
THE LI3RARY OF C0NGRES3 (GRATIS) 
REFERSNCE DEPARTMENT 
fiERIALS DIVISION 
V/AiJIlINGTON, DC 2 0 0 2 5 DM 

ORJYUOiVS LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500-1-2-3 

Vol. LXXXII 
"THE 

Kaina 30 c. 

L I T U L J / M V I I / V I V J V A / O R L O - v V I D t D A I L Y 
ANTRADIENIS - TUESDAY, BALANDIS - APRIL 19, 1988 Nr. 76 

„Aušra", Nr. 40 (80) 
Tęsinys — pradžia Nr. 34. 

Pabaiga 

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

Keturiasdešimt metų 
(1904-1944) 

Tomas Žemaitis 

Lietuvių karių drama 
(Tęsinys) 

Gegužės 9 d. Vietinės rinkti
nės š t abe buvo gau tas iš 
vokiečių vadovybės raštas, kad 
Vilniaus krašte esą Rinktinės 
batalijonai pereina betarpiškai 
Jockelno valdžion; visi kiti 
batalijonai, visos komendantū
ros apskr i tyse ir visi kiti 
Rinkt inės dal iniai pereina 
apygardų komisarų valdžion, 
kad visi batalijonai gausią SS 
uniformas, turėsią sveikintis 
hitleriškai, ir kad nuo šiol jie 
esą pavadinti vokiečių policijos 
pagalbiniais batalijonais. 

Vietinės rinktinės vadovybė 
atsisakė vykdyti šį įsakymą ir 
įsakė pradėti patylom Rinktinės 
demobilizaciją. Ypač rūpėjo, kad 
vokiečiams nepatektų kariūnai 
Marijampolėje — 1500 šau
niausio jaunimo. Demobilizaci
jos operacija pavyko. Gegužės 15 
d. Plechavičius ir jo pava
duotojas pulk. Urbonas buvo 
iškvies t i į SS štabą, ten 
nuginkluoti ir suimti. Tuo pat 
metu gestapas su kulkosvai
džiais apsupo Vietinės rinktinės 
štabą Kaune ir suėmė visus 
štabo ka r i n inkus ir štabe 
buvus ius asmenis . Štabo 
karininkus suimdino pats iš 
Rygos a tvykęs Jockelnas . 
Gegužės 15 d. vakare Rinktinės 
štabo ir Kauno komendantūros 

puskarininkiai 
buvo paleisti, 

bei kareiviai 
o karininkai 

nugabenti į gestapo rūmus. 
Vėliau paaiškėjo, kad jie buvo 
nugabent i į Salaspilio 
kanclagerį. Nuo 1944.VII.30, 
kai jau buvo bolševikų užimti 
Vilnius, Kaunas, Vilkaviškis ir 
Raudonoji armija artėjo prie 
Rygos, Plechavičius buvo paleis
tas, o štabo vadovybė — O. Ur
bonas ir kiti trys štabo nariai 
nugabenti į Štuthofą. Kiti štabo 
kar in inkai buvo laikomi 
Salaspily iki 1944.VĖL 18. Nuo 
tada išvežti į frontą, jiems atim
ti laipsniai ir kaip eiliniai 
pristatyti apkasų kasti. Bolševi
kams užėmus visą Latviją ir 
Lietuvą, jie buvo nugabenti prie 
Gdynės į rusų belaisvių 
stovyklą. Dar Latvijoje žymi jų 
dalis pabėgo. Tarp Lietuvių 
tada sklido gandas apie vieną 
Vietinės rinktinės karininką, 
kuris pabėgęs ir parašęs laišką: 
„Dėkoju už supuvusį šautuvą, 
kurį pasiėmiau iš jūsų 
bėgdamas. Jūsų elgesys padarė 
mane partizanu. Nors aš kovo
ju prieš bolševikus, bet patariu 
ir jums nesirodyti mūsų miš
kuose". Ar tai faktas, ar legen
da, bet ji išreiškia visų to meto 
karininkų nuotaikas (3, p. 179). 

(Bus daugiau) 

Contras pradėjo pasitarimus 
Managva . — Pirmą kartą 40 

vyriausių Nikaragvos laisvės 
kovotojų vadų atvyko į savo 
sostinę iš egzilės tartis paliaubų 
reikalu su Sandinistų komu
nistine vyriausybe. Jie tuoj pra
dėjo pasitarimus. Daugelis jų 
politinių organizacijų atstovų 
penk tad ien į a tskr ido į 
Managvą. Vienas rezistencijos 
vadų, Alfredo Cesar, aerodrome 
pareiškė, jog „tai yra politinis 
bandymas, kad šiuo sunkiu 
metu mes esame čia". Sandi
nistų pripažinimas partizanų ir 
noras tart is su Contras vadais 
teikia vilčių, kad bus susitarta 
bent keliais pagrindiniais klau
simais. 

Žvaigždės tebespindi 
Contras lėktuvas vėlavo, nes 

buvo pranešta, kad jų lėktuve 
yra padėta bomba ir lėktuvas 
sugrįžo į San Jose aerodromą, 
kai jau buvo pakilęs su Contras 
atstovais skristi į Managvą. Kai 
jie išlipo iš lėktuvo, juos pasitiko 
sand in i s tų žurna l i s ta i su 
nedraugiškais šūkiais: „Ar jūs 
ir toliau žudysite Nikaragvos 
šeimas?" Į tai atsakė Pedro 
Chamorro: „Nikaragva turi būti 
demokratiška ir štai kodėl mes 
čia esame". Vyriausias Contras 
delegacijos vadovas Adolfo 
Calero, nešiodamas kepurę su 
Notre Dame univers i te to 
pavadinimu, kuriame jis studi
javo, pasakė, pažymėdamas, jog 
Sandinis tų Vidaus reikalų 
ministeris Tomas Borge kadaise 
yra išsireiškęs, jog Contras su
grįš į Managvą „kada žvaigždės 
nustos spindėti", rodydamas^ 
žvaigždėtą kepurę. „Žvaigždės 
vis dar spindi", pasakė Calero 
šypsodamasis. 

Nikaragvos laisvės kovotojų delegacijos vadas Adolfo Calero, dešinėje, 
kalba su Nikaragvos sandinistų Gynybos ministeriu Kumberto Ortega, 
antras kairėje, kai penktadienį formaliai buvo padėti pasitarimai 

Managvoje. Konferencijos atidarymą stebėjo Nikaragvos kardinolas Oban-
do y Bravo. 

madėta 

Sovietų pasitraukimas 
neišsprendžia Afganistano laisvės 

„Nei karas baigsis, nei pabėgėliai sugrįš" 

Bus svarstomi ir politiniai 
klausimai 

Contras sugrįžo į kraštą tuo 
laiku, kai jį slegia didžiausia 
ekonominė krizė ir darbų stoka. 
Trijų dienų pasitarimuose abi 
pusės pareiškė norinčios 
susitarti dėl galutinių paliaubų, 
kad būtų baigtas septynerių 
metų civilinis karas. 

Sandinistų Gynybos ministe
ris Humberto Ortega, kalbė
damas reporteriams po to, kai 
Contras delegacija atvyko į 
Camino viešbutį, apkaltino 
Ameriką, kad ji veikianti 
užkulisyje ir norinti „sunaikinti 
taikos įgyvendinimą". Tame 
pačiame Camino viešbutyje 
buvo pradėta penktadienį pir
moji pasitarimų sesija. Ortega 
pažadėjo, kad jo delegacija eina 
į pasitarimus atvira širdimi, bet 
pridėjo, kad Contras įsipareigojo 
Sapoa miesto susitarime pasira
šyti galutinę paliaubų sutartį. 

North laiškas 

Laikinosios paliaubos prasi
dėjo kovo 21 d. Managvos 
derybose turėtų būti svarstomi 
ir svarbesni politiniai 
klausimai, negu tik paliaubų 
sutarties pasirašymas. Bet 
Calero prieš pradedant pasitari
mus, pareiškė spaudai: „Mes 
bandėme išlaisvinti Nikaragvos 
žmones kovodami ginklais, 
dabar esame pasiruošę 
išlaisvinti kovodami politiniai, 
bet... galime pradėti ir vėl ka
r i a u t i " . Laisvės kovotojų 
delegacija gavo pulk. Oliver 
North ranka rašytą laišką, 
kuris jiems linki pasisekimo 
derybose ir sveikina už drąsą 
pasirašius paliaubų sutartį. 

Geneva. — Pakistanas, Afga
nistanas, Amerika ir Sovietų 
Sąjunga pasirašė susitarimus, 
kurie įgalina Sovietų kariuome
nės išvedimą iš Afganistano te
ritorijos, kurią jie buvo okupa
vę 1979 m. prieš Kalėdas, ir 
atstatyti neutralią Afganistano 
valstybę. 

„Dabar yra sudarytos sąlygos 
afganų žmonėms apspręsti savo 
likimą, kai nebebus krašte So
vietų pajėgų ir pabėgėliai galės 
sugrįžti į namus", kalbėjo Vals
tybės sekretorius G. Shultzas, 
kai pasirašė dokumentus už 
Ameriką. Bus labai svarbu, kad 
visi padėtų afganams įsteigti 
tokią vyriausybę, kuri būtų 
pri imtina visiems afganų 
žmonėms, sakė Shultzas. 

Sovietų Sąjungos ministeris 
Shevardnadze kreipėsi į visus 
afganus, kad susijungtų į 
„vieną pagrindinę srovę su pert
varkytu, neutraliu ir niekur 
neprisijungusiu Afganistanu". 

Afganų laisvės kovotojai tuoj 
pareiškė, jog jie atmeta jų 
susitarimus ir žada nuversti 
komunistinę Afganistano vy
riausybę. 

Patarėjai pasilieka 

Pagal Genevoje pasirašytus 
susitarimus, Pakistanas ir 
Afganistanas pažadėjo nesikišti 
į vienas kito vidaus reikalus, o 
Amerika ir Sovietų Sąjunga 
pažadėjo nesikišti į Afganistano 
ir Pakistano reikalus. Bet 
Amerika ir Sovietų Sąjunga 
pasiliko sau teisę aprūpinti ir 
toliau afganų komunistus ir 
afganų laisvės kovotojus visa 
pagalba, kuri bus jiems 
reikalinga. 
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SOVIET UNION 

INOtA 

Pagal susitarimą, Sovietai 
pradeda savo kariuomenę 
išvežti gegužės 15 d. Pusė 
kariuomenės išvyks per pir
muosius tris mėnesius, o 
visiškas pasitraukimas turi būti 
įvykdytas per devynis mėne
sius. Bet 10,000 Sovietų pa
tarėjų, kurie ten yra anksčiau 
atvykę neįeina į šiuos susita
rimus. Kaip bus su jais, 
neaišku. Susitarimuose nėra 
minimos paliaubos, tad, kai 
Sovietai pasitrauks, kovos tarp 
Kabulo vyriausybės ir Afganų 
partizanų gali sustiprėti. 

Part izanų bazės pavojuje 

Sutarčių pasirašymo metu 
buvo sakoma, kad visa tai atneš 
taiką į Afganistaną, kuriame 
žuvo apie milijonas afganų. 
Susitarimas leidžia sugrįžti 
penkiems milijonams pabėgėlių 
iš Pakistano ir Irano. Sutartis, 
kaip atrodo, nieko nesako apie 
partizanų bazes Pakistane, tai 
reiškia, jei Pakistanas panorės, 
galės uždrausti afganų laisvės 
kovotojams tęsti kovas iš 
Pakistano bazių Tenka pasi
tikėti Pakistano gera valia. Par
tizanai dažnai kontroliuodavo 
apie 80% Afganistano. 

Reuterio žinių agen tū ra 
praneša, jog partizanų vadas 
Gulbuddin Hekmatyar jiems 
pasakė, kad „nei karas baigsis, 
nei pabėgėliai grįš į namus 
pagal tai, kokia yra ši sutartis". 

Prievartos parašai 

Keturių dalių susitarimas 
buvo Genevoje pasirašytas ste
bint Jungtinių Tautų generali
niam sekretoriui Javier Perez 
de Cuellar. Iš abiejų pusių į salę 
atvyko Afganistano ir Pakis
tano delegacijos ir tylėdamos ' 
užėmė savo vietas šal ia 
generalinio sekretoriaus ir net 
nepasisveikino ir nežiūrėjo į 
viena kitą. Tada salėn įėjo ty
lėdami sekr. G. Shultzas ir 
Užsienio reikalų ministras 
Shevardnadze iš priešingų 
pusių ir atsisėdo toli nuo vienas 
ki to šalia savo kar in ių 
sąjungininkų. Po kelių Jung
tinių Tautų sekretoriaus žodžių, 
padėjėjai padėjo ministeriams 
sutartis, kurias jie tylėdami 
pasirašė. Tada generalinis 
sekretorius paprašė visus 
keturis laikytis susitarimo 
dvasioje ir apėjęs ratu kiekvieną 

• pasveikino. Tada ministeriai 
atsikėlė ir tylėdami kiekvienas 
išėjo pro savo pusės duris netarę 
nei žodžio nei pasisveikinę. 

Jų pasisakymai 

Kiekvienas ministeris turėjo 
trumpą spaudo? konferenciją ir 
jų pasisakymai apie pasirašytas 
sutartis skyrėsi. 

Sovietų Shevardnadze pasakė, 
jog „Amerika neturi teisės 
pristatyti ginklų toms jėgoms, 
kurios kovoja prieš teisėtą vy
riausybę". Jis dar pastebėjo, jog 
,,nėra jokios abejonės, jei 
Amerika aprūpins mujahedeen 
ginklais, tai tas labai sukompli
kuos politinį procesą Afganista
ne". Sovietų min. Shevardnadze 
pasakė, kad „dabartinė Kabulo 
vyriausybė yra legali teisėta 
krašto vyriaus} bė ir Sovietų ar
mija nesijaučia esanti sumušta. 

Generolai negalvoja, kad jie pra
laimėjo karą. Čia nėra pralai
mėjimo". 

Afganistano komunistų Užsie
nio reikalų ministeris Wakil 
esąs pasiruošęs būti bet kokio
je vyriausybėje. Jis pasakė, kad 
jie turi gyventi, bet ne mirti. 
Jungt inių Tautų oficialus 
pareigūnas ta proga pasakė, jog 
Amerika ir Sovietų Sąjunga yra 
privačiai susitarusios nepri
statyti ginklų, kai prasidės 
sovietų išvykimas. 

Pakistano prezidentas Mo-
hammad Zia ul-Haq pasakė, jog 
ginklų Pakistano sandėliuose 
užteks trim metam. Prisi
minkime neseniai įvykusį di
džiulį sabotažinį amunicijos 
sprogdinimą. Jis sakė: „Muja
hedeen sąjunga yra laisvės ko
votojai. Jie kovos iki pergalės". 

Vėliausiomis žiniomis, sprogi
mas įvyko ir kitame ginklų san
dėlyje. 

Nužudė Arafato 
padėjėją 

Tunisas . — Palestiniečių 
Išlaisvinimo organizacijos vado 
Arafato padėjėjas Khalil Wazir 
buvo sušaudytas savo šeimos 
akivaizdoje, kai į jo namus 
įsiveržė Mossad grupės vyrai. 
Arafatas sako, kad tai yra 
Izraelio darbas su Amerikos pa
laiminimu. 

Izraelio vyriausybė atsisakė 
komentuoti įvykį, bet iš atsa
kingų pareigūnų pasakymo 
galima suprasti, kad Izraelis 
gerai žino apie nužudymą. Dėl 
to per pasaulį pasklido žinios, 
kad tai padaryta Izraelio 
sprendimu. Associated Press 
agentūra sako, kad Izraelio 
agentai nužudė K. Wazir, kuris 
organizavęs Izraelio užimtose 
žemėse palestiniečių riaušes. 
Nužudymą atl iko Mossad 
saugumo vyrai kartu su Izraelio 
elitine komanda, kuri specialiai 
yra paruošta panašiems uždavi
niams atlikti. Wazir sušaudymą 
atliko 8 tos grupės vyrai. 

Izraelio kareiviai vėl nušovė 
11 palestiniečių savo užimtoje 
teritorijoje praėjusį savaitgalį. 
Palestiniečiam įsakyta neišeiti 
iš stovyklų. Jvestas įgulos 
stovis; kareiviai saugoja tų 
žemių sienas, kad niekas 
negalėtų išvykti ar atvykti iš 
kitur. 

— Įvairių žinių praneš imu, 
Izraelio te ismas paske lbė , 
kad J o n a s Demjanjukas y r a 
kal tus . Į teismo salę jį atnešė 
ant neštuvų, kadangi Demjan
jukas serga ir turi didelius 
nugaros skausmus. Ar teismas 
paskyrė bausmę, dar nebuvo 
žinoma. Manoma, kad bus 
įteikta apeliacija Vyriausiam 
Izraelio teismui. 

Ištrėmė penkis estus 
Stockholmas. — Užsienio 

spaudos agentūros praneša, kad 
sovietinė valdžia iš Estijos į 
Švediją ištrėmė dar penkis 
estus, jų tarpe du vaikus. 
Ištremtieji yra — estas, žmogaus 
teisių gynėjas, kurio pavardė 
dar nėra skelbiama, ir jo šeima. 
Sovietinė valdžia juos visus 
ištrėmė į Švediją tuo pretekstu, 
kad šeimos tėvas dalyvavo šiais 
metais vasario 24 d. Taline 
surengtoje demonstracijoje, 
kuria buvo paminėtas Estijos 
nepriklausomybės paskelbimo 
septyniasdešimtmetis. Penkta
sis į Švediją ištremtas estas 
priklauso budistų religinei ben
druomenei. Ištremtieji pranešė, 
kad šiomis dienomis iš Estijos į 
Vakarus buvo išsiųsti taip pat 
penki žydu kilmės estai. Jų 
išsiuntimo priežastys nėra 
žinomos. 

Nacių nužudyti 
čigonai 

Spayer . — Spayerio kated
roje, Vakarų Vokietijoje, buvo 
surengtos iškilmingos pamal
dos, kuriose buvo paminėta 
pusė milijono nacių nužudytų 
čigonų. Pamaldos buvo sureng
tos suėjus 45 metam nuo 
paskutinių didžiųjų čigonų 
deportacijų į Auschwitzo kon
centracijos stovyklą. Pamaldose 
gausiai dalyvavo buvę koncent
racijos stovyklos gyvieji 
kaliniai, Vakarų Vokietijos 
valdžios atstovai ir kiti poli
tiniai veikėjai. Federacinis 
kancleris Helmut Kohl pamal
dų dalyviam pasiųstame laiške, 
tarp kita ko, pažymi: ..Nukan
kintųjų prisiminimas teskatina 
gyvuosius budėti, kad niekada 
Vokietijoje nebepasikartotų ra
sinė žmonių diskriminacija". 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Vilniuje pirmą kartą buvo 
surengtas knygų pardavimas iš 
varžytinių. Varžytinės buvo 
pradėtos pilnu Maironio raštų 
rinkiniu, išleistu dar poetui 
gyvam esant ir dar net nesu-
pjaustytais puslapiais. Pradinė 
kaina buvo 150 rublių, par
duotas už 375 rublius. Bran
giausi buvo du žurnalų komp
lektai — „Žemaičių ir Lietuvos 
apžvalga", kurie kainavo 2,500 
rublių. 

— Kauno technikos mokyklos 
mokiniai pasižymi puikiais dar
bais, nes šios mokyklos moki
niai gerai paruošiami būti 
keramikais, pynėjais, medžio 
drožėjais, porceliano deko-
ruoto ja is ir k i tomis 

' specialybėmis. Jie gavo 33 
tūkstančių rublių užsakymų 
p a d a r y t i darbų ki toms 
mokykloms ir įmonėms. 

— Lietuvos nauju liaudies 
švietimo ministeriu paskirtas 
Henrikas Zabulis. Jis yra baigęs 
universitetą ir yra filologijos 
mokslų daktaras, profesorius. 
Be to, jis yra Aukščiausios 
tarybos deputatas ir Lietuvos 
Komunis tų partijos centro 
komiteto narys. 

— V i l n i a u s Šumausko 
spaustuvė atspausdino 15,000 
tiražu Gorbačiovo knygą „Persi
tvarkymas ir naujas mąstymas 
mūsų šaliai ir visam pasauliui". 
Knyga išleista lietuvių kalba. 

— Medal ių p a r o d a buvo 
suruošta Mokslo muziejuje, 
Vilniuje, kurioje dalyvavo 47 
a u t o r i a i su 300 medalių. 
Medaliuose įamžinti lietuvių 
literatūros klasikai, meno ir 
kultūros veikėjai, kultūros ir 
a r c h i t e k t ū r o s pamink la i . 
Maironio gimimo jubiliejui 
medalininkų komisija buvo 
paskelbusi konkursą atminimo 
medaliui sukurti ir lankytojai 
ekspozicijoje pamatė ne vieną 
medalį Maironio tema. 

— I g n a l i n o s atominėje 
jėgainėje lankėsi viena grupė 
inteligentijos atstovų ir susipa
žino su didžiausia Pabaltijyje 
elektrine, kur atomo pagalba iš
gaunama reikalinga energija. 
Manoma, kad reak to r ius 
išsilaikys 25 metus, teikdamas 
elektros energiją. 

— J . S t r a u s o baletą 
„Žydrasis Dunojus" pastatė 
Lietuvos akademinis operos ir 
baleto teatras. Vaidmenis atliko 
solistai šokėjai V. Kudžma, L. 
Bartusevičiūtė, N. Beredina, S. 
Masaniova, J. Katakinas. P. 
Skirmantas.. R. Railaitė ir kiti. 
Dirigavo V. Viržonis. Pasta
tymo vadovas V. Grivickas. Dai
lininkė buvo latvė B. Gogis. 

— Lietuvos Komunistų parti
jos propagandos ir agitacijos 
skyrius surengė seminarą ne
etatiniams partijos lektoriams. 
Jie turėjo išklausyti dvi temas: 
„Socializmas ir religija" ir 
„Karštieji planetos regionai". I 
klausimus atsakinėjo partijos 
Centro komiteto nariai. 

— Panamoje per apsirikimą 
buvo nušautas amerikiečių 
marinas savo bazėje, kai tos 
bazės sargybinis patikėjo, jog 
Panamos kareiviai užpuolė 
bazės alyvos tanką. 

— Washingtone sen. Robert 
C. Byrd, Senato daugumos va
das, pranešė, kad jis nuo kitų 
metų pasitraukia iš vadovau
jančių pareigų. Senatorių tarpe 
prasidėjo varžytinės, kas užims 
šį svarbų postą. 

— Chicagoje miesto meras 
Sawyer, kuris pasisako už Jesse 
Jackson kandidatūrą į preziden
tus , ragina sen. Paul Simon at
sisakyti būti kandidatu į pre
zidentūrą, nes tai gali 1990 m. 
pakenkt i jo perr inkimui į 
Senatą. 

KALENDORIUS 

Balandž io 19 d.: Timonas, 
Galata, Laisvūnas, Nomgaila. 
Nuomė. 

Balandž io 20 d.: Adeliaras, 
Marceninas. Goštautas, Lazdo-
nė, Nergantas, Etvydas. 

ORAS 

Saulė teka 6:06. leidžiasi 7:34. 
Temperatūra dieną 42 1., nak

tį 28 L 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

K E L I A S Į S V E I K A T Ą , 6515 S o . Ca l i forn ia Ave. , C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

CHOLESTEROLIO 
KONTROLIAVIMAS (24) 

Kai ganytojas klaidina avį 
— pastaroji susimaišo ir 
pameta tikrą — sveiką gyve
nimo kelią. 

Kasdieninio gyvenimo faktas 

Nenuostabu, kad kai kurie 
lietuviai yra netikri dėl jų krau-
juje normalaus cholesterolio 
kiekio. Prieš kiek laiko vienas 
gydytojas mediciniškoje spaudo
je tvirtino, kad jo cholesterolis 
savu k iek iu artinosi pr ie 
pavojingos ribos. Nuo tada trys 
gydytojai davė tam gydytojui 
skirtingus patarimus. 

Vienas patarė suliesėti, bet jo 
prirašyta dieta leidžia iki šešių 
valgomų šaukštų aliejų. Tas 
sudaro 750 priedinių kalorijų. 
Kaip tu suliesėsi riebindamas 
save? 

Antras gydytojas patarė nesi
rūpinti dėl savo svorio ir sakė, 
kad cholesterolis yra tvarkoje, 
nes jo kraujuje randas daug 
gerojo (HDL) cholesterolio, kuris 
padeda kūnui šalinti lauk cho
lesterolio perviršį. 

Trečias gydytojas patarė 
nevartoti alyvų aliejaus. Bet pa
cientui — gydytojui priminus, 
kad jis skaitęs, jog alyvų aliejus 
negausinąs cholesterolio, tada 
gydytojas pasitaisė ir patarė 
naudoti kad ir brangų alyvų 
aliejų. 

Viso to akivaizdoje tas pacien
tas — gydytojas pareiškė, kad jis 
manąs, jog gydytojai nieko 
nežino apie mitybą. Čia 
Amerikoje laisvė išeina iš 
kraštų: cigarečių gamintojų ats
tovai tvirtina, kad jie nežiną ir 
niekas nežinąs, jog rūkymas 
sukelia vėžį ir širdies ataką. Čia 
gydytojai tapo technikais — 
užsimerkia prieš maisto 
reikšmę, nes tai užima jiems 
daug laiko paaiškinimui apie jį. 

Kai kurie mūsiškiai ir ne 
mūsiškiai gydytojai nesirūpina 
maistu sumažinti visus širdies 
atakos prišaukėjus, vėžius, 
įskaitant ir per gausų choles
terolio kiekį. Jie per daug 
užimti technišku širdies arteri
jose priskretimo nustatymu ir 
neturi laiko, kurio turėdavo 
praėjusiųjų kartų gydytojai, 
būdami pacientui tikrais pata
rėjais — draugais. 

Šio k raš to valdžios 
žmonės pa ta r ia gydytojams 

pasimokyti 

Besirūpiną žmonių sveikata 
šio krašto valdžios žmonės pri
pažįsta, kad daugeliui šio kraš

to gydytojams reikia šiek tiek 
pasimokyti apie dabar taip 
svarbų dalyką kaip 
Choles terol i , apie kurį 
daugelis gydytojų turi savitą, 
kad ir neteisingą supratimą. 

Žinovai pataria gydytojams 
cholesterolio reikale 

Šio krašto Širdies, plaučių ir 
kraujo institutas (National 
Heart, Lung and Blood Insti
tute), dirbantis su daugiau 
kaip dvidešimčia sveikatos 
agentūromis, sušaukė žinovų 
pasitarimą. Po jo šio krašto 
gydytojams buvo paskelbta apie 
cholesterolį žinia, kurios dabar 
gydytojai turi prisilaikyti. 

Minėto pasitarimo pirminin
kas, dirbąs New Yorke Colum-
bia universitete, gyd. De Wilt S. 
Goodman tvirtino, kad jau 
seniai žinoma, jog gydytojai 
negydo cholesterolio ir viena dėl 
to priežastis esanti, kad jie 
neturėjo kelrodžio cholesterolio 
gausos tvarkyme. Pirm to reikia 
nugalėti žmogaus kreivu keliu 
savęs vedimą: tik tada jis 
paklausys sveiko patarimo 
visose sveikatos srityse. 

Dabar, tvirtino jis, yra proga 
pertvarkyti amerikiet išką 
mediciną. Tikslas tokio per
tvarkymo esąs nugalėti širdies 
arterijų sklerozę — tą ligą, kuri 
prišaukia širdies ataką. O kaip 
tu nugalėsi sklerozę, kad dažnas 
čia žmogus ją šaukiasi nesveiku, 
perriebiu ir cholesteroliu per 
gausius maistu. 

Ta tokia a t aka užpuola 
kasmet po pusantro milijono šio 
krašto gyventojų ir jų 540,000 
numarina kasmet. Prieš 20 
metų širdies ataka numarinda
vo čia kasmet po 700,000 
žmonių. Tos tokios mirtys dabar 
sumažo iki minėto skaičiau 
todėl, kad žmonės ėmė tvarky
tis su pakeltu kraujospūdžiu ir 
rūkymu. Tie du dalykai yra 
didžiausi širdies a takos 
prišaukėjai (risk factors). 

Žmonės šviečiasi, o tūli 
gydytojai kiek atsilieka 

Žmonės ėmė šviestis, tikrinos 
kraujospūdį ir vartojo vaistus 
nuo hipertensijos ir vis nuolat 
mažino rūkymą, svorį ir užsisė
dėjimą. 

Gaila, kad , kas liečia choles
terolį, gydytojų dauguma 
mažiau juo domėjos. Prieš 
ketverius metus 90% gydytojų 
tikėjo, kad rūkymas yra blogas 
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Giedojimas-dainavimas ger ina nuotai 

tvarkosi Alvudo pažmonyje Lietuvio 

Alfonsas Šidagis ir Vladas Bražionis. 

įprot is , bet tada t ik 39% 
gydytojų manė, kad cholestero
lis yra vertas rimto dėmesio. 

Praėjusiais metais skaičius tų 
gydytojų, besirūpinančių apie 
cholesterolį, pakilo iki 65%. Tuo 
tarpu šiaip žmonės buvo dau

giau apsišvietę apie cholestero
lį: jų 72% dabar tiki, kad choles
terolio perviršis yra pavojingas 
širdžiai. 

Išeina, kad publika atbudo ir 
jau per paskutinius 25 metus jai 
prilipo skelbiama tiesa apie žalą 
gyvulinių riebalų, trynių ir 
blogojo cholesterolio (LDL), 
kur i s p laukia kraujuje su 
savimi nešdamas cholesterolį. 
Gerai, kad publika yra šiek tiek 
pralenkusi gydytojus cholestero
lio reikale — taip tvirtina 
vyriausias cholesterolio kont
rolės reikalautojas gyd. Robert 
Levy. 

Lietuviai irgi ginasi nuo 
cholesterolio perv i rš iaus 

Poetas Bernardas Brazdžionis 
nuotaikingai aptardamas Kali
fornijoje atidaromą lietuviams 
pens in inkams lieso maisto 
valgyklą išsitarė, kad ten tokį 
maistą pagirs ir šis skyrius. 
Būtų išsamiau pasakyta pami
nint, kam ten liesas valgis 
nepatiks. Faktas yra, kad"ten 
mais to l iesumas nepa t ik s 
lietuviškos širdies giltinei, nes 
jis toks sulaužys jos dalgikotį ir 
atšipins jos dalgio ašmenis. 

Dabar lieka toje valgykloje 
savas pareigas atlikti virėjai: be 
cholesterolio ir be gyvulinių rie
balų valgį pagaminti, o valgyto
jams jį tokį pamėgti ir, nė 
t rup in io jo nepa l i ekan t , 
suvalgyti. Gero sveiko darbo ir 
nebūtinai žolėdiškam valgiui 
apetito! 

Ner iebink kraujo — 
nepriseis jo liesinti 

Dabar žiemos krituliais kren-
tantieji savo auksiniam rudeny
je, mielieji Pensininkai, ži
nokite, kad yra pakaitalas 
tamstų priešlaikiniam širdies 
skleroze net ir mirtinam susirgi
mui. Nereikia riebėti, kad 
nereikėtų liesėti. valgant — ne
persivalgyti, geriant — nepersi
gerti ir netingėti tarnauti sau, 
artimui, tėvynei, šiam kraštui 
ir Tvėrėjui. 

Yra galimas sklerozės pažan
gos sulėtinimas ar net jos 
sulaikymas — širdies atakos 
(tylios ar skausmingos) atitoli
nimas. Tik reikia ryžtis ir ryžte 
ištesėti: kuo greičiau pradėti 
vilkduobę kasti savo širdies 
giltinės į ją įvertimui. 

Pats laikas dabar liautis vilio
jus ankstyvą savos širdies 
giltinę į savo pastogę per kūne 
turimų, kad ir paslėptų, nejun
tamų negerumų netvarkymą. 
Pirmiausia suliesinkime savo 
kraują iki normos — iki 125 
mg% cholesterolio valgydami 
maistą (galite susiriesdami 
p lūs t i šį skyr ių , j e i tas 
Tamstoms pa lengvins šios 
dietos prisilaikyti). 

Gyvenimo faktas — 
j u o pasek ime 

50 metų, 5 pėdų 6 inčių, 
vidutinio sudėjimo, 184 svarus 

ka ir mažina kraujospūdį. Čia taip 
sodyboje Marcelinas Čepukonis (k.) 

Nuotr. M- Nagio 

sveriąs vyras, dabar nuolat 
dirbąs Cook apskrities ligo
ninėje ir gerai besijaučiantis, 
nuvyko sveikatos tikrinti, pas 
tada dirbusią Chicagoje, dabar 
esančią Yale universiteto pro
fesorę gyd. G. Ji patarė suregu
liuoti svorį — pasiekti 150 svarų 
ir sumažinti savo kraujuje 
esamą cholesterolio 175 mg% 
kiekį iki 125, valgant tokį 
maistą. J is vykdė tos profesorės 
nurodymus ir šiandien jo svoris 
yra 152 ir cholesterolis 125 
mg%. Štai tas maistas kiekvie
nam lietuviui irgi galimas mai
tintis. 

Pusryčiai 

Puodelis nugriebto (skim) 
pieno. Du dideli šaukšteliai 
kviečių daigų (wheat germs). 
Pusė puodelio bet kokios sun
kos. Be riebalų vfat free) varškės 
trys dideli valgomi šaukštai. 

Pietūs 

Vidutinis bananas. Ruginės 
duonos dvi riekės. Virto viš
čiuko šešios uncijos ar du 
gabalai bet kokios žuvies. 
Vienas puodelis nugriebto 
(skim) pieno Labai daug ne
virtų — žalių daržovių. Daržovių 
sunkos 6 unicijų dėželė. 

Vakarienė 

Dvi rugių duonos riekės su 6 
unicijų žuvimi ar vištiena. 
Nevirtų daržovių labai daug. 

Vienas vidutinis apelsinas, 
obuolys ar graifruktas. 

Prieš atsigulant — vienas 
puodelis nugriebto (skim) pieno. 

Tai panašumas į Alvudo jau 
žinomą šio skyriaus skaityto
jams dietą su skirtumu, kad 
vietoje vištienos Alvudas 
pataria naudoti kiaušinio 
baltymą. Mat, sumažinti cho
lesterolį iki normos galima tik 
labai griežtai prisilaikant 
beveik becholesterolinio valgio. 
O vištienos be odos tamsi mėsa, 
jos 6 uncijos — jau turi 154 mg 
cholesterolio. Yra labai jautrių 
asmenų, kur ie bent kiek 
užvalgę lietuviško kugelio ar 
vištienos — kalakutienos, tuo
jau pagausina savo kraujuje 
cholesterolio kiekį. Tokiems, iki 
jie sumažins cholesterolio kiekį 
savo kraujuje iki 125 mg %, 
patartinas visoje pilnumoje 
prisilaikymas Alvudo dietos: 
šalia vaisių - daržovių, rudų 
ryžių ir avižinių dribsnių, 
naudoti nugriebtą pieną ir 
kiaušinio baltymą, o taip pat ir 
žuvį. Toks maistas yra labai 
skanus ir normuoja ne tik svorį, 
bet ir cholesterolį. 

Visai be cholesterolio maisto 
beveik negalima išvengti, nes 
nugriebto pieno puodelis turi 
šešis mg cholesterolio, o mažai 
riebalų (low fat) yogurto 
puodelis — 17 mg. cholesterolio. 
Žuvį pirkime šaldytą ir patys ją , 
kepkimes aliejuje, nes kenuota 
tuną — turi 125 mg choleste
rolio (trys su puse uncijos). 
Nevalgyti sardinių: jų 6 uncijos 
turi 238 mg cholesterolio. 

Nė kartoti nereikia, kad mes 
turime bėgti šalin nuo trynių, 
nes vienas jų turi 252 mg choles
terolio — tai netoli vienos dienos 
cholesterolio galimas suvalgyti 
kiekis. O kur dar kitame maiste 
cholesterolis — taip ir išeina, 
kad mes, valgydami nors vieną 
trynį per dieną, nepajėgsime iki 
normos privaryti savo kraujuje 
cholesterolio kiekį. 

Išvada. Kol dar laikas, kol 
dar negavome tylios-ar skaos-"' 
mingos širdies atakos" visi 
mūsiškiai l iesinkime šavtJ 
kraują visomis jėgomis — atsisa
kykime įprasto cholesteroliu 
gausaus ir gyvuliniais riebalais 
pertekusio maisto. 

Pasiskaityti. Newsweek. Oc-
tober 19, 1987. 
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Nuo valgymo nebūsi bagotas. 
tik pilvotas. 

Lietuviška patarlė 

DR. LINAS A. SI0RYS 
AKIU LIGOS. CHIRURGIJA 

MJ6 W. 7l$t Street 
Priima treciad nuo 2 ilu 5 v v. 
Ketvirtad. nuo 10 v r ilu 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

VOKIŠKOS NUOTRUPOS 
K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Esu minėjęs prieškalėdines 
peštynes Rytų Vokietijos krau
tuvėse tarp raudonarmiečių 
žmonų ir vietos moterų. Tas 
įtempimas dar labiau padidėjo, 
įvažiavus greitajam traukiniui 
į ant bėgių stovėjusį sovietinį 
tanką. Nelaimėje žuvo šeši 
asmenys, o 36 keleiviai buvo 
sunkiai sužeisti. Tai patvirtino 
evangelikų kunigai pareikš-
dami vakarų spaudos atsto
vams, kad paskutiniais mėne
siais įtempimas tarp raudon
armiečių įgulų Fiurstenberge, 
Neustretitze, Parchime, Liud-
vigsliuste ir vokiečių pasiekė 
patį aukščiausia laipsnį. 

Po traukinio nelaimės, Rytų 
Vokietijos gyventojai vienas 
kitą klausia — ko nakties metu 
ieškojo sovietinis tankas ant 
geležinkelio bėgių? Tylomis kal
bama, kad karininkas ir eilinis 
buvo išgėrę ir važiuodami 
užmigo. 

Įtakingi vokiški dienraščiai 
(ne bulvariniai!) rašo, kad 
įgulų kariai Meklenburgo ir kt. 
Rytų Vokietijos dalyse jau ir 
anksčiau savo elgesiu sukėlė 
vietos gyventojų tarpe didelį 
pasipiktinimą. Esą buvę ir 
moterų išprievartavimų, įsi
brovimų į butus. Pereitą vasarą 
viena išprievartauta moteris 
mirė. Po laidotuvių gyventojai 
sudegino sovietų — vokiečių 
draugystės vėliavėles, o nuo 
įsibrovėlių nukentėję vokiečiai 
buvo saugumo slapta stebimi 

bei tikrinami. Taip pat sovie
tinių įgulų kompleksai (kareivi
nės, apartamentiniai pastatai) 
buvo karių stipriau prižiūrimi, 
bijant vokiškų demonstracijų. 

Pereitą vasarą sovietinis 
sunkvežimis užmušė automa
šina važiavusius du vokiečius. 
Jų laidotuvės Neustretitzo gy
ventojams nebuvo praneštos. 
Vietos dienraštis atsisakė pa
talpinti net mirties pranešimą. 
Mat sovietai bijojo vietos gyven
toju protesto demonstracijų. 

Vakarus pasiekusios žinios 
sako, kad tanko karininkas bu
vo degraduotas ir atleistas iš 
kariuomenės, o eilinis nuteistas 
9 m. kalėjimo bausme. 

UETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso šeiplau-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje 244 psl. 
Knygos kaina 8 dol.. su persiuntimu 

_. 9.50 dol. Illinois gyventojai moka 
'• 1014 dol. Gaunama DRAUGE ir 

pas knygų platintojus. 

Tiktai laukiančiam laikas 
neina. 

Lietuviška patarlė 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Te l . — 337-1285 

DR. VUAY BAJAi. M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LlGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Crcss ir Crrlst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Te!. 434-5849 (veikia 24 va!į 

Pirm., ant.-., ketv.. penkt nuo 12 iki 6 v.v. 

Of». 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL 8U1LDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
"GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKiŲ LtGOS 

2655 W 69 St. 
Tel. 776-9691 

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

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tei. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penk!. antr.. ketv >r penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th S t . Chicago. IL 
Tai. 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hilis. IL 
Tai. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractle — 
5522 S. Woif Rd. 

Westem Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . 471-3300: rez 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LiGOS 

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

Pirm... ant'., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Card iac Diagnosis, Ltd. 
Marque t te Medical Building 

6132 S Kedzie 
Ch icago. IL 60629 

Tel . 436-7700 

R I M G A U D A S NEMICKAS, M . D 
S. P R A S A D TUMMALA, M . D . 

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Oundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
. Contact lenses" 

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

Tai. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave., Cicero 

Kasdien i iki 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
I SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Streat 

Kabineto ta i . RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai.: pirm., antr. ketv. •! penkt. 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

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

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

11800 Souttmest Higtmay 
Palos Heights. III. 60463 

(312) 361 0220 (312) 361-0222 

Dr. Tumasonio kabinetą parėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Straat 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4; 

6-9: antr 12-6: penki 10-12: 1-6 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Streat 
Tel. 434-6777 

Va landos pagal susitarimą 

EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C. 
Specialybe — Vidajs hgu gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 585-7755 

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

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

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

i » 



Okupuotoje Lietuvoje 

EKOLOGIJOS 
PROBLEMOS 

Nors ekologijos — aplinkos 
taršos problemos yra globalinės, 
t.y. liečiančios visą žemės pla
netą, ir taršai nėra nei geleži
nės, nei aksominės uždangos, 
bet mūsų akys pirmiausia nu
krypsta į mielą Lieltuvą. O iš 
ten nuolat ateina nemalonių ir 
neraminančių žinių, kurias 
perduoda tiek pati okup. Lie
tuvos spauda, tiek atvykstan-
tieji svečiai, užsimenama ir laiš-

jančių žemės gėrybių kilo
gramai, centneriai, tonos, di
džiuliai pagyrų skaičiai, jeigu už 
jų slypi įvairiais chemikalais 
apnuodytas maistas, jau šian
dien sukeliantis masinius susir
gimus ir net genetinius paki
t imus. Baisu, tačiau reikia 
pripažinti, kad dabartiniu metu 
iš dešimties per ankstyvų mir
čių aštuonios yra sukeltos aplin
kos užteršimo. Katastrofiškai 

base ine ir Kurš ių 
kuose. Štai ir dabar turime po kyla vandens užterštumas Ne
ranka vieną iš Atlanto pakraš- m u n o 
čių mums persiųstą nerami- mariose 
nantį laišką. Jo autorius — che
mikas, atidžiai sekąs ekologijos 
problemas. 

Jis rašo: „Mes esame labai pri
slėgti jau nebe gandų, o atvirai 
skelbiamų faktų apie tai, kad 
Lietuva yra labiausia chemi
nėmis medžiagomis užteršta 
respublika visoje Sąjungoje. Bu
vau viename susirinkime, kurio 
pranešimai mane labai sujau
dino. Ten buvo kalbėta apie ne
betolimą mūsų visų galą nuo be
saikės chemizacijos. Visokie 
Černobyliai tai tik balti de
besėliai mūsų padangėje. Vien 
tiktai karvių, kurių pieną geria 
mūsų vaikai, 70% serga leuke
mija. Jų pieną tektų naikinti, 
tačiau jis kasdien keliauja į 
mūsų parduotuves. Gerai tad, 
kad įdėjote man kelias dėžutes 
, Cremoros' . Taigi ir vartoju 
tuos miltelius". 

Toliau chemikas rašo: „Žūsta 
mūsų upės, ežerai, beveik žuvu
sios Kuršių marios, labai blogas 
šulinių stovis, kadangi užteršti 
gruntiniai vandenys. Et, visko 
nė neišvardinsi. Fabrikai ir 
gamyklos neturi arba nenau
doja valymo įrengimų. Negana 
to, Maskva užplanavo dar ke
turias galingas chemijos ga
myklas. J a u n e t v ie t inė 
respublikos valdžia bando nuo 
tų projektų gintis, tik nežinia ar 
pavyks. Tiesa, mus valdantieji 
to blogo pieno negeria, o ir 
daržovės jiemt auginamos ne su 
chemikalais. Ir jų geriamas van
duo dažr i tikrmamas. O kur 
dar galimi pavojai iš Ignalinos 
atominės jėgainės 
balsas iš Lietuvos. 

Toks tai 

B 

Tame pačiame rašytojų susi
rinkime buvo ir daugiau drąsių 
balsų. Susirinkimui vadovavęs 
rayšt. Vyt. Petkevičius pasakė, 
kad didžiuliais kiekiais varto
j a m o s minera l inės t rąšos 
užteršė ne tik dirvas, bet ir van
denį. Lietuvos oro apsaugos in
spektorius Rapolas Liužinas pa
stebėjo, kad užterštumas esąs 
labai didelis. Pabrėžė, kad Jona
vos „Azotas", Akmenės „Ak-
menscementas", Chemijos ga
mykla Kėdainiuose, Mažeikių 
naftos perdirbimo gamykla ir 
Elektrėnų šiluminė jėgainė (vis 
tai Maskvos Lietuvai primestos 
didžiulės įmonės) labai teršian-
čios Lietuvą". Šiose zonose 
užterštumas viršija normas 5-6 
kar tus . 

Doc. Rūta Gajauskaitė paskel
bė, kad 50% Lietuvos karvių 
sergančios leukoze, o kai ku
r iuose ūkiuose jų skaičius 
siekiąs 70%. Iš tiesų jų pienas 
turėtų būti naikinamas, o ta
čiau jis „atiduodamas maisto 
produktams". Kiti kalbėjusieji 
pasakė, kad, jeigu ir toliau Lie
tuvoje bus Maskvos įsakymu 
plečiama cheminė pramonė, tar
ša padidėsianti dar 4 kartus. 
Rašytojas Petras Keidošius pa
pasakojo vieną įvykį. Esą Pajie-
sio kolchoze prie vieno šulinio, 
iš kurio žmonės geria vandenį, 
buvusi išversta t raktoriaus 
priekaba su trąšomis. Nuo už
nuodyto nitratais vandens mi
ręs vienerių metų kūdikis — 
Laura Berežnaja. Liūdniausia 
toje istorijoje esą tai, kad ūkis 
apdovanotas prizu už gerą eko
loginę kultūrą. 

Iš kitų diskusijose pareikštų 
minčių yra faktai: artėjąs lai
kas, kai Lietuvoje neliks jaunų 
miškų . Žuvinto rezervato 
paukščių skaičius sumažėjęs 
dešimtį kartų. Iš 1962 m. buvu
sių 62 gulb.ų lizdų belikę 9. Žu
vinto ežeras per 30 paskutinių 
metų užaugęs tiek, kiek buvo 
užaugęs per 300 metų. Ežero 
dugne ir apylinkėse išnykę dau
gybė augalų rūšių. 

Labai smarkiai Lietuvos at
mosferą teršia nuodingos me
džiagos, kurias vėjai atneša iš 
kaimyninių kraštų: Lenkijos, 
Gudijos, Kaliningrado srities, 
Rytų Vokietijos. Vokiečių poli
tikos žurnalas „Der Spiegei" 
(Nr. 14, 1988) paskelbė ilgą 
rašinį apie ekologines pro
blemas Lenkijoje, kuri esanti 
„labiausia užterštas kraštas pa
saulyje". Šiuo klausimu šiurpius 
duomenis paskelbę patys lenkų 
ekologai. Štai kai kurie faktai: 
Vysla, Oderis, Vartė yra „miru
sios upės". Jų vandens ne
galima gerti, baigiančios išnykti 
žuvys, nebesą vėžių. Dvylikos 
kilometrų ilgio ruože Vysloje su-

I r inkta 165 tonos negyvų žuvų. 
Kasmet Vyslos upe į Dancigo 
įlanką nuplukdoma 90,000 tonų 
nuodingų azotinių medžiagų. Ir 
Lenkijos dirvožemis užterštas 
mineralinėmis trąšomis. Pramo
nė be galo teršianti Lenkiją. 
Kadangi Lenkija turinti 37 bili-
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Bet ir sovietinė spauda vis 
daugiau šiuo reikalu šaukia. 
Štai prof. Vaidotas Antanaitis, 
Žemės ūkio akademijos miško
tvarkos katedros vedėjas, „Tie
soje" (Nr. 54, 1988) paskelbė 
ekologijos klausimu ilgą ir gerai 
skaičiais bei faktais paremtą 
rašinį, kuriame rašo, kad kri
tulių rūgštingumas Lietuvoje 15 
kartų viršijąs normą. „Rūgštūs 
lietūs — tai mus iš užsienio pa
siekiantys teršalai. Bet ir pas 
mus kasmet į orą išmetama apie 
1 milijoną tonų teršalų. Vadi
nasi, kiekvienam hektarui kas
met tenka 165 kilogramai 
kenksmingų medžiagų. Tai — 
be žemės ūkyje naudojamų che
mikalų. O yra žinoma, kad apie 
30-50% mineralinių trąšų, kai 
jos netinkamai naudojamos, 
lietus nuplauna. Todėl trečdalis 
Lietuvos ežerų užželia, juose 
mažėja žuvų. Ir apskritai res
publikos vandens būklė nepavy
dėtina. Valymo įrengimai dirba 
prastai ir jų nepakanka . 
Nemunas tapo neleistinai ne
švaria upe. Teršti Nemuną 
padeda mūsų kaimyno — Sovet
sko (Tilžės) kombinatai. Todėl 
nenuostabu, kad Kuršių marios 
atsidūrė prie katastrofos ribos". 

Lietuvos ekologijos reikalais 
balsą pakėlė ir Rašytojų są
junga. Susipažinus su reikalu, 
jų atviro partinio susirinkimo 
metu buvo priimta rezoliucija, 
kurios įžangoje sakoma, kad 
kyla „nepaprastai reali grėsmė jonus dolerių užsienio skolų, ji 
— žmonijos savaiminis susinai- nepajėgianti nusipirkti užsie-
kinimas". Toliau skaitome: nyje įmonių valymo įrengimų. 
„Kam mūsų visuomenei daugė- b . kv. 
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VAKARŲ IR R\ 
BAŽNYČIAI TŪKSTA 

Sukaktis Sovietinėje Rusi 

ant šv. Marijos metus, 
; Jonas Paulius II savo 
malda kreipėsi į Dievo 
pavesdamas jos ypatin-
ai Lietuvą ir Rusiją, 
ių šventų metų eigoje 
švęsti 600 (Lietuva) ir 
sija) metų sukaktį nuo 
tapo krikščioniškomis 
s. Šta i popiežiaus 

t, krikščionių Motina, 
u būdu pavedame 
urios švenčia šių Mari-
t eigoje šešių šimtų ir 
no metų sukaktį nuo 
ijos priėmimo. 

ų istorija yra giliai 
a jų pamaldumu į Tave. 
ipk meilingą savo 
į jas; teik jėgų tiems, 

tenčia dėl tikėjimo. 
ratore Romano VI,6) 
etuviai atšventėme iš-
r tėvynėje 600 metų nuo 
s krikšto sukaktį, ypač 

dalyvaujant pačiam 
mui Pauliui II, su 
is iškilmėmis, kurios 
> per visą krikščionišką 

ros patriarchatas ir visa 
Sąjungos ortodoksų 

a rengiasi šį pavasarį 
tūkstantmečio sukaktį 
tai Kijevo kunigaikštis 
ras savo valdomą Rusiją 
priimti bizantinio rito 
nybę. Tai įvyko 988 

L. TULABA 

metais, t.y. beveik tūkstančiui 
metų praslinkus, ka; krikščio
nybė jau buvo giliai įsišaknijusi 
Rytuose ir Vakaruose. 

Šios sukak t i e s proga 
popiežius Jonas Paulius II, kaip 
savo kalboje, pasakytoje sausio 
25 d. Šv. Petro bazililkoje buvo 
pažadėjęs, paskelbė kovo 23 d. 
Apaštalinį laišką „Euntes in 
Mundum". Šį dokumentą skiria 
ortodoksų Bažnyčiai Sovietų 
Sąjungoje. Net rukus bus 
paskelbtas kitas Apaštalinis 
laiškas, sk i r t a s Rytų rito 
ka ta l ikams , gyvenantiems 
Sovietų Rusijoje. 

Savo Apaštaliniame laiške Šv. 
Tėvas Jonas Paulius O kreipiasi 
į visą ortodoksų Bažnyčią Sovie
tų Sąjungoje su Maskvos 
patriarchatu priešakyje, įimant 
visas slavų gentis — rusus, 
gudus ir ukrainiečius —. bet 
taip pat tikinčiuosius orto
doksus .gyvenančius išeivijoje. 
Popiežius kreipiasi į ortodoksų 
Bažnyčią kaip į mylimą seserį. 
Ją sveikina sukakties proga su 
meilės pabučiavimu. 

Pradžioje popiežius duoda 
trumpą apybraižą istorinių įvy
kių, kurie privedė prie Rusijos 
krikšto. Jis primygtinai pabrė 
žia, kad Rusijos krikštas įvyko, 
kai Rytų ir Vakarų Bažnyčia 
buvo pilnoje vienybėje po Romos 
popiežių vadovybe Rusija 

Po pasitarimo. Iš kairės: buvęs JAV jaunimo sąjungos pirm. di 
Dresliūtė, PLJ sąjungos buvęs pirm. G. Grušas, LB •arybos nar 

GIS l RYTUS - ŽYGIS 
Į VAKARUS 

JUOZAS ŽYGAS 

ip pat reikėjo saugotis šnipų — žinoma, ne 
stų. Apie juos nebuvo galima kalbėti. Kad visus 
[olotovo, Timošenko ar Malenkovo pasisakymus j 
lipšnius perprastum ir jų mintis įsisavintum, 
) juos studijuoti, diskutuoti ir aptarti. Tam bū-
esibaigiančios politinės pamokos, papildomos bū-
- vakarais po visų pareigų. Dalyvavimas būdavo 
Dinas. Vargas tam, kuris tų „diskusijų" metu 
abandęs padiskutuoti. Diskusijos tebuvo tik poli-
radovo kalbos pasiklausymas. 
>rmaliai jis paskaitydavo, ką tuo klausimu rašo 
ia" , ir aiškindavo to klausimo svarbumą bei ge-

Atrodė, kad nuo to klausimo išaiškinimo 
uso visų ateitis. Per tokias pamokas ir aiški-
miegoti nebuvo galima. Nuo jų labai daug kas 

usė. Viso mokymo ir santvarkos pagrinde kaip 
DUVO tos politinės pamokos. Jeigu jau gavai blo-
fcymį iš politinio parengimo — tai baigta! 
idavo tokių, kurie bandydavo pademonstruoti 
priešingą nusistatymą. Pora tokių po keletos 
ų išnyko — buvo areštuoti. Asmeninėse žiniose, 
kteristikoje, tokių politvadovų atestacija turėjo 
ir lemiamąją reikšmę. Tuomet mes dar nežino-

ką tai reiškia. Daugeliu atvejų bloga atestacija 
bilietą... į Sibirą arba bent jo pagreitinimą, 

eko vien gerai išmokti ir į klausimus atsakyti, 
ikėjo rodyti susidomėjimą ir entuziazmą. Žodžiu, 
smegenų plovimas, tik tas terminas gal dar 
ro visuotinai žinomas ir plačiai paplitęs. 
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priėmė bizantininį krikštą, bet 
liturgijoje priėmė ne graikų, o 
paleoslavinę kalbą, paveldėtą iš 
šventųjų Kirilo ir Metodijaus. 

Popiežius pakartotinai pri
mena Kirilą ir Metodijų, kurie 
pradėjo savo apaštalavimą tarp 
slavų, bet vėliau pasiekė 
centrinę Europą ir uoliai veikė 
Vakarų, t.y. Romos Ba?\yftoje. 
Tai rodo, kad Rytų ir Vakarų 
Bažnyčia tur i tuos pačius 
apaštalus ir tą patį dvasinį 
paveldėjimą. Šio bendro dva
sinio paveldėjimo, kurį davė pir
masis krikščionybės tūkstant
metis ir po atsiskyrimo abi Baž
nyčios neprarado, bet jį tikrai 
praturtino. Skirtumai, kurie il
gainiui atsirado, teigia Šv. 
Tėvas, neprieštarauja tarp 
savęs, bet labiau integruojasi ir 
pasipildo. 

Štai kodėl Šv. Tėvas mato 
pilną galimybę grįžti į pilną 
vienybę Rytų ir Vakarų 
Bažnyčios, kaip tokia yra 
Kristaus valia, kad būtų viena 
avidė ir vienas ganytojas. Jonas 
Pau l ius II , kviesdamas į 
pilnutinę vienybę ortodoksų 
Bažnyčią, užtikrina, jog esamie
ji išoriniai skirtumai ir sava
rankiškumas, kurie yra Rytų 
Bažnyčioje, galės pasilikti po 
viena aukščiausia vienijančia 
Petro įpėdinio vadovybe, kaip to 
Kristus norėjo ir patvarkė. Vie
ninga krikščioniška Europa nuo 
Uralo iki Atlanto, esant vienin-

A. Žlioba, LB tarybos narė Z. 
R. Kemežaitė ir Vyt. Plioplys. 

Nuotr. Algio Rugieniaus 

gai Rytų ir Vakar 
pasieks brolišką 
tarp tautų tikroj 
pilname teisingui 

Baigdamas ! 
pareiškia, jog Ror 
su džiaugsmu jun 
seseria ortodoks 
švenčiant krikšt 
iškilmes, ir meldi 
Švenčiausios Dii 
užtarimą būtų pi 
vienybė. Cituoja 
ciklikos Redemp 
„Nors dar vis išj 
siskyrimo liūdesį. 
įvyko..., vis dėlto 
Motinos akivaizdi 
jaučiamės esą bro 
mesijaninėje taul 
pašaukta, kad būt 
šeima žemėje" 
Sedis 79 (1987), i 

Apaštalinis laišl 
šiais žodžiais: „Tr 
jimo broliams ir i 
tūkstantmečio Ev 
kimas, kuris taipg 
Prisikėlimo ir Sel 
liktų ateities ka 
tiesa ir gyveninu 

Pirmieji atgaj 
buvo galima 
popiežiaus Apa 
„Euntes in Mund 
iš Kremliaus 
Sovietų Sąjungi 
Romoje pirmasi 
Valentin Bomogj 
pareiškė, kad pop 
yra svarbus doki 
kad kreipiasi 
Bažnyčią kaip į 
naudoja švelnų 1 
į atvirą dialogą 
Kremliui yra ne 
bet ir artima. Pa] 
piežius bus kvie< 
jimą, atsakė pam 
kurį laiką buvo Į 
ministeris Karčt 
minėjimas liečia 
valstybę. Valstj 
Sąjungoje yra at 
nyčios, todėl p< 
galėtų tik atsal 
čios vadovai. 

Kad popiežių 
čiamas į minėjin 
patriarchato, nei 
aišku. Tai da-* 
metropolitas F 
lankėsi Italijoji 
imtas popie 
Pauliaus II 
Klausimas, ar į i 
bus kviečiama Š 
cija? Kard. Wil] 
žindindamas spa 
su Apaštaliniu 
in Mundum", 
metropolitas F 
kvietė atsiust 
minėjimą, bet 
žodinis kvietim 

Priesaika ir gandai 

ipų į lūpas pradėjo sklisti gandas, kad reikės 
udonosios armijos priesaiką. Buvo visuotinis 
mkinimas ir niurzgėjimas. Visi pusbalsiai ir 
iiškė savo nuomones, kad jau sykį priesaiką 
ad negali jos laužyti bei kitus patriotinius mo-
fpač iš žalio kaimo kilęs jaunimas buvo labai 
Tos kalbos ir patriotiniai proveržiai buvo tik 

•pe, o ne politvadovų ar komisarų akivaizdoje, 
imo akys ir ausys jau veikė ir viskas būdavo 
lalais perduodama. Visos kalbos bei nuotaikos 
gerai žinomos. 
ąlėdami kitaip savo protesto pareikšti, kiekvie-
a, kur tik keletas vyrukų susimesdavo, sklido 
nės dainos. Ne šiaip sau dainuodavo, bet visa 
plėšdavo! Nuo amžių jau toks lietuvio būdas, 

0 sielvartą ir skausmą turi išdainuoti. Baudžia-
ais daina jį lydėjo nuo lopšio iki karsto. Po nepa-
1 sukilimų dainomis buvo išlydėti į tolimąją 
Ir dabar dainomis savo protestą reiškė. Tos 
žinoma, rėžė ne tik politvadovų, bet ir kai kurių 
adų ausis. Politvadovai klausdavo „čto oni pieli? 
dainuoja?)", reikėdavo jiems išversti, jie keik-
Nuo to padėtis negerėjo! 

įtvadovai ir komisarai buvo nervuoti, reikalavo 
tinti politinį auklėjimą. Laisvalaikiai visai 
Jeigu koks pusvalandis atsirasdavo, tai būdavo 
i skaitoma ir „diskutuojama" spauda. Ne šiaip 
uda (kitokios beveik ir nebuvo), bet „Tiesa" arba 
marmietis". Tuos skaitymus turėdavo kas nors 
vių pravesti. Tokių pareigų visi kaip ugnies ven-
ikalas labai paprastas. Kadangi pravesdavo 

tad koks „mandresnis" paleisdavo kokią 
u Atrodytų, kas čia blogo-replika? Bet ne tais 
! Jeigu apie tai praneši — reiškia skundi savąjį 
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ų Bažnyčiai, 
sugyvenimą 

e laisvėje ir 
ae. ' 
5v. Tėvas 
nos Bažnyčia 
giasi su savo 
ų Bažnyčia, 
o jubiliejaus 
iiasi, kad per 
svo Motinos 
įsiekta pilna 
tekstą iš en-
toris Mater: 
ryvename at-
, kuris vėliau 
galime Dievo 
>je teigti, kad 
liai ir seserys 
;oje, kuri yra 
ų viena Dievo 
(Actą Apost. 
>. 429). 
sas baigiamas 
okštame tikė-
seserims, kad 
angelijos pali-
fi yra Kryžius, 
Lininių turtas, 
rtom „kelias, 
»s" (Jon 14,6). 
•šiai, kaip ir 
laukti, apie 
stalinį laišką 
lum" pasigirdo 

pareigūnų. 
)s ambasados 
s sekretorius 
azov kovo 24 d. 
įiežiaus laiškas 
įmentas, ypač, 
į ortodoksų 
seserį, be to, 

;oną ir kviečia 
, į taiką, kas 
tik priimtina, 
siaustas, ar po-
:iamas į minė-
išiai, kaip prieš 
įasisakęs kulto 
;v, būtent, kad 
Bažnyčią, o ne 
rbė gi Sovietų 
skirta nuo Baž-
>piežių kviesti 
tingieji Bažny-

s nebus kvie-
lą nei Maskvos 
Kremliausjyra 

rė suprasti ir 
ilaretas, kuris 
g ir buvo pri-
ižiaus Jono 
audienicijoje. 
ninėjimą iš viso 
v. Sosto delega-
iabrands, supa-
ludos atstovams 
laišku „Euntes 
pareiškė, kad 

ilaretas žodžiu 
i delegaciją į 

pridūrė, jog 
as nėra pakan

kamas: jei nebus ats iųstas 
oficialus kv ie t imas r a š t u , 
delegacija negalės būti pasiųsta. 
Žinoma, iškilmėse dalyvauti 
bus kviesti Lietuvos ir Latvijos 
vyskupų atstovai, o gal ir vienas 
ar antras vyskupas iš satelinių 
kraštų, kad tuo būdu parodytų 
prieš pasaulį, jog ir be Šv. Sosto 
oficialios delegacijos katalikai 
dalyvaus. To juk „perestroikos" 
politika ir „glasnost" taktika 
turėtų reikalauti. Proga gera. 
Maskva mokės ta i išnaudoti, 
kad Vakarams parodytų gerą ir 
priimtiną veidą. 

Balandžio 13 d. atvyko į Romą 
vizitui, „ad limina" Lietuvos 
vyskupai ir du valdytojai, 
būtent arkiv. L. Povilonis, vysk. 
A. Vaičius, vysk. J. Preikšas, 
vysk. V. Michelevičius ir vysk. 
V. Sladkevičius, pre l . K. 
Dulksnys ir prel. A. Gutauskas. 
Vysk. J. Steponavičiui leidimas 
vykti neduotas. Vyskupai pain
formuos Šv. Tėvą apie Bažny
čios padėtį Lietuvoje. Bus pro
ga taip pat kalbėti ir apie 
rengiamas iškilmes, minint 
krikščionybės įvedimo Rusijoje 
100 metų jubiliejų. 

Visi turime melstis su Šv. 
Tėvu, kad Viešpats per Marijos 
užtarimą pagreitintų Rytų ir 
Vakarų Bažnyčių grįžimą į 
pilną vienybę ir kad tikintieji 
Sovietų Sąjungoje ir pavergtoje 
Lietuvoje atgautų laisvę išpa
žinti bei praktikuoti savo tikė
jimą ir savo tautinius siekius. 

Deja, žinios ateinančios iš 
Lietuvos nėra daug žadančios. 
Vysk. J. Steponavičiui nelei
džiama vykti ,.ad l imina" 
drauge su kitais vyskupais į 
Romą. Priešingai, jis puolamas 
neva esąs inspiratorius prof. dr. 
Skuodžio, kuris Amerikoje pla
čiai liudija apie sunkią 
Bažnyčios padėtį Lietuvoje, kuri 
bandoma griauti iš vidaus, 
panaudojant pačią dvasiškiją 
įvairiomis dvasinio ir fizinio 
prievartavimo priemonėmis. Pa
staruoju metu platinamas taria
mai kunigų paruoštas raštas, 
kuriuo kalt inamas vysk. J. 
Steponavičius, kad jis per savo 
garbintojus šmeižiąs Lietu •» 
kunigiją, ardąs tikinčiųjų /ie-
nybę ir tuo pačiu kenkiąs Baž
nyčiai. Nežiūrint šio viso, galim 
ir turim būti optimistai drauge 
su Šv. Tėvu. Dievui juk nėra 
negalimo dalyko. 

Tik tai, kas kaip paveikslas 
nuskęsta į sielos gelmes, turi 
auklėjamosios reikšmės ir yra 
mokymo pr iemonė sielos 
kultūrai. 

Heilmann 

etuvį. Nepraneši, tai kas nors praneš — tuomet išsi
ūk. 0 išsilaižyti nebuvo taip lengva: kiekvienas toks 
užengimas buvo atžymimas asmeninėje byloje, 
kvienas toks atžymėjimas, tai lyg akmuo prie skęs-
Mojo kojos. 
Čia ir yra sovietinio teroro pagrindas, kad dviese 
dar galima kokį žodį pasakyti, bet jokiu būdu ne, 
u bus trečias. Tai suprasti tegali t ik tie, kurie yra 
jergyvenę. Kurie šios taisyklės nežinojo ir nesupra
s i ne tik save, bet ir kitus įklampindavo. Gal ir 
toningai pavesdavo lietuviams pravesti tokias „dis-
ijas", kad sukėlus nepasitikėjimą ir nesantaiką. 
Civiliniame gyvenime nebuvo suspėta viską vora-
diu apipinti. O kariuomenėje visi ir visą laiką buvo 
itvadovų, komisaru ar jų patikėtinių akivaizdoje, 
įdrai visos kariuomenės yra paremtos principu: 
rlys kylį varo, o šlėga visus"! Jeigu visose ka-
)menėse yra šlėga, tai raudonosios armijos daliniuo-
ų yra gal trejetas: karinė vadovybė, komjaunimo 
tinė organizacija ir politiniai vadai. Visa tai minėta 
anizacija su visu įniršiu veikė, kad numatyta prie-
ka praeitų be didesnio pasipriešinimo. 
Politinės pamokos sekė politines pamokas, girnos 

ką malė ir traiškė. Kad būtų įspūdingiau, tai buvo 
ikiami mitingai. Mitingai neapsieidavo be pre-
iumo, tai jau mes dabar gerai žinome. Priekyje už 
idonai padengto stalo susėsdavo dalinio vadas, komi-
•as, vienas iš politvadovų, puskarininkis ir koks nors 
inis. Šio prezidiumo sudarymas nebuvo labai svar-
s, tad buvo galima tik keletą sykių delnais šleptelėti, 
darius Šį prezidiumą, buvo einama prie svarbesnės 
lies, būtent garbės prezidiumo, o čia tai jau reikėjo 
žiopsoti. Žinoma, ypač nežiopsoti turėjo tie, kurie 
Įėjo pirmutinėse eilėse, o galiorka... visuomet lieka 
liorka. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ KILMĖS 
VAIKŲ STOVYKLA 

Dainavoje jos šiemet nebus 

JADVYGA DAMUŠIENĖ 

Informacija svarbi lietuviškai 
nekalbančių anūkų tėvukams ir 
mišrioms šeimoms, kad nebus, 
ir jos nebuvimo priežastys. 

Pereitais metais lietuvių 
kilmės vaikų stovyklai buvo 
stipriai pasiruošta, nes pirmą 
kartą buvo gautas dviejų savai
čių laikas. Todėl, be įprastos 
programos eigos, buvo numa
tytas ir lietuvių kalbos kursas. 
Programa buvo paruošta, moko
masis ir pagalbinis štabas 
sudarytas , tik, deja, sto
vyklautojų registracija slinko 
vėžlio žingsniu. Pakartotinai 
pratęstas registracijos laikas 
nedavė laukiamo rezultato, 
užsiregistravo tik 31 jaunuolis,o 
štabo kolektyvas siekė net 30 
asmenų (su virtuvės personalu). 
Taigi stovyklą ruošti buvo 
finansiškai neįmanoma. Dai
nava aukos negali daryti, nes ji 
pati laikosi iš stovyklinių 
grupių nuomos mokesčių ir 
aukų. 

Kas įvyko pernai, kad taip 
mėgiama stovykla nesusilaukė 
tinkamo skaičiaus stovyklau
tojų, liko „mystery" ne tik 
Dainavai, Mich., bet ir Nerin
gai, Vermonte, kuri pirmą kar
tą ilgametėje lietuviškai ne
kalbančiųjų stovyklos darbo 
patirtyje susidūrė su stovyklau
tojų skaičiaus „nuosmukiu". 
Dainavoje stovykla neįvyko, o 
Neringoje turėjo dvi stovyklas 
jungti į vieną. Tokiems atve
jams įvykus, labai nukenčia 
stovyklavietės biuždetas. 

Taip buvo pernai. 

Šiemet ir vėl iškilo naujos 
priežastys, dėl kurių Dainavoje 
neįmanoma suruošti šią 
stovyklą. Priežastys — didieji 
mūsų tautos kultūriniai įvykiai 
Kanadoje. Jie kaip tik sutampa 
su liet. nekalbančiųjų stovyklai 
skirta data. Šis sutapimas 
atima visą aktyvųjį jaunimą, 
kuris paprastai ateina vasaros 
stovykloms į pagalbą, kaip spor
to, muzikos ar būrelių vadovų 
pareigoms. Jie visi Šiemet įsi
traukę į Tautinių šokių šventės 
programą ir iki liepos 4 d. negali 
dalyvauti jokiose kitose parei
gose. Ši šventė Kanadoje yra 
įpareigojusi ir tėvus, kurie 
turi pristatyti savo (dar auto
mobilio nevairuojančius) vaikus 
į Hamiltoną tautinių šokių šok
ti. Iš šių tėvų tarpo stovyklau
janti grupė gauna programoje 
numatytų dalykų dėstytojus, ko 
šiemet neįmanoma padaryti. 
Taigi liet. nekalbančiųjų vaikų 
stovyklinę datą nuo birželio 26 
d. iki liepos 3 d. „užmušė" 
tautiniai renginiai Kanadoje. 

Skriauda stovyklautojui 

Jau ne vienas iš tėvų, šioje sto
vykloje stovyklavusių vaikų, 
teiraujas, kada bus šiemet liet. 
nekalbantiems vaikams stovyk
la. Labai skaudu, kai turi duoti 
atsakymą, kad šiemet stovyklos 
nebus. Žinoma, kad kelerių metų 
laikotarpyje neįvykusi stovykla 
yra didelė skriauda vaikams, 
bet lietuviškai nekalbantiems 
ypač didelė skriauda. Dalis šitos 
stovyklos jaunimo, kurie 1986 
m. buvo keturiolikos metų, kitų 
metų, t.y. 1989 m., stovyklai jau 
bus „peraugę" stovyklinio 
amžiaus ribą. Daug jų tikėjosi 
bestovyklaudami „užaugti" ir 
įeiti į šios stovyklinės grupės 
jaunesniųjų stovyklautojų būre
lių vadovus, kad tokiu būdu pra
ilgintų ir palaikytų kontaktą su 
savo kilmės draugais ir dės
tytojais nors ir vieną savaitę 
metuose. Tuo susirūpinę būdavo 
ypač tie, kurie gyvena toli nuo 

bet kokių lietuviškų vienetų, 
neturi nė vieno lietuvio kaimy
no, o mamytė l ie tuviškai 
nemoka. 

Gaila, gaila tų, kuriems jau 
nebus daugiau progos praleisti 
lietuviškoje aplinkoje, sustiprin
ti užmegztas pažintis ir dar 
giliau pažinti savo kilmės pa
saulį. Esu giliai įsitikinusi, kad 
netolima ateitis mums iškels 
„rėkiantį" reikalą ruošti va
saros stovyklas ir vyresniesiems 
gimnazistams ir studentams, 
kurie nekalba lietuviškai, bet 
save laiko ir nori būti lietuviais. 
Tokių yra nemažai, o vienas 
atvejis gali būti duodamas čia 
kaip pavyzdys: 1960 m. vadova
vau pirmajai Lietuvos Vyčių 
jaunimo stovyklai Dainavoje. 
Tai ir buvo pirmoji lietuviškai 
nekalbančių vaikų stovykla 
Dainavoje. Vieno anų laikų sto
vyklautojo (nekalbančio lie
tuviškai) trys vaikai kiekvieną 
metą atsiunčiami į Dainavoje 
vykstančią liet. nekalbančiųjų 
stovyklą. Garbė jiems. 

Siūlymas ir nuoširdus 
pa tar imas 

Vietoje vasaros stovyklos ke
liems vaikams, kodėl ne pras
mingos ir vertingos atostogos 
visai šeimai Tautinių šokių 
šventėje, Kanadoje? Tautinio 
jausmo sustiprinimui reikia aki-
vai2daus lietuvių kultūrinio gy
venimo pažinimo. Stovykloje 
gaunamos žinios ir šokami šo
kiai tėra tik mažutė supažin
dinimo dalelė su mūsų šakotu 
kultūriniu gyvenimu. Šieme
tinė Tautinių šokių šventė 
suteiktų progą įsitikinti, kad 
yra masė lietuviško jaunimo, 
kad didelė dalis jo yra įsijun
gę į lietuviškos kultūros 
puoselėjimą ir, nežiūrint nei 
nuotolių, nei išlaidų, suvažiuoja 

pademonstruoti ir parodyti pa
sauliui (ir ne tik lietuviškam) 
„Lithuanian power" išeivijoje. 

Nuvykimas į šią šventę būtų 
didžiausia dovana savo 
vaikams, visai šeimai ir ši pras
minga vidurvasario dovana 
galėtų būti dengiama nereikš
mingų, bet išlaidingų kalėdinių 
dovanų sąskaiton. 

Patar imas nuoširdus — 
važiuokite, kas tik galite, savo 
ir savo vaikų labui. Nepraleis
kite progos savo tautinės dva
sios sustiprinimui. Toks aki
vaizdus, masinis lietuviško jau
nimo susibūrimas palies giliai 
kiekvieno širdį, palies taip, kaip 
paliečia kiekvieno mūsų lie
tuviuko tautinius jausmus, 
apsilankiusius pirmą kartą 
Lietuvoje. Tik grįžę net padaro 
pažadus kalbėti tik lietuviškai 
su lietuviais draugais ir nesibai
dyti lietuviškos veiklos. 

Akivaizdus susidūrimas su 
masiniu savo kilmės tautos 
susibūrimu čia išeivijoje pajėgs 
giliau paliesti jausmus, kaip ta 
viena savaitė stovykloje. Proga 
speciali. Pasinaudokite ja, o 
vykstant į Tautinių šokių 
šventę gal ne vienas stabtels ir 
prie Niagaros krioklio, ypač tie, 
kurie jo dar nėra matę, turėtų 
puikiausią progą jį pamatyti. 

Viltis susitikimui 
Hamiltone 

Viskas įmanomąjei yra noras 
ir nusistatymas. Manau, kad 
atvykę į Hamiltoną lietuviškai 
nekalbančių stovyklos buvę sto
vyklautojai galėtų susitikti. 
Laikas būtų įmanomas šeš
tadienį ir sekmadienį. Šešta
dienį prie Convention Center 
vakarinėj daly prieš Chedoke 
salę 7 vai. v. Sekmadienį po ka
talikų pamaldų prie Convention 
Center pastato vakar inės 
sienos, lauke, iki 1:20 vai. p.p. 
(Aš ten būsiu). 

1989 m. vasaros stovyklai lie
tuviškai nekalbantiems laikas 
jau išrūpintas. Ji įvyks nuo 
liepos 30 d. iki rugpjūčio 6 d. 
Laikas labai geras. Tėvams, 
kurie jau teiravosi šiemetinės 
stovykios reikalu, buvo duo
dama jau kitų metų data. Jie 
baiminosi, kad vėl kas 
neįvyktų. Buvo užtikrinti, kad 
tas laikas jaunimo stovykloms 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Dayton, Ohio 

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Šiais metais buvo sąmoningai 
suplanuota nudelsti mūsų tau
tos minėjimą, kad išvengus 
žiemos sniegų ir pūgų. Neapsi
vilta, pavasariška saulutė su
traukė ir toliau gyvenančius 
dalyvauti šventėj. 

Šventė pradėta lietuviškomis 
pamaldomis, skirtomis už 
Lietuvą, pareikštos mintys irgi 
buvo kreipiamos ta linkme. 
Altorių puošė lietuviškas uždan
galas ir ilga juosta su įrašu: 
„Viešpats mano stiprybė, šian
dien, rytoj ir amžinai". Abu 
išausti ir gauti iš Lietuvos. 

Po pamaldų svečiai parapijos 
salėje buvo pasotinti šiltais 
užkandžiais, pagamintais ir su
neštais mūsų moterų. Jos 
nusipelno mūsų ypatingos 
padėkos. 

Programa prasidėjo 12 vai. 
Programai vadovavo ir svečius 
pristatė Mrs. Aldona Ryan, 
LARK sąryšio pirmininkė. 
Kalbėjo dr. Alfonsas Kisielius iš 
Sidney, Ohio, abiem kalbom. 
Pareiškė labai įdomių minčių, 
bandė įžvelgti į ateities galimy
bes, artėjančias laisvės dienas. 
Yra pragiedrulių, bet dar daug 
priklauso nuo ateities... 

Meninę programą atliko Rūta 
Pakštaitė Smith, padainuo
dama lietuviškų dainų. Ji taip 
pat giedojo ir bažnyčioje. Jai 
vargonais ir pianinu palydėjo 
io8 brangiausias Kevin Smith, 

niekad nebuvo sudaręs proble
mų. Vienintele priežastis būtų 
nepakankamas st. skaičius. Bet 
tikėkimės, kad spaudos ir asme
ninių kontaktų pagalba ir pačių 
stovyklautojų iniciatyva susi
rasti tokių stovyklautojų, kaip 
jie patys, ta priežastis bus paša
linta. 

Asmeninė detalė užbaigai 

Pereitų metų lietuviškai ne
kalbančiųjų stovyklai buvau pa
ruošusi visą programą, sudariau 
mokomąjį ir pagalbinį šta
bą ir, kadangi pati būčiau ne
galėjusi būti stovykloje (vykau 
į krikščionybės jubiliejų Ro
moje), pakviečiau mokyt. Ramą 
Petrusevičienę-Petrulienę iš 
Franklin, MI, vesti tos sto
vyklos programą. Jai pereitų 
metų darbas stovykloje turėjo 
būti preliudas į tolimesnį šios 
stovyklos darbą ir rūpesčius, 
susijusius su ja, nes aš jau per
nai pranešiau Dainavos direk
torių tarybos pirm. dr. Vyt. 
Damušiui, kad su 1987 m. sto
vykla baigiu savo „karjerą" ir 
einu į „retirement". Žinoma, 
daug metų šituose rūpesčiuose 
gyvenusi, juos gerai pažįstantį 
naujai šios stovyklos vadovei 
pažadėjau pagalbą savo sto
vyklinio darbo patirtimi, jei 
būtų reikalinga. 

Šiemet prieš gerą mėnesį 
laiko sužinojau, kad yra sunku
mų dėl jau anksčiau minėtų 
priežasčių sudaryti šiemetinei 
stovyklai štabą ir dėl toji šiemet 
neįvyksta, o daugelis tėvų jau 
„atakavo" mane telefonu. Kaip 
šios lietuviškai nekalbančio 
jaunimo stovyklos pradininkė 
Dainavoje, jaučiau pareigą 
painformuoti suinteresuotą vi
suomenę apie šiemetinę sto
vyklos padėtį ir paraginti tėvus 
kaip nors kompensuoti vaikų 
nusivylimą dėl stovyklos ne
buvimo. Tam ir siūliau Tautinių 
šokių šventę. 

kuris šiuo metu gyvena 
Daytone ir vadovauja Daytono 
Aviacijos bazės skraidančiam 
orkestrui. Menininkai buvo la
bai šiltai svečių sutikti, prašomi 
dar pridėjo keletą dainų, bet 
atsiprašė nuo daugiau dainų, 
nes jų 6 mėnesių sūnus Andrius 
Vytas jau rodė ženklų į namus. 
Clevelandas turėtų jį atpažinti. 
Kai lankėsi prez. Reagan Cleve-
lande, Kevin buvo atvežęs visą 
didžiulį orkestrą. 

Minėjime dalyvavo mūsų iš
tikimieji svečiai iš Cincinnati, 
Chilocothe, Lima ir iš kitur, kai 
kurie iš jų dalyvauja mūsų 
programose 30 metų. Mūsų 
giliausia pagarba jiems visiems. 

Aukų Lietuvos laisvinimo 
reikalams surinkta apie 700 dol. 
Daugiausia aukų skirta lietuvių 
teisėms ginti — „Americans for 
due Process". Minėjimo dalyviai 
skyrė savo aukas ir kitoms pa
geidautoms laisvinimo 
organizacijoms. 

70-sis Lietuvos Nepriklau
somybės sukakties minėjmas 
praėjo gražiai ir įspūdingai. Dė
kingi visiems! 

RETĖJA EILĖS 

Bronius Araminas, grįžęs iš 
darbo pirmadienį po Velykų, 
pasijuto negerai ir gana staigiai 
iškeliavo negrįžtamai. Daytone 
išgyveno 39 metus. Būdamas la
bai kruopštus ir darbštus,įsigijo 
nuosavą dantų laboratoriją. 
Buvo sėkmingas savo darbe. 
Nuliūdime liko žmona Angelė ir 
duktė Irena. . , . 

Daytomškis 

CLASSIFIED GUIDE 

Daiva Vaitkevičiūtė-Meil ienė 
deklamuoja Maironio minėjime Jau
nimo centre balandžio 10 d. 

Nuotr. Vyt. Račkausko 

Dėl tolimesnio šios stovyklos 
darbo ir egzistavimo turėtų būti 
kreipiamasi jau į naują šios 
lietuvių kilmės vaikų stovyklos 
organizatorę mok. Ramą Petru
sevičienę-Petrulienę tel.: 
313-626-4709, adresas: 30200 
Oakleaf Dr., Frankl in , MI 
48025. 

Dėkoju mokyt. Ramai Petru
lienei, sutikusiai perimti šį taip 
labai reikšmingą darbą ir linkiu 
geriausios sėkmės. Dėkoju, 
giliai ir nuoširdžiai, visam dir
busiųjų kolektyvui, kurie ati
davė savo brangų asmeninį 
laiką įžiebimui meilės lieps
nelės savo kraujo broliuose jų 
lietuviškai kilmei. 

Reikalingas 4 kambarių apšil
domas butas suaugusiam žmogui 
tarp Kedzie & Pulaski. Skambinti: 
778-0065. 

HELP VVANTED 

Doboy Wrappmg Machine Operator 
Pizza M akt r 
Ask for Mike 7 am to 12 noon. 
Clean up rr.ain. man 
Mechanic — Bodyman 
Ask for Paul 11 am — 9 pm 

344-1900 
Mušt speak fluent Engtish. 

MISCELLANEOUS 
* 

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

Tel. 376-1882 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

REAL ESTATE 

m MLS. KOMPIUTERI!/ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži-' I 
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

i 
GREIT IR SĄŽININGAI 

PATARNAUJAME PIRKIME 
BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

.y 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

Atsiuntė auką Kalėdoms 
S v. Kazimiero kolegijai 

Romoje 
Adamonis, \ , Ont., Adomavičius Kazys, MA, Almenas, 

K. ir M. MD, Anderlonis, STD, Juozas kun. dr., PA, 
Astravas & Fam., K. ir N., Alberta, Bajorūnas, Gene, II.., 
Balčiūnas, Bronius ir Ona, N.Y., Baltrulionis, P. ir N., 
N.Y., Benesevich, Bronius rev. Fla., Bertašius, P.H., 
Justinas, rev. msgr., Manitoba, Boris, Robert S., MI, Bra
zaitis, Violet, CT, Bronislava, A., Ont., Buividas. Charles, 
PA, Čekas, Emilija, N.Y., Cheslow, Eva. OH, Cizauskas, 
Vytautas, MI, Clapps, Eugene, PA, Dabusis, Viktoras, kun. 
Fla., Delininkaitis ir sesuo, Zigmas, CT, Gaidelis, SJ, 
Stanislovas, kun. Australia, Giedraitis, J. ir L., N.Y., 
Gustas Pranas, CA, Hanavin, J. ir J., PA. Idzelis, H. ir S., 
OH, Janickas, G. ir M., CA, Janiūnas, J. ir H., CT, Jasu-
tienė M., CA, Jauniškis Rūta, dr., N.Y., Joseph, CJC, M., 
sister, PA, Kadis, W. ir M., PA, Kaknevičius Kazimieras, 
kun., ONT, Kalade P.P., MA, Kassly & Daughter, Anne 
S., IL, Kasulaitis Peter, IL, Katarskis Vaclovas, kun, OH, 
Kazlauskas, Joseph, Ct, Kilmanas, Joanna, MI, Knights 
of Lithuania Co. 79, MI, Knights of Lithuania Co. 96. OH. 
Knights of Lithuania, Co. 135, CT, Kolicius, W. ir A., PA, 
Kondratas, Balys, CT, Krasauskas, Rapolas, kun., CT, 
Kubilius, SJ, Jonas, kun., QUE, Kuncas, J. ir J., PA, 
Kuzelis Kazimiera, IL, Lembertas-Daukantas Fams., CA, 
Liubinas, Bronius, kun. W. Germany, Lukoceviciute, 
Anele, MI, Majauskai, V. ir V., dr., FLA, Maliska Jonas. 
dr., QUE, Marchulinas, Julia, PA. Marchulones, 
Petronella, CO, Marma, Antanas. IL, Marshall, Catherine 
S., NEBR, Masionis, Antanas, N.J., Maziliauskai, J. ir B. 
ONT, Mikailai, J. ir R, FLA, Musonis, Vytautas, IL, Nat-
suhara, F. ir R., WASH, Pautieniene, Stase V., CA. 
Petkevičius, Stase, ONT, Pilkauskas, J. ir V., ONT, Priz-
gintas, V. ir T., N.J., Puoderiene, A., MI, Pupsyte, M. 
Benigne, sesuo, France, Putrimai, M. ir S., ONT, 
Račkauskas, Antanas, prof., IL, Radvina, Vincas, rev., C A, 
Riekus, Stefanija, OH, Rohrkemper, SND, Alberta, sister, 
OH, Romeiką, Mary, dr., PA, Schmidt, Barbara W., CT, 
Šeirys. Pranas, ONT, Skučas, J. ir S., QUE., Skurkis, 
Brone, sesuo, Zurich, Stankūnas, Vacys, kun, QUE., Stašai
tis, Juozas, MA, Stukas, Ph.D, J. ir L., prof, N.J., Sulai-
tis, M. & Mosinskis, A, CA, Svegzda, Eleonora, ONT, 
Tamulis, Anthony J., Rev., IL, Talevicius, J. ir F., MI, 
Toronto Prisikel. Par. Rožinio dr-ja, ONT. Tumas, A. ir L, 
C A, Tyson, J. ir Ė., CT, Valaitis, F„ IL, Vėbras, Sofia, IL, 
Venckunas, Jurgis, CA, Vilaster, Alice A., IL, Vilčinskas 
Juozas, England, Vinevicius, A., Australia, Volodka, 
Juozas V., kun., VIC, Waihsnix, Margarieta, Austria, 
White, Joseph, MA, Žukas, J. ir J., N.Y., Zutelis, Joseph, 
PA. 

Vadovybės ir studentų vardu nuoširdžiai dėkoja 
visiems ui paramą ir dosnumą prel. Algimantas A. Bart
kus, Rektorius. 

Roma, 1988. 

ALĖS RŪTOS 
Naujas romanas 

DAIGYNAS 
Liet. Knygos klubo leidinys, ką tik išėjo iš spaudos. 

Plačiai skaitoma autorė svarsto jaunosios lietuviškos 
išeivijos kartos problemas pasaulyje, ryšium su ištikimybe 
lietuviškumui ir realiomis sunkenybėmis. Du knygoms saki
niai abipusiu būdu parode jaunosios kartos problemas. 

Lietuviškame koncerte „Mano senelis šluostydavusi 
ašaras. Aš tik čiulpdavai, saldainį..." 

Bet šioje knygoje yra ir kitas jaunos lietuvės daug 
žadantis pasisakymas: „ / vvonder, dėde, ką manai, jeigu aš 
mamos knygą išleisčiau?" 

Knyga kainuoja su persiuntimu 13.50 dol. Illinois gyven
tojai moka 14.50 dol. Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 
W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Knyga gaunama ir pas 
knygų platintojus. J 

Gyvas pasaulio lietuvių bendruomenės vaizdas 
naujai išėjusios Lietuviškos Knygos klubo knygoje 

Antano Gailiušio 
SAVANORIO DUKTĖ, 

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

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

Įdomiai iliustruota knyga kainuoja 9 dol. Su persiuntimu 
— 19.50 dol . Illinois gyventojai moka 11.30 dol . 
Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, 
IL 60629. ši knyga gaunama ir pas knygų platintojus. 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 

Knygos antrinis pavadinimas: ,,The VVorld's Best Russian 
(Underground) Jokės", žurnalistas ir rašytojas Algis Rukšėnas, 
politinės-satyrinės dramos „Posėdis" pragare ir ,,Day of Shame" 
(knygos apie Simo Kudirkos 1970 m. nepavykusį pabėgimą į laisve 
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir 
charakteringus juokus, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir 
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakterį. 

Secaucus, New Jersey: Citadel Press, 1986. Kaina su per
siuntimu in USA $7.90. Illinois gyventojai moka $8.40. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. III. 60629 

• i 



TALENTAI 
KONGRESE IR 

KLAIDŽIOJIMAS 
SYDNĖJUJ 

RITA L I K A N D E R Y T Ė 

Vakare toj pačioj, bet j au visai 
kitaip atrodančioj salėj vyko 
atidarymo banketas ir vakarie
nė. Cia dalyvavo ne tik suvažia
vęs jaunimas, bet ir Australijos 
jaunimas ir visa Sydnėjaus 
visuomenė. Buvo smagu pama
tyti visus labai gražiai apsiren
gusius, išsipuošusius, o ne su 
džinsais ar trumpomis kelnė
mis, kaip jau buvom įpratę. 
Vyko linksmas pabendravimas 
ir naujų draugysčių sudarymas. 
Įsijautę šoko iki tol, kol mūsų 
neišvarė lauk. Daug kas tęsė 
balių viešbučio kambariuose, o 
kiti turėjo spėti prieš 1 vai. ryto 
pagaut i paskut inį t r auk in į , 
kuris grąžintų juos atgal į 
namus, kitaip beveik nebūtų 
galima grįžti. Visi skirstėsi pilni 
visokiausių įspūdžių ir tarėsi 
kur ir kada rytoj susitikti . 

Nors oras kitą rytą nebuvo 
labai geras, bet j au mes buvom 
susitarusios susitikti su Ona ir 
Zita, abi iš Melbourno, prie 
Qantas oro linijos. Kadangi 

' mums reikėjo sutvarkyti savo 
skridimus, mes labai susidrau
gavom su visais tos linijos patar
nautojais, nes tiek daug ten 
laiko praleidom. Gerai, kad jie 
labai malonūs ir stengėsi viso
kiais būdais mums padėti. Mes 
esame jiems labai dėkingos už 
jų pagalbą. Bet jeigu būtų buvę 
teisingai bilietai išrašyti iš kar
to, mums nebūtų reikėję čia 
vargti. 

Susitikom su draugėm, kurios 
irgi nelabai Sydnėjų pažįsta, tai 
mes visos keturios klaidžiojom. 
Bet kadangi niekur neskubė
jom, tai buvo įdomu nuklyst i į 
kitas puses. Aplankėm Queen 
Victoria Building (QVB) — tai 
senas pastatas, pastatytas 1893 
m. Jis vienu metu buvo vaisių 
ir daržovių turgus, o dabar nau
jai atremontuotas.kuriame yra 
daugybė visokių krau tuv ių , 
k r a u t u v ė l i ų , r e s t o r a n ų ir 
kioskų. Čia prasidėjo mūsų 
opalų susipažinimas ir pirki
mas. Visi parduotuvių savi
ninkai labai malonūs, ypač 
užsieniečiams, a t sak inė ja į 
klausimus ir duoda pa tar imus 
ir pasiūlymus. Taip pat užlipom 

i Sydnėjaus bokšto viršūnę, kur 
"natėsi, nors dėl l ietaus nelabai 
aiškiai, visas miestas — ir 
katedra, ir uostas, ir t i l tas , ir 
operos rūmai. Aplandžiojom po 
įvairius ,arcades* — ta i ilgi 
praėjimai tarp gatvių, kuriuose 
iš abiejų pusių yra pastatytos 
įvairios krautuvės ir parduo-
tuvės. Cia galima viską ras t i — 
ir rūbus, ir knygas bei žurna
lus , ir b r a n g a k m e n i u s , jų 
tarpe ir opalus. Sių .arcades' yra 
labai daug ir kai kurie net yra 
šalia vienas kito. Paragavu
sios australiškų „scones", tai 

apysaldžios bulkutės su grietine 
a r marmeladu, išsiskirstėme 
sava is keliais. Mūsų draugės 
važiavo atgal į Melbourną, o 
mes sėdome į t raukinį i r grįžom 
a tga l į Punch Bowl. Susit iksim 
vėl a rba stovykloje, a rba t ikrai 
pe r uždarymą Melbourne. 

V a k a r e Lietuvių namuose 
įvyko pirmasis šio kongreso 
t a l e n t ų vakaras . Salėj buvo 
s u s t a t y t a d a u g kėdžių (aš 
nemaniau , kad salė tokia didelė 
—ji atrodė daug mažesnė į ją t ik 
pažiūrėjus!) . P r o g r a m a buvo 
pi lna , įdomi i r labai įvairi. 
Dalyvavo jaunimas ir svečiai iŠ 
visų k ra š tų . Tik aš n iekur ne
pastebėjau, kad būtų kokie nors 
a m e r i k i e t i š k i t a l e n t a i . A r 
Amerikos jaunimas neturi jokių 
ypa t ingų talentų? Ar j ie nebuvo 
p a k a n k a m a i pasiruošę? Ar j ie 
t i k t a ip bailūs? 

V a k a r o o rgan iza to rė Ri ta 
B a r k u t ė (Melbourne) šmėkščio-
j o po s a l ę , p r i ž i ū r ė d a m a , 
k a d v i s k a s b ū t ų t v a r k o j . 
P r o g r a m ą a t ida rė v iena iš 
„ S v a j o n i ų " — V i r g i n i j a 
Bruožytė , kuri k a r t u su broliu 
A r ū n u padainavo kelias dainas, 
vieną iš jų skirtą a.a. Algi
m a n t u i Žemaitaičiui. Toliau pa
s i rodė A r g e n t i n o s p i a n i s t ė 
Ar iana Alejandra Rastauskaitė, 
k u r i ba igus i Argent inos muzi
kos konservatoriją. J i labai 
p u i k i a i p a s k a m b i n o k e l i s 
kūr in ius . Matėsi kanadietės Ve
ron ika Krausa i t ė ir Sigi ta Ber-
sėna i tė , kurios atl iko poezijos 
ska i tymą su pri taikyta muzika. 
Muziką sukūrė Veronika, o 
žodžius Sigita. Iš tolimos Pran
cūz i jos a t v a ž i a v ę , l i a u d i e s 
d a i n a s su birbyne at l iko Jolan
t a V a i č a i t y t ė - G o u t t i r j o s 
d r a u g a s Jean-Claude . Jean-
Claude lietuviškai nemoka, bet 
muz ika visur ta pat i . J i s nieko 
apie birbynę nežinojo, kol jam to 
i n s t r u m e n t o neparodė Jolanta . 
J i s y ra muzikantas , groja klar
n e t u Džiaso (jazz) ansambly Pa
ryžiuje, bet mėgino pr i ta ikyt i 
savo ž in ias ir prie birbynės. 
Laba i gera i jam išėjo. J i s pri
t a i k ė b i r b y n ė s g a r s ą p r i e 
senoviškų liaudies dainų. Bravo 
Jean-Claude (ir, ž inoma, Jolan
tai) už tokį įdomų liaudies dainų 
p e r d a v i m ą . Tol iau vėl dvi 
k a n a d i e t ė s — Loreta S tanuly tė 
i r Da ina Kalendrai tė pasirodė 
s u Jadvygos Matulai t ienės pa
rašy tu taut in iu šokiu „Per girią 
girelę". Antroje programos daly
j e matės i Melbourno j aun imo 
t ea t r a s su įdomiu vaidinimėliu. 
V a k a r a s , kaip j a u ir visi kit i , 
baigėsi pasižmonėjimu toj pačioj 
vietoj. Kadangi dienos buvo 
laisvos i r jokios nus ta ty tos pro
gramos , visi važinėjo, kur t ik 
norėjo — vieni apėjo miestą ir 

k r a u t u v e s , ki t i s u laivel iu 
(ferry) nuplaukė į pl iažus , 
t r e t i n u l ė k ė į zoologijos 
sodą pamatyti koalų ir kengūrų. 

Mes šiandien nutarėm apvaži-
nėti miestą ir susipažinti su jo 
v i s o k i o m i s y p a t y b ė m i s . 
Ke l iavom Sydney Explorer 
autobusu. Ši autobuso kelionė 
įdomi tuo, kad už vieną žemą 
ka iną galimą pamatyti daug 
dalykų ir rajonų. Autobusas 
sustoja 20 skirtingų vietų, k u r 
gal ima išlipti ir pabūti kiek t i k 
nori vienoj vietoj, o t ada paimti 
kitą pravažiuojantį autobusą ir 
važiuoti toliau. Gali pradėti nuo 
bet kokio punkto i r keliauti 
tol iau ra tu , kol grįši ten, iš k u r 
pradėjai. 

Mes pradėjom nuo operos 
r ū m ų (deja, j ie buvo uždaryti i r 
neturėjom progos pamatyt i to 
p a s t a t o iš vidaus) ir t a d a 
važiavom toliau. Sustojom pr ie 
ponios MacQuaries' kėdės, p r ie 
Queen Victoria Building, Kings 
C r o s s r a jone (š is r a j o n a s 
p a s i ž y m i savo y p a t i n g u 
nak t in iu gyvenimu), kiniečių 
r a j o n e , k u r laba i s k a n i a i 
pavalgėm pietus, ir daug, d a u g 
k i tur . 

Trumpas paaiškinimas apie 
ponios MacQuaries' kėdę. Ji y r a 

vienoj įlankoj prie uosto. Šioj 
vietoj anksčiau mėgdavo atei t i 
pasivaikščioti pirmo guberna
t o r i a u s žmona pon ia Mac-
Quar ie . Iš šios vietos buvo viso 
miesto jai labai gražus vaizdas. 
Kaliniai iš akmens padarė kėdę, 
kad j i turė tų kur atsisėsti i r 
pasilsėti . Gidai visur aiškina 
istorinius faktus ir maloniai at
sako į visus klausimus. Ka i 
privažiavom prie šios kėdės, 
matėsi didelis automobilių susi
grūdimas. Autobusas negalėjo 
pravažiuoti, tai mes išlipom prie 
š ios s t o t i e s i r nuė jom 
pasižiūrėt i , kas t e n vyksta. 
Pasirodo, kad į uostą kaip t i k 
tą dieną įplaukė didžiulis Ame
r i k o s k a r i u o m e n ė s l a i v a s . 
J i s ka ip t i k tuo momen tu 
ruošėsi prisiartinti ka ip galima 
arčiau kran to ir mesti inkarą. 
Aišku, todėl visi sustojo pasi- į 
žiūrėti , kas Čia vyksta, ir mes jų 
ta rpe . 

Toliau įsėdom į autobusą i r 
ma tėm pirmojo gubernatoriaus 
r ū m u s , buvusius kar iuomenės 
barakus, miesto rotušę, centrinę 
t r auk in ių stotį ir daug k i tų 
įdomių vietų. Autobuso dėka 
m a t ė m daug daugiau n e g u 
bū tume mačiusios pačios. Šią 
,Explorer ' autobuso kel ionę 
pa ta r iu visiems važiuojantiems 
į Sydnėjų. Autobusas važiuoja 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro 
kiekvieną dieną. Nutarę vakare 
paaukot i „Sutar t inės" koncer
tą, susit ikom Kings Cross ra
jone pažiūrėti , kaip veikia ir 
kaip atrodo Sydnėjus nakties 
metu . 

Čia galima rasti visokiausio 
tipo žmonių — ir studentų, ir 
darbininkų, ir jaunesnii^gražiai 
apsirengusių, ir ne taip gerai 
apsirengusių^ir net jaunų mer
gaičių su labai t rumpais sijo
nėliais. Mums šis rajonas labai 
patiko. Mes tik ėjom gatve i r 
s t ebė jom žmones . Mie s to 

gatvėmis tą pat į vakarą vaikš
čiojo 4000 Amerikos jūreivių, 
kurie paleisti i š savo laivų irgi 
norėjo mies tą pamaty t i ir 
susi t ikt i su vietiniais aus
tralais. 

Buvo labai įdomu, kai vakarą 
praleidom ka lbėdami su 
Amerikos jūreiviais, o ne su 
australais. N e t nepastebėjom, 
kadjau darosi vėlu ir mums rei
kia skubėti į traukinio stotį, kad 
spėtumėm grįžti paskutiniu 
traukiniu namo. Bet, deja, jau 
buvo per v ė l u , i r stotis buvo 
uždaryta. Dabar reikia rasti 
taxi ir kaip nors grįžti namo. 
Bet ir čia, pasirodo, ne toks 
lengvas dalykas — tokiu laiku 

nėra jokių tuščių automobilių, 
o tie, kurie pravažiuoja, taip toli 
nevažiuoja arba gali paimti tik 
4 keleivius (mūsų buvo penki!). 
P a g a l i a u s u s t a b d ė m vieną 
šoferį i r p i r m i a u s i a jo 
paklausėm, a r j is pri ims 5 
žmones ir nuveš juos į 3 skir
tingus miestelius — dvi į Punch 
Bowl, du į Summerhil l ir vieną 
į Redsby. J i s sutiko,ir pradėjom 
klaidžiojimo kelionę atgal į 
namus. Mes net negalėjom šofe
r iui nurodyti kelio, nes mes vis 
dėlto tik ką atvažiavę ir miestą 
da r nelabai pažįstam, o be to 
tiek, kiek jį pažįstam, pažįstam 
t ik per t raukin į ir t raukinio 
stotis. Automobiliu važiuojant 
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buvo v isa i k i t a s d a l y k a s . 
Atrodo, kad ir pats šoferis 
nelabai pažįsta visus Sydnėjaus 
r a j o n u s ir k a m p u s , be t 
žemėlapio pagalba pagaliau visi 
grįžom laimingai į savo namus. 
Pas tebėjau, kad Austral i jos 
miestuose, visuose taxi y r a 
to miesto ir aylinkių žemėlapis, 
nes čia miestai yra daugiau 
išsiplėtę negu Amerikoje. 

'Bus daugiau) 

PRIEŠ P O R N O G R A F I J A 

Kardinolas Bernardinas at
kreipė dėmesį į moralinę žalą, 
daromą pornografinių spaus-
dinių, filmų i r video vaiz
dajuosčių. P a r a g i n o g e r o s 
valios žmones boikotuoti t a s 
krautuves, kurios tą šlamštą 
pardavinėja. Daugelis Chicagos 
krautuvių jau ima ats isakyt i 
pa rdav inė t i p o r n o g r a f i n i u s 
dalykus. 

A.tA. 
JONAS ANINKAVIČIUS 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. balandžio 17 d., 10:50 vai. ryto, sulaukęs 

77 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Leliūnų valsč., Liveikių kaime. Ameriko

je išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bronė Patumsytė, 

sūnus Romas Ankaitis, mart i Danutė, duktė Irena 
Kocoiowski, žentas Jerry; keturi anūkai: Kristina ir Vytas 
Ankaičiai, Aliukas ir Sherri Kocolowski; Lietuvoje sesuo 
Teklė Šapokienė ir svainis Balys Patumsis su šeimomis ir kiti 
giminės. 

Priklausė Pensininkų draugijai. 
Kūnas pašarvotas antradienį, balandžio 19 d. nuo 3 iki 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 20 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nulidę žmona, sūnus, duktė, sesuo, anūkai ir gimines. 
Laidotuvi'4 direkt. Donaid A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
TEKLĖ KAKTIENĖ 

VTTOŠYTĖ 

Gyveno Phoenix, Arizonoje; anksčiau Bridgeport 
apylinkėje. 

Mirė 1988 m. balandžio 14 d., 12:04 vai. ryto, sulaukusi 
senatvės . 

Gimė Lietuvoje, Švėkšnos valsč., Mockaičių kaime. 
Amerikoje išgyveno 78 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime dukros: Helen August, 
žentas Joseph ir Lucille Reifon, žentas VV'alter: penki anūkai 
ir šeši proanūkai; krikšto dukra Adelle Petkus, krikšto sūnus 
Kazimieras Paičius ir kiti giminės. 

Priklausė Apaštalavimo, Tretininkų, Gyvojo Amžinojo 
Rožančiaus draugijoms; buvo amžina narė Šv. Kazimiero 
Seserų rėmėju; priklausė Šv. Pranciškaus Seserų ir Tėvų 
Marijonų rėmėjams. 

Kūnas pašarvotas antradienį, balandžio 19 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Jurgio F. Rudmino koplyčioje 3319 S. Lituanica Ave. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 20 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta j Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukros, žentai, anūkai, proanūkai ir krikšto 
vaikai . 

Laidotuvių direkt. Jurgis F. Rudminas. Tel. 927-1138. 

A.tA. 
AUGUSTA FUKARTIENĖ 

Gyveno Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. balandžio 16 d., sulaukusi 66 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 32 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: Donaid ir Victor; 

dukros: Renata, žentas Robert Duran ir Christine; anūkai: 
Douglas, Krysta, Marie ir kiti giminės. ' 

Velionė buvo našlė a.a. Augustino. 
Kūnas pašarvotas antradienį, balandžio 18 d. nuo 5 iki 

9 v.v. ir trečiadienį, balandžio 19 d. 2 iki 9 v.v. Gaidas Daimid 
koplyčioje, 4330 S. Californa Ave. 

Laidotuvės įvyks balandžio 20 d. Iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus atlydėta į Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviškės 
bažnyčią, 6641 S. Troy Ave., kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs, dukros i r anūkai. 

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

• ' 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

VIENINTELĖ PROFESIONALI 
LIETUVIŲ KELIONIŲ 
ĮSTAIGA KANADOJE 

S K E L B I A ir 
G A R A N T U O J A 

P i g i a u s i a s k a i n a s k e l i o n ė s e { 
L I E T U V Ą 1988 metais 

5-kiom. 10-čiai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 
išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų Gegužės 6 - 20 

Gegužės 19 - birželio 3 
Gegužės 25 • birželio 8/12 
Birželio 9 - 24 
Birželio 30 - iiepos 17 

Gruodžio 27 -

Liepos 6 • 20 
Liepos 20 - rugpjūčio 2 
Rugpjūčio 11 - 27 
Rugsėjo 2 - 1 6 
Spalio 7 • 21 

sausio 10 1989 m. 

Kūčių vakare susitikę Jaunimo kongreso metu Australijos Bankrfowno Lietuvių klube Sydnėjuje 
Iš kairės: Kristina Binder, Darren Oaks, Dalia Kasubaite, Alena Bobelytė, Angelė Linartaitė ir kt. 

Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 
S m u l k e s n e s ž i n i a s t e i k i a m © 
tel. (416) 769-2500 

Mūsų įstaigoje Jums patarnaus: 
AUDRONĖ. LIUSĖ, DALIA, INGĖ. JOANNE. PAULIUS. 

Ves kalbame — lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rusiškai, 
lenkiškai, vokiškai, itališkai, ispaniškai. 

Mūsų įstaigoje jrc^gti kompiuteriai PEGASUS'GEMINI bei TDS 
Mūsų įstaiga yra ia7S — IATA. T-comn. BBS CLIA 

Adresas: 210C Bloor St. W Toronto. Ont., Canada. M6S 1M7 
Tel (416) 769-2500 Telex 06-986766 TOR 
KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOMIS. 

Mūsų registrac os numeriai: -etail nr 2559030 vrtiolesale nr 2475066 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St . , Ch icago 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So. 5 0 t h A v. , C i ce ro 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

IAIDOTUVIU DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 



• 
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x „Kaišiadorių vyskupija". 
Broniaus Kviklio Lietuvos 
bažnyčių knygų serijos pasku
tinis tomas, jau išspausdintas ir 
baigiamas įrišti. Kygos sutiktu
vės bus gegužės 13 d., penkta
dienį, 7.30 vai. vakare, Jaunimo 
centro kavinėje. Knygą įvertins 
ir pristatys kun. dr. Ignas Ur
bonas. Sutiktuves rengia Aka
deminio Skautų sąjūdžio Chica-
gos skyrius ir kviečia visuo
menę gausiai atsilankyti ir 
dalyvauti šio didžiulio veikalo 
baigtuvėse. 

x Šv. Pranciškaus seserų 
rėmėjų vakarienė Šaulių namų 
salėje buvo balandžio 17 d., 
sekmadienį, 3:30 vai. p.p. Pra
vedė vakarienę Marijonų 
bendradarbių dvasios vadas 
kun. Antanas Švedas. Buvo 
susirinkę apie pusantro šimto 
svečių. Plačiau bus kitą kartą. 

x Kun. Kęstutis Tr imakas. 
Putnamo seselių rėmėjų kape
lionas Chicagoje, atnašaus šv. 
Mišias ir pasakys pamokslą 
prieš metinę rėmėjų vakarienę, 
sekmadienį, balandžio 24 d., 3 
vai. Jėzuitų koplyčioje. Vaka
rienė 4 vai. Jaunimo centro 
salėje. 

x Prof. Vytautas Skuodis, 
Lietuvos pogrindžio kovotojas, 
bus pagrindinis kalbėtojas 
naujųjų LKB Kronikos knygų 
sutiktuvėse gegužės 8 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Menine programą atliks 
Liet. Vyčių choras, vado
vaujamas muz. Fausto Strolios. 
Taip pat bus jaunimo deklama
cijos. Po programos vaišės 
kavinėje, kur visi galės jaukiai 
pabendrauti . Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti ir parem-
ti LKB Kronikos knygų 
leidimą. 

x Muz. Arvydas ir sol. Nelė 
Paltinai, atlikę koncertą Phila-
delphijoje, išvyko į St. Peters-
burgą, Fla. Balandžio 30 d. kon
certuos New Britain. Šiame LB 
renginyje kalbės prof. V. Skuo
dis. Paltinų koncertas Chicagoje 
rengiamas gegužės 1 d. 

x Cicero vysk- M. Valan
čiaus kuopos tėvų komiteto ruo
šiamas vaizdajuostės rodymas 
bus sekmadienį, balandžio 24 d., 
Šv. Antano parapijos salėje, 
Cicero po 10:30 v.r. pamaldų. 
Vaizdajuostėje yra įrašyta 
katalikiškos Northridge gimna
zijos vedėjo James B. Stenson 
paskaita „Peer pressure". Bus 
kavutė ir užkandžiai. Taip pat 
bus priežiūra mažamečiams vai
kams. Visi susidomėję šia tema 
kviečiami atsilankyti. 

x Kazys Majauskas, Chi-
cago, 111.. atsiuntė 20 dol. 
„Draugo" stiprinimui ir pratęsė 
prenumeratą 1988 metams. K. 
Majauską skelbiame garbės pre
numeratorium, o už auką labai 
dėkojame. 

x Inž. Kazys Pabedinskas , 
Chicago, 111., lietuviškų or
ganizacijų darbuotojas, pratęsė 
prenumeratą su 20 dol. auka. K. 
Pabedinską skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už paramą 
labai dėkojame. 

x Dr. Gedas ir Aldona Gri-
niai, St. Petersburg, Fla.. pra
tęsė ,.Draugo" prenumeratą su 
25 dol. auka. Dr. G. ir A. Gri
mams, mūsų garbės prenumera
toriams, labai dėkojame už 
paramą. 

x Je i norite greit parduoti 
ar pirkti nuosavybę Palm 
Beach, Juno Beach, ar Jupiter 
apylinkėse, Floridoj skam
binkite į R. A. Realtrust Pro-
perties, Inc. Algiui Petru
liui 407-622-5000 arba 
407-747-5946. 

(sk) 
x Gifts International — N. 

ir J. Vaznelių prekyba praneša, 
kad jau gauti bilietai į Vm Tau
tinių Šokių šventę ir į kitus ren
ginius. Tel.: 312-471-1424. 

(sk) 

x Korp! Giedros šv. Mišios 
buvo Marijonų koplyčioje balan
džio 17 d., sekmadienį, 10 vai. 
Šv Mišių metu buvo priimta ir 
davė priesaiką nauja narė dr. 
Janina Krivaitienė. Po pamaldų 
buvo bendri pusryčiai ir susi
rinkimas ..Ramunės" salėje. Su
sirinkimą pravedė pirmininkė 
Raminta Marchertienė. kalbėjo 
nauja narė dr. J. Krivaitienė, A. 
Dumbrienė ir visos supažin-
dindamos kitas nares su savo 
šeimomis ir einamomis parei
gomis. 

x Sol. Gintarės Jautakai tės 
koncertas rengiamas gegužes 22 
d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Jau
nimo centre. Bilietų jau galima 
įsigyti ..Margučio"' raštinėje ir 
Gifts International parduo
tuvėje. 

x „Lietuvos Žemės ūkio 
1918-1940 m." dr. Broniaus Po
vilaičio parašytos knygos li
teratūrinę prasmę aptars rašyt. 
Danutė Bindokienė Jaunimo 
centre balandžio 22 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. Su 
a.a. dr. Broniaus Povilaičio 
parašytos knygos turiniu 
supažindins visuomenę dr. K. 
Ėringis. Vakaronėje dalyvaus 
autoriaus našlė Monika Povilai-
tiene iš Kanados ir kiti giminės, 
kolegos ir knygos rėmėjai. 
Visuomene taip pat kviečiama 
dalyvauti. 

x Algimantas Kezys pasa
kys kalbą dail. Ados Sutku
vienės ir Zitos Sodeikienės 
parodos atidaryme šį penkta
dienį, balandžio 22 d. 7:30 vai. 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus galerijoje. Po 
atidarymo bus parodos apžiū
rėjimas ir vaišės. 

x Rimo Milūno su Nina 
Pubentz užsakai prieš moterys
tės sakramentą eina Nekalto 
Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Brighton Parke. 

x Dr. V i ž i n a s skaitys 
paskaitą ateinantį trečiadienį, 
balandžio 20 d., 3 vai. (ne 2 vai., 
kaip anksčiau buvo skelbta^ 
Seklyčioje apie „Skilvio žaizdas 
ir blužnies uždegimą (Pancrea-
titis)". Visi kviečiami paskaitoje 
dalyvauti. 

x Lietuvių Žagarės klubo 
eilinis susirinkimas bus šešta
dieni, balandžio 23 d., 1 vai. p.p. 
Anelės Kojak salėje. 4500 So. 
Talman Ave. Visi nariai pra
šomi susirinkime dalyvauti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišės. 

x Po 10 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles,, kalendorių 
dr. Tomas Remeikis. dr. K. Ka
tilius, Pranas Zunde, Klaus ir 
Audronė Willeke, Kazimiera 
Arlauskienė, Antanina Puško-
riūtė. Viktoras Aras, Kazys Č. 
Šakys, Alfonsas Plepys, Zigmas 
Gedminas. Raymondas Sidrys, 
Brone Selenienė, Aldona ir Vai-
dis Valaičiai, K. Miškinis, E. 
Skiotys. Eleonora Szwed, A. 
Leškys ir Juozas ir Česlovą 
Naumai. Nuoširdus ačiū. 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX F I R S T , R imas 
Stankus, tel. 361-5950 arb? 
636-6169. 

(sk.) 
x KASOS 1988 m. informa

cinis susirinkimas bus balan
džio 24 d., sekmadienj, 1 vai. 
p.p. Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Po susirinkimo pasivai-
šinimas. Visus narius ir KASOS 
veikla besidominčius kviečiame 
dalyvauti. 

KASA 
(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Studentės Lietuvių klube Australijoje Jaunime kongreso metu. Iš kairės: Brigita Navickyte iš 
Kalifornijos, Nida Bichnevičiūtė, Andrea Mackevičiūtė ir Kristina Binder iš Chicagos. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MOKSLAS DETROITE, 
DARBAS CHICAGOJE 

1987 metų gruodžio mėnesį 
Michigano universitete Ann Ar-
bore Algis Rugienius įsigijo ma
gistro laipsnį iš Civilinės inži
nerijos. Specializavosi statyboje. 
Algis augo ir mokėsi Warren 
mieste, kuris yra trečias di
džiausias Michigano valstijoje. 
Lankė Warren Consolidated sis
temos mokyklas ir pabaigė 
didelę Cousino aukšt. mokyklą. 
Už gerą mokymąsi buvo pri
imtas į National Honor Society. 

Nuo pat mažens Aukštesniąją 
mokyklą lankydamas visą laiką 
žaidė krepšinio komandoj 1979 m. 
iš 700 Michigano aukšt. mo
kyklų jų komanda pateko į 
rungtynių baigminį ratą „A" 
klasėje. Pabaigęs aukšt. 
mokyklą gavo stipendiją Michi-

x Auksinis auskaras buvo 
rastas šių metų Chicagos skau
tų Kaziuko mugėje. Auskarą 
pametusi prašoma skambinti 
tel. 969-1316. 

x Kristina Lapienė, Tinley 
Park, 111., suprasdama lietuviš
kos spaudos sunkumus, pratęsė 
„Draugo" prenumeratą su visa 
šimtine. K. Lapienei, mūsų nuo
širdžiai rėmėjai ir garbės 
prenumeratorei,tariame nuošir
dų ačiū. 

x Daina ir dr. J o n a s Juo-
zevičiai , Athens, Pa., pa
rėmė „Draugą" 25 dol. auka ir 
pratęsė prenumeratą 1988 
metams. D. ir J. Juozevičius 
skelbiame garbės prenumera
toriais, o už auką labai 
dėkojame. 

x Stasė Prekerienė, San Jo
se, Cal., pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams, o savo vyro 
a.a. Felicijaus Prekerio pen
kerių metų mirties sukaktį mi-
mint, jo atminimui pridėjo 50 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Vladas Kezys, Ancaster, 
Ont., Kanada, parėmė dienraštį 
20 dol. auka ir pratęsė prenume
ratą 1988 metams. VI. Kezį 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už paramą labai 
dėkojame. 

x Tony Domeika, Durand, 
111., suprasdamas lietuviškos 
spaudos reikšmę lietuviškame 
gyvenime ir veikloj, pratęs
damas prenumeratą, atsiuntė 
visa šimtinę. T. Domeiką skel
biame garbės prenumerato
rium, o už auką labai dėkojame. 

x George Taurat, Portage, 
Ind., pratęsdamas prenumeratą 
atsiuntė 30 dol. dienraščio pa
ramai ir 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. G. 
Taurat skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už rėmimą 
savos spaudos labai dėkojame. 

gano universitete Dearborne, 
bet po dvejų metų apsisprendė 
studijuoti civilinę inžineriją 
Wayne State universitete Det
roite, kuriame vėl už krepšinio 
žaidimą gavo stipendiją. Wayne 
universitetą pabaigė 1986 me
tais. Michigano universitetas 
pasiūlė „fellowship" studijas 
tęsti toliau, ką ir nutarė daryti. 

Algis Rugienius 

Algis yra užbaigęs „Žiburio" 
žemesniąją ir aukštesniąją 
lituanistines mokyklas Detroi
te, priklausė L.S.S. „Baltijos" 
tuntui ir Dievo Apvaizdos 
jaunųjų parapiečių grupei , 
kurios valdyboje išdirbo trejus 
metus. L.S.K. „Kovo" krepšinio 
komandose žaidė nuo pat 
pirmųjų skyrių. 

Dabar dirba savo srityje S.D.I. 
inžinerijos firmoje Chicagoje, čia 
žada įsijungti į l ietuvišką 

veiklą, treniruojasi kartu su 
„Neries" klubu ir ruošiasi vykti 
į ID P.L.S. žaidynes Australijoje. 
Algio pasiekimais moksle ir 
sporte džiaugiasi tėvai „Drau
go" bendradarbė Liuda ir Algis 
Rugieniai, sesutės Daiva ir 
Gina, seneliai Ona ir Petras 
Griškeliai. — Pn. 

J A V LB SOCIALINIŲ 
REIKALŲ TARYBOS 

KONFERENCIJA 

Konferencija bus balandžio 
23-24 dienomis Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje. Šioje 
konferencijoje bus svarstomos 
įvairios problemos, surištos su 
žmonių senėjimo procesu. Joje 
dalyvauti sutikimą yra davę 
šios s r i t ies specialistai ir 
medicinos darbuotojai. Su refe
r a t a i s šioje konferencijoje 
dalyvaus referentai: prof. V. J. 
Černius, prof. A. Malcanai-
tė-Grinienė, D. Valentinaitė, J. 
Platakis, dr. A. G. Razma, dr. V. 
Nemickas, dr. A. Vanagūnas, 
prof. R. Kriaučiūnas, dr. P. 
Kisielius ir dr. A. Razma. 
Šiems visiems referatams vado
vaus prof. V. Černius. Kaip ma
tome, šiai konferencijai yra rim
tai pasirengta, pakviesta visa 
eilė rimtų prelegentų. Konfe
rencija prasidės šeštadienį 9:30 
vai .ryto, o sekmadienį 10:30 vai. 

Demografiniu požiūriu Ame
r ika keičiasi gana sparčiai, 
kasmet didėja vyresnių gyven
tojų skaičius. Į šį faktą jau 
atkreipė dėmesį biznieriai ir 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Raimundas Lapšys, kris

talo ir stiklo dirbinių meni
ninkas, gyvenantis Chicagos 
kaimynystėje (1079 Shady Tree 
Lane, Wheeling, IL 60090) 
dalyvauja „Arts and erafts" 
pobūdžio eksponatų parodoje 
„The Washington Craft Show", 
kuris balandžio 22-24 d. vyksta 
Washingtone: Departmental 
Auditorium, 1301 Constitution 
Avenue, N.W. Parodą globoja 
Smithsonian Instituto moterų 
komitetas. Parodoje su savo 
kūryba dalyvauja šimtas 
rinktinių šios rūšies meniiunkų 
iš 32 valstijų. Malonu tarp jų 
matyti ir lietuvį — Raimundą 
Lapšį. Jo emalio spalvota bei iš
skaptuota vaza rodoma ir pa
rodos reklaminiam lape su ki
tais penkiais atrinktaisiais. 

— Viktor i ja Jogai tė-Pa-
kulienė balandžio 9-10 die
nomis Des Moines, Iowa, pra
vedė rentgeno srities seminarą 
Iowa Chiropractic Society na
riams. Ji šiuo metu atlieka kli
nikinę praktiką ir dėsto rent
geno dalykus Palmer College of 
Chiropractic Davenport, Iowa. 

— Americans for Due Pro-
cess siūlo vasaros darbą stu
dentui arba studentei. Darbas 
vyktų New Yorke. Susiintere-
savęs jaunimas prašomas skam
binti į Americans for Due Pro-
cess įstaigą įprastom darbo va
landom 516-671-7975 arba ra
šyti: Post Office Box 85, Wood-
haven, New York 11421. Lie
tuvių kalba naudinga, bet ne 
būtinai reikalaujama. 

— Vasar io mėnesį Lie
tuvių Katalikų religinė šalpa 
išsiuntė visoms lietuviškoms or
ganizacijoms laišką, prašydama 

aukų padengti išlaidoms, 
kurios susidėjo vasario mėnesį. 
Išlaidos susidėjo iš to, kai Lie
tuvių Katalikų religinės šalpos 
įsteigtas Lietuvių informacijos 
centras informavo laisvojo 
pasaulio spaudą apie vasario 16 
įvykius Lietuvoje. Buvo pasiųs
ta 36 biuleteniai, buvo pasiųs
tos žinios telefaksu ir teleksu. I 
išsiųstą laišką jau atsakė kelios 
organizacijos bei individai. 
Jaunių Ateitininkų sąjunga pa
aukojo 500 dol. 

KANADOJE 
— Dalia Tamutytė, kovo 

pradžioje atvykusi iš ok. Lie
tuvos, Montrealio lietuviams 
padarė pranešimą apie gyve
nimą ir persekiojimus ok. 
Lietuvoje. Ji pati matė demonst
racijas dėl Maironio ir Vasario 
16-tosios. 

— Winn ipego Lie tuv ių 
Bendruomenės apylinkės nau
joji valdyba pasiskirstė parei
gomis: Vilfredas Gystis — pirmi
ninkas, Renata Ramančiaus-
kaitė — sekretorė, Brigita Bar-
kauskaitė — atstovė jaunimo 
reikalams. Taip pat pakvietė 
pereitų metų pirmininką 
Marijų Timmermaną patarėju 
ir Teklę Timmermanienę fondo 
ir Vasario 16 gimnazijos 
atstove. 

— Montrealio „Rūtos" klu
bo metinis susirinkimas buvo 
vasario 3 d. Buvo pagerbti perei
tais metais mirę keturi klubo 
nariai. Naujon valdybon įeina 
pirm. Bronius Staškevičius, 
vicepirm. Petronėlė Juš
kevičienė ir ses. M. Palmira, 
sekr. Albinas Baršauskas, ižd. 
Julius Jurėnas, revizijosj komi-
sijon Joana Kęsgailienė, Vincas 
Kačergius ir Kostas Toliušis. 

Tautinės sąjungos atstove pravedusi Maironio minėjimą Jaunimo centre 
balandžio 10 d. Vida Jonušienė su paskaitininku poetu Bernardu Brazdžio
niu ir Neo-Lithuanų pirm. Audrone Gulbiniene. 

Nuotr. Vvt. Račkausko 

politikai. Tiek vieni, tiek antri 
žiūri savų interesų. Didžioji 
dalis vyresnių žmonių yra 
finansiškai pajėgūs, bet jie yra 
ta ip pat reikalingi mūsų 
dėmesio. Jų problemos gal nėra 
tiek ekonominės, kiek psicholo
ginės ir mediciniškos. Daugelis 
iš jų yra vieniši, kas sukelia 
vienatvės jausmą ir depresiją. 
Bent Chicagoje gyvenantieji 
vyresno amžiaus lietuviai gali 
džiaugtis, kad čia yra Socialinių 
reikalų taryba. Jos išlaikomoje 
Seklyčioje visi randa priebėgą. 

Ne visi gali būti veikėjai ar 
veikloje dalyvauti, bet beveik 
visi yra reikalingi su kitais žmo
nėmis bendravimo, ypač su savo 
bendraamžiais. Seklyčia nėra 
tiktai valgykla, joje ateina pasė
dėti ir pasikalbėti. Taip pat jo
je vyksta visokia veikla, įskai
tant ir šokius, iš kurių irgi ne
reikėtų šaipytis. Jeigu yra 
šokančių, tad reiškia,jie yra 
reikalingi. 

Yra daktarų, kurie aukoja 
savo laiką ir rengia naudingas 
paskaitas. Tokios paskaitos yra 
vyresnių žmonių gausiai 
lankomos. Kaip jau buvo minė
ta, vyresnieji turi įvairias psi
chologines ir mediciniškas pro
blemas, kurių jaunesnieji nesu
pranta. Šias visas problemas 
diskutuoti ir svarstyti ir yra 
rengiama ši konferencija. 
Sekmadienį yra numatytos ir 
trumpos diskusijos. Visuomenė, 
ypač vyresnio amžiaus žmonės, 
yra kviečiama šioje konfe
rencijoje gausiai dalyvauti. 

J . Ž. 
A.A. PULK. 

JONAS ŠVEDAS 

Eidamas 95 metus po trečios 
širdies atakos balandžio 10 d. 
mirė administracijos pulk. 
Jonas Švedas. Atsisveikinimas 
su velioniu įvyko balandžio 13 
d. Butkienės koplyčioje. Ramo-
venų vardu atsisveikino kpt. A. 
Juškevičius, savanorių-kūrėjų 
mjr. Vilutis, Altos inž. G. La
zauskas, jūrų šaulių rinktinės 
E. Vengianskas, Cicero jūrų 
šaulių kuopos „Klaipėdos", 
kuriai velionis priklausė, J. 

Mikulis, Balfo dr. P. Budi-
ninkas, RL Bendruomenės A. 
Skopas, Vliko A. Repšienė ir 
Vasario 16 rėmėjų J. Dekeris. 
Maldas koplyčioje, bažnyčioje ir 
kapinėse sukalbėjo kun. B. 
Rutkauskas. Jūrų šauliai ir 
ramovėnai stovėjo garbės sargy
boje ir buvo grabnešiais. Palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse sekcija 41, blokas 20, 
sklypas 18 ir kapas 3. 

Su pulk. Švedu man teko 
susipažinti ir susidraugauti 
1927 m. rugsėjo mėn. dr. 
Tumėno brandos kursuose, nes 
abu įsiregistravome į penktą 
klasę. Švedas, tuo metu leite
nantas, susėdo su ltn. Vincu 
Šleinių pirmame suole, o aš su 
ltn. Augustu Krašinsku an
trame ir taip išsilaikėm visus 4 
metus, kol gavome brandos 
atestatus. Mes kiek galėdami 
vieni kitiems padėdavome ir per 
ketverius metus neteko susi
pykti ar blogu žodžiu pasikeis
ti. Toliau gyvenime teko vienu 
ar kitu reikalu susitikti ir 
pasikalbėti. 

Kai atvykom į šį kraštą, pulk. 
Švedas dirbo Kupenheimerio 
siuvykloje ir mielai mane ten 
rekomendavo. Kai jis buvo iš
rinktas LB Kultūros fondo pir
mininku, mane pasikvietė į 
valdybą. Prieš 10 metų, kai su
degė namas, kur mes gyvenome, 
pulk. Švedas pasisiūlė su pa
galba ir dovanojo lovą. Toliau 10 
metų teko gyventi dviejų butų 
viename name ir vis vieni ki
tiems padėdavome. Pernai, 
žmonai mirus, apsigyveno pas 
dukrą Zitą su šeima, kur turėjo 
t ikrai gerą ir šeimynišką 
priežiūrą. Ilsėkis, pulkininke, 
ramybėje, o giminėms nuoširdi 
užuojauta. 

S. Paulauskas 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, II 60629 
Tel. — 776-8700 

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




