėmėjui 
J. Vasiukevičiui ir mokyklos 
vedėjui mok. J . Plačui užėmus 
vietas prie scenoje gražia 
lietuviška staltiese ir gėlėmis 
papuošto stalo, buvo pakviesti 
jiems skir tas vietas užimti 
mokyklą baigiantieji. Gražia 
vorele salėn įžygiavo tautiniais 
drabužiais pasipuošusios šešios 
dailios mergaitės ir vienas ber
niukas. Pražygiuojančius mo
kyklos absolventus plojimu svei
kino jų mokslo draugai, tėvai ir 
mokytojai. 

Mokslo metus sėkmingai bai
giančius trumpu žodžiu sveiki
no kapel ionas kun. Juozas 
Juozevičius ir ČALM direk
torius mok. Juozas Masilionis. 
Ilgesniu žodžiu mokykos vedėjas 
J. Plačas sveikino mokinius, 
120 valandų šiais mokslo metais 
praleidusius lit. mokykloje, ra
gino gerai išnaudoti vasaros 
atostogas jose skiriant laiko 
l ie tuviška i ska i tyba i , 
stovykloms, ragino lietuviškai 
vesti dienoraščio pobūdžio užra
šus, dalyvauti lietuviškų knygų 
skaitymo varžybose. Padėkojo 
tėvų komitetui už ištvermingą 
mokyklos išlaikymo darbą, 
dėkojo mokytojams. Jaunimo 
centro vadovybei. LB Švietimo 
tarybai. Lietuviu fondui, nuola
tiniams mokyklos rėmėjams, 
pareiškė užuojauta savo myli

mųjų nar ių netekusioms šei
moms . B a i g d a m a s į t e i k ė 
pinigines premijas knygų skai
tymo varžybose pasižymėju
siems broliams Gyčiui ir Mariui 
Vygantams. 

Geriausieji visų skyrių moki
niai buvo pagerbti pagyrimo 
lapais, kur iuosj iems įteikė kla
sių auklėtojai,-jos. Ger iaus i 
mokiniai šiais mokslo meta i s 
buvo Tadas Mikužis — I sk.: 
Andrius Paulėnas ir B i ru tė 
Jurjonaitė — II sk.: K a r i n a 
Turnerytė ir Daina Lukai tė — 
III sk.; Kovas Lapšys, E lenutė 
Žukauskai tė ir Leila Saib — IV 
sk.; Kar ina Paul iūtė — V sk.; 
Gytis Vygantas — VI sk.: Algis 
Voss — VII sk.; L a u r a Lapšytė. 
Nida T i j ū n ė l y t ė ir Aidė 
Užgirytė — VIII sk. 

Pagyrimo žodžiu įver t inęs 
mokyklos absolventus, mok. 
vedėjas J . Plačas įteikė 8-nių 
skyrių baigimo a t e s t a tus — 
Kasandrai Karaitytei . Nidai 
Tijūnėlytei, Aidei Užgirytei, 
Renata i Šmulkš ty t e i . Vidai 
Gydaitei, Laurai Lapšytei ir 
Karoliui Žukauskui . Absolven
tus gėlėmis apdovanojo t ėvų ko
mitetas, o po dvi l ietuviškas 
knygas įteikė šių metų knygų 
mecenatė mok. I rena Regienė. 

Atsisveikinimo žodį mokyklą 
ba ig i an t i ems 7-jo s k y r i a u s 
mokinių vardu t a r ė Algis Voss. 
Baigiančiųjų vardu atsisveiki
nimo žodį tarė Karolis Žukaus
kas. Absolventai įteikė dova
nėles mokyklos vedėjui mok. J. 
Plačui. klasės auklėtojai mok. 

G. Bielskienei , t a u t . šokių 
mokytojai Ir. Smieliauskienei ir 
dainavimo mok. muz. Faustui 
Stroliai. 

Iškilmės buvo baigtos mok. J 
Plačo prasmingais l inkėjimais 
absolventams ir visų giedamu 
Lietuvos h imnu. 

Po iškilmių tėvų komite tas 
visus mokinius pavaišino karš
tomis dešrelėmis, o suaugusius 
dalyvius — kava ir pyragaičiais. 
Prieš išsisklaidydami atosto
goms, visi turėjo progos dar 
valandėlę pabendrauti, pasvars
tyt i mokyklos rūpesčius ir toli
mesnę jos ateitį . 

IR 

BAIGĖ MOKSLĄ 

Lisa Bartkutė. Dalios ir Anta
no Bartkų dukra, pirmąja moki
ne baigė St. Ignat ius College 
Prep. gimnaziją i su First Honors 
diplomu). Lisa buvo išr inkta 
„I l l inois S t a t e Scho l a r " ir 
aprašyta „Who's Who Among 
American High School Stu-
dents". Lisa nuo pa t mažens 
pasižymėjo moksle. Yra baigusi 
Marąuette Parko l i tuanis t inę 
mokyklą, mokėsi Kr. Donelaičio 
lit. mokykloje. Ilgametė jū rų 
skautė „Nerijos" jū rų skaučių 
tunte . Labai mėgsta tau t in ius 
šokius ir dalyvauja , .Grandies" 
ansambl io veikloje. Mėgsta 
sportą, ypač slidinėjimą. Domisi 
menu ir kalbomis, gerai piešia 
ir beveik laisvai ka lba prancū
ziškai "ypač po kelionės i Pary
žių, kur per tėvelių malonę pra
leido savo aštuonioliktą gimta
dienį'. Vertindama savanorišką 
paramą šalpos darbui , noriai 
talkina Putnamo seselių rėmėjų 
darbe, modeliuodama jc ruošia
mose madų parodo.- Dabar 
Lisa labai laukia rud , ka i j i 
„išsikraustys iš namų' ir išvyks 
į Urbana studijuoti Illinois 
universi tete. 

Dainavos stovyklavietėje darbuojasi atnaujindami kryžius. Iš kairės: A. 
Kazlauskas, Ad DamuSis, VI. C»arb*>nis ir K. Račiūnas užbaigia kryžių 
valymu darhu^ 

Nuotr Jadv Damušienė* 

Lisa Bartkutė 

JAUNIMO CENTRO 
MOTERL KLUBAS 

Birželio 4 dienos pavakare 
susirinko beveik visos narės i 
Onos Siliūnienės sodelį užbaigti 
pusmečio veiklą ir p r adė t i 
vasaros atostogas. 

Šis nedidelis moterų būrel is 
Jaunimo centrui padeda labai 
daug. Visi pagražinimai yra šio 
klubo darbo vaisiai — ir s ta lai , 
kėdės, stalt iesės ir užuolaidos, 
indai ir kav inuka i , pei l ia i , 
šakutės ir pan. Dabar planuo
jama įsigyti grafinus (berods, 
roputės a r svetimas, bet gerai 
žinomas žodis . .karafkos") , 
trumpai, ąsotėlius a r indus van
deniui ar vynui. Na , kaip t ie in
dai atrodys pamatysim per Jau
nimo centro vakariene gruodžio 
6 d. 

Atrodo, kad sus i r inkus ios 
pasišnekam, pajuokaujam ir 
išsiskirstom. Tačiau sausio 16 d. 
buvo surengta vakaronė su dail. 
Rolandu Poška . Vaka rone i 
vadovavo kun. Alg. Kezys. SJ. 
Vasario 16 d. ta lk in ta Jaunimo 
cen t ro r u o š t a m V a s a r i o 
16-tosios minėjime. 

Karnavalo — Mardi Gras — 
metu turėjo savo laimes šulinį. 
Kaip paprastai, smulkių daiktų 
t r auk imas visuomet turi pasi
sekimą ir y r a p e l n i n g a s , 
nežiūrint, kiek tuščių bilietų be 
būtų. Priešvelykiniai pusryčiai 
ar priešpiečiai irgi neapsieina 
be J a u n i m o cen t ro Moterų 

IS ARTI IR TOLI 
J . A. V A L S T Y B Ė S E 

— A n g e l ė N e l s i e n ė , JAV 
Lietuvių Bendruomenes Vaka
rų a p y g a r d o s p i r m i n i n k ė , 
p a r a š ė l a i š k u s v i e n u o l i k o s 
vakarinių Amerikos valstijų 
k o n g r e s m a n a m s , p r a š y d a m a 
pa remt i Pabal t ieč ių la i svės 
d i e n o s rezol iuc i ją . A n g e l ė 
Nelsienė vadovavo poeto Braz
džionio sukaktuvinės akademi
jos komitetui , o šiuo me tu orga
nizuoja komitetą krikščionybės 
Lietuvon įvedimo 600 metų su
kakčiai Los Angeles katedroje 
paminėt i . 

— L e o n a s K r i a u c e l i ū n a s , 
Lietuvių Taut inės sąjungos pir
min inkas , buvo atv_. . .ęs iš 
Chicagos ir dalyvavo prel . Jono 
Kučingio 50 metų kunigys tės 
šven tė j e . P a s a k ė k a l b ą i r 
jubiliatu įteikė Taut inės sąjun
gos v a i : n p lakėte . Ta ip pa t 
turėjo pasitarimus su vietos tau-
t in inkais dėl „Dirvos" vieno 
vedamojo sukehos kontrover
sijos ryšiu su okupuota Lie tuva 
klausimu. 

klubo talkos. Gegužės 8 d. Jau 
nimo cen t ro Mote rų k lubo 
pastangomis įvyko Br. Kviklio 
knygos Vilniaus arkivyskupijos 
dviejų tomų sutiktuvės. Kavinė 
buvo pilna žmonių. Apie Br. 
Kviklį ir jo „Arkivyskupi jas" 
kalbėjo Gary, Ind.. parapi jos 
klebonas kun . dr. Ig. Urbonas . 
Apie lietuvių gyvenimą Vilniuje 
ir apyl inkėse savo asmeniška i s 
įspūdžiais ir p e r g y v e n i m a i s 
pasidalino kun . dr. V. Rimšelis , 
MIC. marijonų provinciolas. Pa
baigoje kalbėjo ir p a t s knygų 
a u t o r i u s Br . K v i k l y s . J i s 
paminėjo, kad jo ir k i t as knygas 
re ikia vežti į Lietuvą ir nesi
rūpint i , jei jos yra a t imamos . 
Atimtos knygos nedingsta , jos 
pakl iūna į specialius fondus, 
kur sunkiai , bet yra pr ie inamos 
arba tiesiog į juodąją rinką, k u r 
perkamos ir mult ipl ikuojamos. 

YTakaronę pravedė J a u n i m o 
centro Moterų klubo pirm. S. 
Endrijonienė. Tradicinės Poezi
jos dienos irgi neapsie ina be 
J a u n i m o centro Mot. k l u b o 
ta lkos . Šiais me ta i s Poezijos 
dienos buvo gegužės 22 ir 23 die
nomis. Gegužės 22 d. v a k a r a s 
buvo skir tas K. Bradūnui . J a m , 
su laukus iam 70 metų . gražų 
gvazdiką prisegė k lubo n a r ė J . 
I v a š a u s k i e n ė . Š io v a k a r o 
programai vadovavo C. Grin-
cevičius, Liet. Rašytojų draugi
jos p i rmin inkas . Šeš tad ien io 
vakarą susirinkę plojimais pasi
t iko svečią iš Bostono — poetą 
Ant . Gustaitį. 80-to gimtadienio 
proga J a u n i m o cent ro Mot . 
k l u b o v a l d y b o s n a r ė M. 
Sal ikl ienė prisegė didelę gėlę. 
Programą pravedė R. Vėžys, 
Liet. Rašytojų draugijos n a r y s . 
Poezijos dienos praėjo labai sėk
mingai . Penktad ien io v a k a r ą 
žmonių buvo kiek mažiau, užtai 
šeštadienį mažoji salė buvo 
perpildyta. 

Ir sezono užbaigimui buvo 
pusryčiai gegužės 31 d. Buvo 
k e p a m a s kugel i s , v e r d a m o s 
spurgos ir pan. 

N e v e l t u i , s u s i r i n k u s O. 
Si l iūnienės sodely, n u o t a i k a 
buvo labai gera. Visos džiaugėsi 
at l iktu darbų rezultatais . Be to, 
sekmadienia is veikiant i k rau 
tuvėlė irgi prisideda pr ie pa
j amų padidinimo. J a u n i m o cen
t r o Moterų k lubui jau šešti 
metai vadovauja s u m a n i ir 
e n e r g i n g a S. E n d r i j o n i e n ė . 
Vasaros pradžiai į gegužinę 
v i s a s n a r e s p a k v i e t g ė I r . 
Kriaučel iūnienė birželio 8 d. į 
savo sodus. 
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