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

Kun. Sigito Tamkevičiaus žodis, 
tartas jį sutinkant Kybartuose 

lapkr. 6 d. 
Didysis Penktadienis buvo ir 

mūsų parapijoje. Mūsų parapi
j a pergyveno daug skausmo, 
daug ašarų čia buvo išlieta, bet 
atminkim — po Didžiojo Penkta
dienio visada ateina Velykos, 
mes laikinai užmirštam kryžių, 
užmirštam buvusias kančias ir 
džiaugiamės. Šiandien visų 
mūsų veidai šviečia. Mes mato
me velykinius žingsnius savo 
Tėvynėje. 

Nemačiau, kaip buvo pakelta 
trispalvė Gedimino kalne, bet 
sugrįžęs ją radau plevėsuojan
čią; kilo į dangų šventi himno žo
džiai, o akyse žibėjo ašaros. Ar 
galėjom apie tokias Velykas 
pagalvoti prieš 5 m., o galbūt 
ir prieš metus? Matome atbudu
sius inteligentus, tokius protin
gus, šviesius, besisielojančius 
tautos ateitimi. Šiandien jie gar
siai kalba apie dabartį, gražiai 
svajoja apie ateitį. 

Matome, kaip tautos šviesuo
menė priima drąsius spren
dimus, garsiai kalba apie tai, ką 
kiekvienas doras lietuvis pri
valo žinoti. Prasmingai per 
mūsų Tėvynę eina Sąjūdžio 
judėjimas. Susikūrė tremtinių 
klubai, ekologinės grupės — 
visa Lietuva sujudusi vienu 
tikslu, kad būtų daugiau tiesos, 
daugiau laisvės, švaresnis oras, 

doresni žmonės, kad visiems, 
visų tautybių žmonėms, kur ie 
gyvena mūsų tėvynėje, visiems 
geros valios žmonėms čia būtų 
gera ir miela gyventi. 

Velykinius žingsnius matome 
mūsų Bažnyčioje. Ne taip seniai 
Lietuva sveikino savo pirmąjį 
kardinolą V. Sladkevičių, šian
dien mūsų vyriausybė ap ta r ia 
su juo aktual ius Bažnyčios ir 
valstybės reikalus, o juk buvo 
laikai, kai jis i lgus metus nešė 
tremtinio dalią. Visai neseniai 
mus pasiekė žinia, kad grąžin
ta Vilniaus katedra, grąžinamos 
Šv. Kazimiero Vilniuje ir Klai
pėdos Taikos Karalienės švento
vės. Atrodo, kad į Kauno Ku
nigų seminariją vyskupai galės 
priimti kandidatus be valdžios 
atsiklausimo, savo nuožiūra 
skirstyti kunigus po parapijas. 
Kaip Vėlinės buvo paskelbta ne 
darbo diena, t a ip nedirbsime ir 
per Kalėdas, ir šitos dienos bus 
ne tik Bažnyčiai ir tikintiesiems 
brangios, jos bus visos t au tos 
šventės. Tai vis ve lykin ia i 
žingsniai mūsų tėvynėje, aišku 
tik pirmieji ir jų dar nedaug, bet 
mes turime pagrįstą viltį, kad 
jie nebus paskutiniai , kad t a i 
tik pradžia rimto žengimo į prie-
K: (Bus daugiau) 

Pakistanas už nepriklausomą 
Afganistaną 

W a s h i n g t o n a s . Pak i s t ano 
premjerė Benazir Bhutto, kuri 
lankosi Amerikoje, kalbėdama 
Amerikos Kongrese, paragino 
Ameriką spausti Sovietus, kad 
sutiktų su Afganistano komu
nistų prezidento Najibullah pa
šalinimu. Jo išvykimas atida
rytų duris pasitarimams, ku
riuose dalyvautų laisvės kovo
tojai ir įvairios Afganistano gru
pės pačiame krašte. Laisvės ko
votojai nesutinka pradėti de
rybų tol, kol buvęs Saugumo 
viršininkas Najibullah vado
vauja vyriausybei, būdamas 
prezidentu. 

Ji ta ip pat pasakė, kad nesi
ruošia gaminti jokių branduoli
nių ginklų ir pažadėjo ateityje 
to nedaryti . Tai labai patiko 
Kongreso nariams. Be to, ji siū
lė pasirašyti sutartį t a rp Pa
kistano ir jo kaimynų, kad būtų 
uždrausti minėti ginklai. 

Sovietai t e b e s i u n č i a 
g ink lus 

Bhut to ragino Kongresą ir 
toliau remti Afganistano laisvės 
kovotojus, įspėdama juos, kad 
Sovietų Sąjunga vis siunčia 
naujus ginklus Kabulo vyriau
sybei. J i stipriai pasisakė už 
nepriklausomą Afganistaną, 
kurio vyriausybė būtų išrinkta 
demokratiškais r inkimais ir 
kad Amerika imtųsi aktyviai 
dalyvauti Afganistano demo
kratijos įgyvendinime. „Mes ne
galime išduoti afganų laisvės 
kovotojų tironui". Jos kalba 
buvo entuziastiškai Kongrese 
priimta. 

Prez. Bushas paprašė, kad 
Kongresas patvirtintų 621 mil. 
dol. paramą Pakistanui. Baltieji 
rūmai surengė jos garbei valsty

binius pietus. Senato vadai jau 
pritarė prašomai sumai. Pakis
tano premjerė Benazir Bhut to 
yra baigusi Harwardo univer
sitetą, o taip pat ir Oxfordo 
universitetą. 

Žmogaus teisių konferencija Paryžiuje -

JAV—vienintelė valstybė 
iškėlusi Pabaltijo okupaciją 

Sąjūdžio atstovas konferencijoje 

Okupuotos Lietuvos žmogaus teisių kovotojai — Petras Cidzikas, kairėje, ir Saulius Pečeliūnas 
prie Vilniaus arkikatedros-bazilikos. 

Cidzikas baigė bado streiką 
Viln ius . 1989 birželio 7. (LIC) 

— P e t r a s Cidzikas birželio 6 d. 
n u t r a u k ė bado s t re iką . 

J i s gegužės 5 d. Gedimino 
aikštėje paskelbė bado streiką. 
Reika lavo , kad sovietų vyriau
sybė paleis tų buvusį par t izaną 
pol i tkal inį Boleslovą Lizūną, 
perž iūrė tų kal inio A r ū n o Dai-
n a u s k o bylą, reabi l i tuotų išlais
v i n t u s pol i t inius ka l in ius ir 
vieša i paskelbtų generolo Čer-
n iakovskio armijos nus ika l t i 
m u s Mažojoje Lietuvoje 1954-47 
meta i s . 

Birželio 5 d. Lie tuvos TSR 
Aukščiausiosios t a rybos prezi
d iumo įsakas su te ikė Lizūnui 
malonę ir atleido jį nuo likusios 
b a u s m ė s (jam dar b ū t ų reikėję 
l ik t i Gulage iki 1994 m). 

P e r ž i ū r i ir k i t ų b y l a s 
Vilniaus radijas gegužės mėn. 

ga le pranešė , kad Lie tuvos val
džia bausmes p a n a i k i n o buvu
siems poli tkaliniams Editai Ab-
r u t i e n e i , J advyga i Bieliaus
k iene i , Liudui D a m b r a u s k u i , 

Gintautui Iešmantui, Vladui 
Lapieniui, Povilui Pečeliūnui, 
Vytautui Skuodžiui ir kun. Al
fonsui Svarinskui. Vi ln iaus 
radijas taip pat teigė, kad Algi
manto Andreikos, Petro Cid
ziko, Balio Gajausko, Nijolės 
S a d ū n a i t e s ir k u n . Sig i to 
Tamkevičiaus bylos peržiūri
mos. 

Sudaryta komisija peržiūrėti 
Arūno Dainausko bylą. J i rū
pinsis, kad 21 metų amžiaus 
Dainauskas bū t^ perkeltas iš 
Pskovo kalėjimo ligoninės į 
Vilnių. Dainauskas buvo nu
teis tas 1988 m. už vagystę ne
paisant to, kad pas jį nerasta 
vogtų daiktų. Sakoma, kad Dai
nauskas tapo KGB objektu, kai, 
būdamas 15 metų amžiaus, ge
gužės 1 d. sudegino sovietinę 
vėliavą ir rinko parašus, reika
laujant paleist; kunigą Sva
rinską. 

Cidzikas žada atnaujinti bado 
streiką, jeigu per dvi savaites 
Lizūnas nebus sugrąžintas į Lie
tuvą. 

Įspėjimas Sovietų delegatams 

PaKistano ministere pirmininkė Be
nazir Bhutto kalba jungtinėje JAV 
Kongreso sesijoje. Už jos — naujasis 
Atstovų rūmų speakeris Thomas 
Foley. 

M a s k v a . — Nauja jame Liau
dies Deputatų kongrese kalbėjo 
populiarusis Maskvos gyventojų 
a t s tovas Boris J e l t s inas , kur is 
de legatams pasiūlė pakeisti Ko
m u n i s t ų partijos 72 metų galią 
ir visas teises pavest i naujajam 
par lamentui . J is ta ip pat pasakė 
viešai de lega tams , kad prez. 
Gorbačiovas j au suėmė į savo 
r a n k a s labai didelę galią ir ta i 
gal i būt i labai pavojinga. 

Kalt inimai G o r b a č i o v u i 
„Jei t a prezident inė galia bus 

leidžiama dar daugiau augti, tai 
mes vėl pasijusi me esą naujame 
au tokra t in iame režime, naujoje 
d ik ta tūro je" . Tęsdamas savo 
k a l b ą , J e l t s i n a s r a g i n o 
Kongreso de legatus neišleisti 
tos galios iš savo r ankų , kad ji 
t ek tų v ienam asmeniu i , , jei 
politiniai ir ekonominiai persit
va rkyma i , pradėt i Gorbačiovo, 
p radė tų veikt i" . J i s kal t ino 
dabar t inį vadovą nesugebėjimu 
išvesti kraš tą iš ekonominės 
krizės ir net pas iū lė pravesti 
metinį referendumą, kuriuo bū
tų įver t inta prezidento veikla. 

Gorbačiovas laikėsi šaltai per 
visą jo kalbą. Baigus j am kalbą, 
delegata i plojo t ik iš mandagu
mo. Politbiuro na r ia i susilaikė 
nuo plojimo. AP žinių agentūra 
p r imena , kad per visą Kongre
so eigą vis kai kas kri t iškai pa
sisakė apie Gorbačiovo 4 metų 
veiklą. 

Latvio pareiškimas 
Toje pačioje sesijoje vienas iš 

delegatų pasiū ė, jog 15-ka 
respublikų būtu pripažįstamos 
suvereniomis valstybėmis ir 
pake i s t a s t a s kons t i tuc in i s 
s t r a i p sn i s , kur i s ne le idž ia 
pačioms respub.ikoms kontro
liuoti savo išteklius ir kad res
publikų įstatyirui turėtų pirme
nybę prieš Maskvos įs tatymus. 
Lietuva ir Est;ja, kurios yra 
paskelbusios savo suverenumą, 
buvo laukiama, kad jos tai 
iškels kongrese, ačiau visi buvo 
nustebę, kad ta klausimą iškėlė 
Gorbačiovo draugas — Latvijos 
komunistų pre7 dentas Anato
lijus Gorbunovr.s. „Sovietų Są
junga yra sajinga, daugelio 
tautų valstybė, kuri sudaryta 
susitarimų būda iš lygiateisių 
respublikų su apsisprendimo 
teisėmis", kalbėjo Gorbunovas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Moldavijoje, kuri buvo 
prijungta prie Sovietų Sąjungos, 
tik dabar pranešama, kad įvyko 
masinė žmonių demonstracija, 
kurioje buvo išleisti deputatai į 
Liaudies kongresą Maskvoje su 
priesakais. Prieš tai, geg. 19 d., 
moldavai paskelbė lotyniško 
alfabeto sugrąž in imą. Šią 
savaitę pasirodo naujas laik
raštis „Literatūra ir menas", 
spausdinamas jau lotyniška 
abėcėle. 

— Maskvoje , kaip AP žinių 
agentūra praneša, „Komsomols-
kaja Pravda" paskelbė 27 metus 
laikytą paslaptį, kad 1962 m., 
kai Novočerkasko mieste vyko 
streikas dėl maisto trūkumo, 
kareiviai masiniai šaudė tuos 
streikuojančius ir tuoj pat 
užkasė, o nuo miesto grindinio 
privertė moteris nuplauti krau
juotas vietas. Laikraštis rašo, 
kad dabar buvo laikas paskelbti 
ir šį ilgai slėptą faktą, kai 
Kremliuje posėdžiauja naujasis 
Sovietų kongresas. 

— Valstybės departamentas 
įsakė išvežti amerikiečius iš Ki
nijos specialiais lėktuvais. Iki 
šiol buvo naudojamasi North-
west ir United lėktuvų skry
džiais. 

— Maskvoje žurnalistai, kai 
paklausė Gorbačiovą apie Ame
rikos reakciją Kinijos reikalais, 
kai sustabdė ginklų prekybą, tai 
jis greitai atsakė: „Tegu apie tai 
pasako pats Bushas. Aš nema
nau, kad mes turėtume ką nors 
sakyti, ką Amerika turi daryti". 

— Teisingumo departamen
tas pranešė, kad pradeda pla
taus masto apklausinėjimus ir 
p a t i k r i n i m u s Rocky Flats 
įmonėje Colorado valstijoje, ku
rioje apdirbamas plutoniumas 
branduol inėms sprogstamo
sioms dalims. Yra nusiskundi
mų, kad įmonė nesilaiko federa-
l inių Įs ta tymų ir pate ikė 
suklastotus dokumentus valsti
jos ir federalinems įstaigoms. 
nurodydama klaidingus oro 
taršos ir vandens duomenis. 

Paryž ius . 1989 birželio 2. 
(LIC) — f Tęsiame LIC vedėjos 
Gintės Damušytės reportažą iš 
Paryžiaus.j 

Šiandien JAV delegacija Pa
ryžiaus konferencijoje supa
žindino su nevaldinėm organiza
cijom. Dalyvavo apie 40 žmonių. 
Šalia išeivijos atstovų, PLB-nės, 
Vliko, Pasaulinės Pabaltiečių 
Santalkos, dalyvavo įr svečias iš 
Lietuvos — Persitvarkymo Sąjū
džio seimo tarybos narys Ar 
vydas Juoza i t i s . 

Anot J A V ambasador iaus 
Morris Abram, sovietai bando 
įtikinti pasaulį, kad pas juos 
vykdomos didelės žmogaus 
teisių reformos, todėl TSRS 
nebeturėtų būti kritikos ob
jektu. Abram nuomone, toks 
argumentas yra fiktyvus, ypač 
k a i TSRS viešpatauja to
talitarinė sistema, kuri dar toli 
gražu ne įgyvend ina de
mokratišku principų bei normų. 
J i s rėmė šveicarų siūlymą tik
rinti žmogaus teisių įgyvendini
mą, panašiai kaip yra daroma 
nusiginklavimo srityje. 

Kaip laikosi A m e r i k a 
Diskusijų metu. PLB įgalioti

nė Paryžiaus konferencijai Gin
tė Damušytė atkreipė dėmesį į 
faktą, kad JAV delegacija buvo 
vienintelė savo pareiškime iškė
lusi Pabaltijo okupacijos klausi
mą bei viena iš kelių delegaci
jų apskritai palietusi Helsinkio 
baigiamojo akto 8-tą principą 
apie tautos apsisprendimo teisę. 

Atsižvelgiant į tai , kad Pabal
tijo kraštai aiškiai pasisako už 
nepriklausomybės atgavimą 
bei už būtinybę šią problemą 
spręsti tarptautiniu lygiu, ka ip 
aktyviai JAV delegacija ryžtasi 
Tautos teisės klausimą kelt i 
šioje konferencijoje kaip vieną iš 
pagrindinių žmogaus teisių ir 
fundamentalių laisvių? — teira
vosi Damušytė. 

Amb. Abram prisiminėjo as
menišką susitikimą su TSRS 
ambasadorium Dubyninu Wa-
shingtone. Būdamas pas jį 
biure, Abram pavartė TSRS 
Konstituciją ir užkliuvo an t 
pastraipos, garantuojančios tei
sę išstoti iš TSRS. Tame kon
tekste Abram iškėlė Pabaltijo 
atvejį, d e m o n s t r a t y v i a i Du-
b y n i n u i p a b r ė ž d a m a s t ų 
kraštų nete isėtą okupaci ją . 

Dėl Pabaltijo klausimo toles
nio kėlimo Paryžiaus konferen 
cijoje, Abram šyptelėdamas pa
sakė: „Suprantu, ką sakote ir ko 
norite..." 

Ignalinos jėgainė 
pasaulinėje sąjungoje 

Ignalina. — Maskvoje įvyko las yra tarptautinis bendradar 

— Britanija įsakė išvykti 11 
sovietų diplomatų, kurie 
užsiėmė šnipinėjimu. 

31 valstybes atstovų pasitari
mas atominių elektrinių klausi
mais. Čia gegužės 15 d. jie pa
sirašė naujos sąjungos (nevy
riausybinės) įstatus. Ignalinos 
atominės elektrinės pareiškimą 
dėl įstojimo į :ą sąjungą pasi
rašė jos direktorius Anatolijus 
Chromčenka. Šios saiuneos tiks-

biavimas, norint plėsti tu 
jėgainių saugumą. Ši sąjunga 
šiuo metu jungia 400 pasaulio 
atominių jėgainių- Nuo šiol. kai 
Ignalinos atomine jėgaine įstojo 
į . .Pasau l inę organizacijų 
sąjungą, naudojančių atominę 
energiją", ji bus tarptautines 
l m r i t v n l o c n q r p i ( n " m n t į l r r i n i m o 

Juozaič io p a r e i š k i m a s 
Kai kalba toliau sukosi apie 

nevaldinių organizacijų svarbą 
ir reikšmę šios konferencijos 
procese. Arvydas Juoza i t i s 
iškėlė absurdišką Lietuvos 
padėtį. Je i Maskva nesiskaito 
su Lietuvos Aukščiausiąja Tary
ba, net jai nesuteikdama nevai
dinęs organizacijos statuso, ka 
bekalbėti apie skaitymąsi su 
neformaliom grupėm, pridūrė 
Juozaitis. Jis ka ip pavyzdį 
nurodė Lietuvos valstybinio 
suvereniteto deklaraciją, j kurią 
Maskva nereagavo ir kuriai 
TSRS delegacijos Paryžiaus 
konferencijos ambasador ius 
Kashlevas savo pasisakymu bu 
želio 1 d. spaudos konferencijo 
je aiškiai prieštaravo. Toje spau 

dos konferencijoje Kashlevas, 
atsakydamas į išeivių klau
simus, pakartotinai teigė, kad 
Pabaltijys siekia tik suvere
numo TSRS sudėtyje. 

Kitų k laus ima i 
Norvegi jos Helsinkio grupe, 

kurios sudėtyje veikia Pabalti
jo studijinė komisija, siūlė, kad 
nevaldinems organizacijoms bū
tų suteiktos palankesnės darbo 
sąlygos šiose konferencijose. 
Pvz.. kodėl nevaidinęs organiza
cijos tur i stebėti p lenumo 
posėdžius iš televizijos ekrano 
ki tame kambaryje, o negali 
sėdėti kartu su delegatais toj 
pačioj plenumo salėje? J is siūlė 
šiom organizacijom suteikt i 
stipresnį patariamąjį statusą. 

Viena išeivijos ukra in ie tė 
klausė iki kada JAV reikalaus, 
kad Sovietai ištesėtų pažadą 
įteisinti Ukrainos Katal ikų 
Bažnyčią. 

A b r a m išreiškė principinį 
nepasitenkinimą tokiai demo
k r a t i j a i ir sąžinės la isvei 
prieštaraujančiai sąveikai. Ko
dėl valdžiai priskiriama teisė 
legalizuoti Bažnyčią, atsakė 
Abram į klausimą su klausimu. 

Kitos diskutuotos temos buvo: 
emigracijos bei privačių iškvie
t imų — kelionių procedūrinis 
palengvinimas, naujų Įsakų 
pasmerkimas, pašto pažeidimai 
bei siuntinių aukštas apmuita-
vimas, psichiatrijos piktnaudo-
j imas ir t.t. 

J u o z a i t i s — JAV sveč ias 
K a i p žinia. į šią Paryžiaus 

konferenciją galima patekti tik 
su delegacijos kvietimu. Damu
šytės rūpesčiu, Juozaitį pakvie
tė J A V delegacija. Įdomu, kad 
prie prancūzų policijos ir konfe
rencijos sekretoriato griežtai 
saugojamo įėjimo, iš Juozaičio 
buvo reikalaujama pirma gauti 
leidimą dalyvauti iš sovietų 
delegacijos. Jis iš principo 
atsisakė, motyvuodamas, neno
rįs turė t i reikalų su TSRS dele
gacija, nes esąs Lietuvos pilietis 
ir e sąs kviestas kaip JAV dele
gacijos svečias. JAV delegacijos 
na rys tai patvirtino, pabrėž
damas, kad JAV nepripažįstan
ti Lietuvos inkorporacijos į 
TSRS. todėl turinti pilną teisę 
p r i imt i Juozait į ka ip savo 
svečią. Visa tai sukėlė tam tikrą 
sąmyšį sekretoriate, kol pa
sirodė pats direktorius, patvir
t inęs be incidento Juozaičio 
kvietimą iš JAV-bių. 

Konferencijos patalpose Juo
zaitis tuoj buvo suvestas ir 
supažindintas su kitais JAV 
delegacijos nariais, bei Damu-
šytei lydint, atskirai susitiko su 
Didžiosios Britanijos ir JAV am
basadoriais. 

KALENDORIUS 

Birželio 9 d.: Felicijus. Efre-
m a s . Maksimijonas. Gintas , 
Ginte . 

Birželio 10 d.: Getulijus, Pe-
lagija. Liutgarda, Galindas, 
Anupras. Margarita. Vingailė. 
Vainius. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saule teka 5:16. leidžiasi 8:23. 
Temperatūra dieną 751., nak

tį 55 1. 

? 
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/PORTO APŽVALGA 

„VĖJAS" RUOŠIASI KELIONEI 

Iš Lietuvos patenkinti grįžo 
„Vėjo" komandos vadovai 
Rimas Miečius ir treneris Pat 
Torney. Jie buvo puikiai priim
t i , visi pasitarimai buvo 
malonioje nuotaikoje, visi 
prašymai buvo patenkinti . 
Rungtynių tva rka raš t i s 
sudarytas pagal pageidavimą 
įvairiuose miestuose, kad būtų 
galimybės pamatyti visą Lie
tuvą. Rungtynės vyks su geriau
siomis Lietuvos komandomis, 
įskaitant patį „Žalgirį". „Vėjas" 
galės turėti sporto terapistą, 
reporterį, fotografą ir net 
teisėją; gydytojas, o gal net du, 
bus iš pačių žaidėjų tarpo. Visi 
„sirgaliai", kurie vyks kartu (jų 
geras būrys), galės kar tu 
kel iaut i ir matyt i visas 
rungtynes. 

O treneriui Pat Torney ši 
kelionė buvo dar labiau ypa
tinga ir įspūdinga. Jis, gimęs 
Brooklyne, apie Lietuvą 
girdėjęs tik iš močiutės pasako
jimų, buvo nustebintas gamtos 
grožiu ir žmonių draugiškumu 
bei vaišingumu. Turėjo progos 
pamatyti ir visą eilę gerų 
krepšinio rungtynių. Susidarė 
gerą įspūdį, gal net ir planus, 
kaip turės žaisti. Jo nuomone 
„Žalgiris" ir „Statyba" aukšto 
lygio komandos, tačiau „Vėjas", 
nežiūrint rezultatų, žada duoti 
gerą kovą ir pasiryžęs neapvilti 
nei organizatorių, nei žiūrovų, 
nei pačių žaidėjų. 

TORONTO ŽAIDYNES IR 
PASKUTINIAI 

PASIRUOŠIMAI 

Buvo numatyta, kad galutinis 
„Vėjo" sąstatas buvo sudarytas 
per Š. Amerikos Lietuvių Spor
to sąjungos metines žaidynes 
Toronte, o visi išrinktieji dar 
pasiliks keletai dienų Toronte 
treniruotėms. Deja, šis planas 

nepavyko. Pirmiausiai L. Rau-
tinšas buvo vėl pakviestas į 
Kanados rinktinę treniruotėms, 
o J. Karpis su estų komanda (jo
je tik keli estai) viešėjo Estijoje. 
Jį matęs „Statybos" treneris R. 
Girskis prasitarė, kad tokio jam 
reikėtų. Taip pat nebuvo ir M. 
Plansky, kurio kelionė, dėl jo 
tėvo ligos „pakibo ore". Galu
tinis sąstatas paaiškės gal tik už 
kelių savaičių. 

Toronto žaidynėse dalyvavo 
11 „Vėjo" žaidėjų. 5 iš jų žaidė 
už New Yorko „Atletų" klubą, 
laimėjusį meisterio t i tulą: 
Šimkus, Vaitkus, Mikalauskas, 
Schaefer ir Shimko. Iš jų tik 
Šimkus ir Schaefer buvo Aust
ralijoje. Toronte labai geroje for
moje pasirodė Šimkus, Vaitkus 
ir Shimko. Detroito „Kovas", 
kurs buvo žymiai geresniame 
sąstate negu Australijoje, baig
mėje pralaimėjo New Yorkui 
paskutinėje sekundėje 104:103. 
Gerai kovojo po krepšiu A. Ru
gienius ir Paulius Gražulis, 
kurie vyks ir į Lietuvą. 
Daugelio nuomone, ,,Vėjo" 
komandai tikrai tiktų Gražulio 
brolis Marius, ypatingai agresy
viai žaidęs, puikiai metęs. 
Chicagos „Lituanicos", kuri 
laimėjo prieš Toronto „Vytį" ir 
„Aušrą", ir užėmė trečią vietą, 
A. Baris ir D. Siliūnas, abu jau 
gydytojai, bet vis dar komandos 
ramsčiai, vyksta su „Vėju". 
Pagaliau S. Arlauskas iš To
ronto „Aušros" ir L. Ažubalis iš 
Toronto „Vyčio" savo vietą „Vė
jo" sąstate jau buvo užsitikrinę. 

Po žaidynių „Vėjo" žaidėjai 
pasiliko Toronte dar kelioms 
treniruotėms, kurios buvo leng
vo pobūdžio, daugiau dėmesio 
kreipiant į geresnį vienas kito 
pažinimą ir susidraugavimą. 
Pilna komanda, susirinks 5 
dienas prieš kelionę, ir tai bus 
paskutinis, iš tikrųjų vienin
telis, pasiruošimas pilname 
sąstate. 

LIETUVOS BURIUOTOJAI 
VERŽIASI 

Pusė Atlanto nugalėta — 
kalbant sportiškai: pirmoje 
pusėje, arba pirmame puslaiky-
je, Atlantas vienu smūgiu (ar 
nedidele audra) įkirto buriuo
tojams 1:0 — laivai buvo išsklai
dyti, „Lietuva" turėjo sustoti 
Azorų salose mažam remontui, 
o „Dailei" nuklydus toliau į 
šiaurę tris dienas neturėta kon
takto. 

Šuo metu, ka i pusė kelio jau 
įveikta, antrame kėlinyje, visų 
laivų padėtis aiški ir žinoma, 
kad jie su pasitikėjimu veržiasi 
pirmyn. „Audra", vedama pri
tyrusio kapitono Igno Minioto, 
yra priekyje; „Dailė" — šiek 
tiek šiaurėje, seka antroje vieto
je, o „Lietuva", kiek pietuose, 
stengiasi pasivyti Azorose 

PIRMYN 
sugaištą laiką. Jos numato 
anksčiau negu manyta, susi
rikiuoti viena prie kitos netoli 
New Yorko ir kartu įplaukti į 
uostą. 

New Yorke ruošiamas iš
kilmingas sutikimas. Tuo tarpu 
Baltimorės ir Bostono lietuviai 
pageidauja, kad Lietuvos 
buriuotojai įplauktų į jų uostus, 
kur jie galėtų padaryti gal net 
gražesnį sutikimą. 

Kiekvienu atveju, atrodo, kad 
jau beveik tikrai liepos 1-2 d. 
savaitgalį Lietuvos buriuotojus 
turėsime Chicagoje. Organiza
cinis komitetas jau sudarė tokią 
jų sutikimo programą. Ją pa
skelbsim ateinančią savaitę. 
Čia pateikiam jachtų padėtį 
Atlante birželio 4 d. 

LIETUVOS BURLAIVIU NUPLAUKTAS KELIAS 
f ' 

^-

Šiaurės Amer ikos l ie tuvių vyrų krepšinio rinktinė, pasiruošusi kelionei ir rungtynėms su geriau
siomis Lie tuvos k o m a n d o m i s . Iš k.: E. Rasiulis — terapis tas , C. Shaefer, G. Mikalauskas , M. 
Vvaitkus, L. Ažubal i s , G. Sh imko , R. Bawulski - t rener io padėjėjas, R. Šimkus. P . Gražulis, T . 
Va la i t i s , S. A r l a u s k a s , L. R a u t i n š a s , D. Siliūnas, J . Karpis ir t r ener i s Pat. Torney. 

-M 
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SUSIPAŽINKIME SU 
„VĖJO" KOMANDA 

Leonas Rautinšas — ko
mandos kap i tonas , 28 m. 
amžiaus, 2.01 m ūgio, žaidžia 
gynime. Syracuse universiteto 
ir Kanados rinktinės pažiba; 
atstovavo Kanadai dvejose 
pasaulio pirmenybėse, metus 
žaidė pas NBA profesionalus 
Philadelphijos komandoje, dve
jus metus Italijoje, šiuo metu vėl 
pakviestas į Kanados rinktinę. 
Syracuse u-to krepšinio rungty
nių komentatorius televizijoje. 
Jo tėvas latvis Osvaldas Rau
tinšas, gyvenęs Lietuvoje ir 
vedęs Danutę Pašelytę. 

Ričardas Šimkus — 27 
metų, 2.08 m ūgio, Princeton 
unvers i te to pažiba. Buvo 
pakviestas į NBA New Jersey 
komandą, bet nepateko. Metus 
žaidė Šveicarijoje, o dabar dir
ba finansų firmoje New Yorke. 
Nuo jaunų dienų žaidžia New 
Yorko „Atletų" komandoje, 
kuri Australijoje laimėjo sidabro 
medalį, o Toronte — meisterio 
titulą. 

Jonas Karpis — 2.08 m ūgio, 
kraštinis puolėjas, žaidęs už 
Syracuse ir Toronto universi
tetus, o taip pat ir už Kanados 
rinktinę. Nuo mažų dienų To
ronto lietuvių „Vyčio" klubo na
rys, gerai pasirodęs Australijos 
žaidynėse. Toronto u-to 
studentas. 

Jurgis Shimko — 1.83 m 
ūgio gynėjas, žaidė už Chicagos 
St. Xavier kolegiją ir „Neries" 
komandą, su kuria laimėjo 
pirmą vietą pirmose Pasaulio 
Lietuvių žaidynėse Toronte, 
1978 metais. Jo ukrainietiška 
pavardė iš tėvo pusės, tačiau 
močiutės pavardė Marija 
Lendokaitė iš Marijampolės. 
Jurgis dirba vaistų administra
cijoje. 

Alvydas Baris — 1.98 m 
ūgio kraštinis puolėjas, pats vy
riausias (35 m.), gydytojas. 
Žaidė už De Paul u-tą, o 1973 m. 
už Š. Amerikos lietuvių rinktinę 
kelionėje po Europą. Chicagos 
„Lituanicos" žaidėjas nuo pat 
mažens. Dalyvavo ir žaidynėse 
Australijoje. Buvo išrinktas į 
pasaulio lietuvių rinktinę. 

Mykolas Vaitkus - 1.88 m 
gynėjas, žaidė už Brown u-tą 
New Yorke ir visą laiką už Nevv 
Yorko „Atletų" klubą, už kurį 
žaidėjau ir jo senelis. Šiuo metu 
gyvena ir dirba Tarptautinėje 
draudimo bendrovėje Chicagoje. 

Algis Rugienius — 2.03 m 
ūgio centro puolėjas, užaugo su 
Detroito lietuvių sporto klubu 
„Kovu", dalyvavo žaidynėse 
Australijoje. Šiuo metu gyvena 
Chicagoje ir dirba civilinėje 
inžinerijoje. Magistro laipsniu 
baigė Wayne u-tą Detroite. 

Paulius Gražulis — 2.08 m 
ūgio centro puolėjas, šią vasarą 
baigs Eastern Michigan u-tą. 
Detroito „Kovo" žaidėjas. Daly

vavo žaidynėse Australijoje, ten 
buvo išrinktas į pasaulio lie
tuvių rinktinę. 

Gerry Mikalauskas — 1.91 
m ūgio gynėjas, baigęs Sacred 
Heart u-te psichologiją ir 
ekonomiką. Nynex Service 
bendrovėje kompiuterių sky
riaus viršininkas. Nuo jaunys
tės New Yorko „Atletų" klubo 
žaidėjas. 

Stepas Arlauskas — 1.85 m 
gynėjas, baigęs Ryerson u-tą To
ronte. Dirba Canadian Pacific 
bendrovėje. Žaidžia už Toronto 
„Aušrą", kuri laiką buvo Ryer
son u-to krepšinio trenerio pa
dėjėju. 

Chris Chaefer — 2.01 m ūgio, 
krašt inis puolėjas, baigęs 
Hofstra u-tą Nevv Yorke. Dirba 
tėvo vedamoje draudimo bend
rovėje. Jo motna Doris Titėnai-
tė. Daug metų Nevv Yorko 
„Atletų" klubo žaidėjas. 

Linas Ažubalis — 1.98 m 
puolėjas, arba gynėjas, studijuo
ja Toronto u-te. Žaidžia už 
Toronto „Vytį". Dalyvavo 
žaidynėse Australijoje. 

Donatas Siliūnas — 1.88 m 
gynėjas, baigęs Northwestern u-
tą Chicagoje. Gydytojas. Žaidžia 
už Chicagos „Lituanicą". 

Pat Torney — treneris, 
mokytojas iš profesijos, o taip 
pat ir mokyklos krepšinio bei 
beisbolo komandų treneris. Nuo 
1972 m. žaidžia ir treniruoja 
New Yorko „Atleto" krepši
ninkus, su kuriais lietuvių 
pirmenybėse yra laimėjęs meis
terio titulus: .4 kartus vyrų A 
klasėje, vieną vyrų B ir 4 kar
tus įvairiose jaunių grupėse. 
Dalyvavo žaidynėse Australi
joje. Jo motina Albina 
Petkevičiūte. 

Ron Bawulski — trenerio pa
dėjėjas, baigęs Wayne u-tą 
Detroite, žaidžia už Detroito 
„Kovą". Ją motina Vida 
Juškaitė. 

Rimas Miečius — „Vėjo" 
komandos steigėjas ir vadovas. 
Žaidęs už Chicagos „Neries" 
klubą. Persikėlęs į Torontą, 
baigė Toronto u-tą. Kelis metus 
buvo ŠALFAS s-gos centro val
dybos narys ir krepšinio koor
dinatorius. Šiuo metu Toronto 
„Aušros" klubo sporto vadovas. 

Edvardas Rasiulis — 23 m. 
amžiaus, sporto terapistas, 
baigęs Yorko u-tą, kuriame šioje 
profesijoje ir dirba. 

„Vėjo" komanda po 5 dienas 
vykusių treniruočių Toronte ir 
rungtynių prieš Kanados 
rinktinę, liepos 5 dieną išvyks
ta j Lietuvą Pirmos rungtynės 
numatytos liepos 10 d. Alytuje 
prieš Lietuvos meisterį (be 
„Žalgirio" ir „Statybos"), turbūt 
Kauno „Atleto" komandą. 
Kitos rungtynės bus: liepos 12 
d. Palangoje prieš Lietuvos 
jaunimo rinktinę (panašią, į 
dalyvavusią Australijoje). 
Rungtynės numatytos lauko 
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Futbolas Chicagoje 
F. K. „LITUANICA" -

„REAL" F. C. 7:0 

Po keturių savaitgalių gas
trolių Chicagos priemiesčiuose, 
F. K. „Lituanica" komanda 
praėjusį sekmadienį, birželio 4 
d., sugrįžo į savo bazę — Mar-
ąuette Parko aikštę, kur žaidė 
septintąsias pavasario ra to 
rungtynes prieš vokiečių ko
mandą „Real" F.C. Čia jų 
pažiūrėti susirinko arti 150 
tikrai pasiilgusių žiūrovų, 
kuriems iš daugelio tos dienos 
pramogų, futbolo rungtynės 
gražiajame parke yra maloniau
sia atgaiva, ypač, jei „Li
tuanica" laimi. 

Šiais metais „Lituanicos" 
laimėjimais skųstis tikrai ne
galima: iš septynerių žaistų 
rungtynių 4 laimėjo, 2 sužaidė 
lygiomis ir 1 pra la imėjo. 
Surinkusi 10 taškų ir 20:6 
įvarčių santykį, „L" šiuo metu 
pirmauja savo sekcijoje prieš 
vokiečių „Fortūna" tik įvarčių 
santykio dėka, kurios įvarčių 
santykis yra 21:8. Ir tokio pir
mavimo užtektų meisterystei 
laimėti, tačiau apie tai dar per 
anksti kalbėti, nes turkų ,,Bul-
lets" ir Wilmette „Trevians" 
turi šansų abi komandas pasi
vyti dar pirmame rate, kas žada 
gerą įtampą ir gero lygio 
rungtynes. 

Praėjusį sekmadienį „Li
tuanica", žaisdama be pačių 
geriausių gynikų Mark Jenigo 
ir St. Maestre, sužaidė puikiai 
komandiniai ir laimėjo netikė
tai aukštu rezultatu 7:0. Ir 
žaidimas neatrodė vienšališkas, 
net beveik apylygis. Įvarčiai 
krito ne iš individualių prasi
veržimų ar driblingų, bet dau
giau iš pasuočių, ir kiekvienas 
žaidėjas galėjo jaustis prisidėjęs 
prie laimėjimo. Įvarčius pelnė: 
Algis Krygeris 3, J. Cowley, A. 
Jenigas, T. Maestre ir I. 
Hidvegi. 

J. J. 

SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS 

Šį sekmadienį, birželio 11 d., 
„Lituanicos" vyrų komanda 
žais priešpaskutines pavasario 
rato rungtynes prieš Aurora 
„Kickers". Rungtynės bus Mar-
ąuette Parko aikštėje. Pradžia 
3 vai. po pietų. 

Veteranų komanda žais šešta
dienio vakare, 5 vai., prieš 
„United Serbs", taip pat Mar-
ąuette Parke. 

aikštėje, tačiau blogam orui 
esant būtų perkeltos į Klaipėdą. 
Po poros dienų pajūryje, liepos 
16 d. rungtynės Panevėžyje 
prieš vietos „Lietkabelį", liepos 
18 d. Vilniuje prieš „Statybą" ir 
liepos 20 d. Kaune prieš 
„Žalgirį". 

Geriausios sėkmės ir gero 
vėjo! 

V. G. 

LIETUVOS KREPŠININKAI 
TIESIA SPARNUS 

Šarūnas Marčiulionis vyksta 
į San Francisco. Rimas Kurti
naitis dar veda derybas su Ha-
gen, Vokietijoje. O Arvydas 
Sabonis ir Valdas Chomičius 
pasirašė sutikimą, leidžiantį 
Ispanijai dėl jų tartis su Lietu
vos Sporto komitetu. Dėl šios 
priežasties Portlando „Blazers" 
profesionalų klubo savininko 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. ] 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tei. 434-5449 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr., ketv.. penkt. nuo 12 iki6v.v. 

Glickman ir jam tarpininkauti 
žadėjusio Valdo Adamkaus ke
lionė į Lietuvą tapo atšaukta. 
Glickmanas jau turėjo paruošęs 
kelių milijonų dolerių vertės 
kontraktą A. Saboniui. Plačiau 
— kitą kartą. v G 
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DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2434 W. Uthuanian Pttza Court 
Tai. 92S-42M 

507 S. Gllbart. LaGranga, IL. 
Tai. 352-4487 

Of*. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-0581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. LU 54)348; 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; penkt 10-12; 1-«. 

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-6297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie A ve., 
Chicago, III. 60652 

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

DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tel. 565-2602 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr.. ketv. ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marąuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydyto)* 

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

9525 S 79th Ave , Hickory Hills. IL. 
Tel. 596-8101 

Vai. pagal susitarimą 

6R. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlrooractle -
5522 S. WoH Rd. 

Western Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

r*, kabineto Ir buto: OLymoic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

Kasdien 1 M 8 vai vak 
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Žmogaus darbas ir 

KOMPIUTERIAI 
LIETUVA SIEKIA 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
Vytauto Skuodžio kalba Paryžiaus konferencijoje 

Kompiuterių revoliucija veda 
į tokio pat masto civilizacijos 
pakitimą kaip mechanizacijos re
voliucija, kuri pakeitė agrarinę 
sistemą į industrinę. Kaip to 
technologijos pasikeitimo pasek
mės neliko vien ekonominės, o 
turėjo gilias sociologines, poli
tines, net ir religines pasekmes, 
taip šiandien vykstanti kompiu
terizacijos revoliucija nėra tik 
technologinė. Šios revoliucijos 
raidą seka ir interpretuoja įvai
rūs psichologai, sociologai, filo
sofai bei įvairių mintyjimo-ty-
rinėjimo vienetų suorganizuotos 
jų grupuotės, pasireiškiančios 
seminaruose, konferencijose bei 
tokių renginių leidiniuose. 

Berlyno Technologijos uni
versiteto psichologas Bernhard 
Wilpert vieną įdomiausių, ne
seniai išėjusių tokių knygų la
bai teigiamai recenzavo, saky
damas, jog jos dėl įdomumo ne
galės iš rankų paleisti nė 
vienas, kurio-s pragyvenime 
centrinį vaidmenį vaidina 
„gudrios mašinos", t.y. kom
piuteriai. Šioje knygoje In the 
Age of the Smart Machine — 
„Gudriosios mašinos amžiuje", 
Shoshona Zuboff labai gyva for
ma surašo savo patirtį kelerių 
metų studijoje įvairiuose 
fabrikuose bei įstaigose, nuo 
popieriaus gamybos fabrikų iki 
laikraščių leidyklų, apdraudos 
įmonių ir bankų. 

Visur, k u r ji s tengėsi 
formuluoti ir spręsti iškilusias 
kompiuterizacijos problemas, ji 
susidūrė su dviem informacijos 
technologijos savybėmis, 
būtent: automatizavimas ir in
formavimas. 

Pagrindinė automatizavimo 
logika yra pratęsti mechani
zacijos tikslą, mašinomis-tech-
nologija pakeičiant žmogaus 
fizinius darbo veiksmus, taip, 
kad tas pats veiksmas galėtų 
būti vykdomas su mažiau su
trikimų ir patvariau. Tačiau 
anot vieno darbininko, varant 
mašiną kompiuteriu iš jos 
veikimo pašalinamas žmogiš
kasis elementas. Darbas tampa 
suabstraktintas, o darbininkai 
pasijaučia netekę kontrolės, ne
tekę veiksmingos, sąmoningos 
rolės savo darbe; pasijunta, kad 
jų per ilgus metus išvystyta fi
zinė kompetencija nebereika
linga, o staiga prireikė naujos 
„intelektinės" kompetencijos. 

Informavimo savybė kompiu
terizuotame darbe reiškiasi dve
jose plotmėse: pirmoje, išver
čiant įvairius fizinio, mechani
nio darbo veiksmus į elektroninį 
tekstą (kompiuterio programa). 
Antroje plotmėje kompiuteri
zuotas darbas gamina ir po sa
vęs palieka savo darbo informa
cinius duomenis, kurie tuomet 
jau pasidaro bet kam prieinami. 
Dėl to, kompiuterizuotas darbas 
įgalina anksčiau neįmanomą 
darbo operacijų pasidalinimą. 
J is įgalina darbo decentraliza
vimą. Kompiuterizuoto darbo 
elementai gali būti dauginami, 
permainomi, jungiami į kitas 

programas bei darbus. 
Zuboff savo studiją darė, 

atsižvelgdama į dviejų procesų 
istorines raidas: 1. besi
keičiančią žmogaus fizinę rolę 
dirbant: vadinamų mėlynųjų 
kalnierių darbams mažėjant, 
nefiziniams, vadinamiems bal
tųjų kalnier ių, darbams 
daugėjant, ir 2. menedžerystės 
sampratų evoliuciją. Supras
dama „darbo istoriją" kaip dar
bininko fizinės jėgos rolės pasi

keitimo istoriją, ji mato kaip 
kompiuterizacija atima žmogiš
kojo sugebėjimo elementą iš 
darbo, t uo darbą „nužmo
gindama? Šis reiškinys tačiau 
veda į dvi galimybes: 1. vis 
didėjantį darbų įdomumo 
nuskurdinimą arba 2. gilesnį 
paties darbininko savo darbo 

supratimą, kylantį iš reikalo tą 
darbą versti į elektroninį teks
tą, kuriuo tada daugiau žmonių 
galėtų dalintis. Ši antroji, pozi
tyvioji galimybė duoda galybę 
progų išradingumui bei kūry
bingumui. 

Darbo skurdinimo galimybė 
veda į vis didesnę centralizaciją, 
įgalindama vieną asmenį kom
piuterių pagalba pasiglemžti 
visus kūrybinius, kontrolę duo
dančius darbo elementus, t.y. 
kompiuterio automatizuojanti 
funkcija yra panaudojama 
menedžerystės privilegijų 
kaupimui. Tačiau antroji gali
mybė — kompiuterio informa
vimo funkcijos pavedimas 
pačiam darbininkui, veda į prie
šingą kryptį: darbo decentrali
zavimą, į formavimą atviros 
darbo bendrovės, kurioje 
kompiuterių pagalba duodama 
pasireikšti kuo įvairiausiems 
įvairių asmenų sugebėjimams, 
tuo duodant plačiausią dirvą ir 
pačiai kompiuterinei technolo
gijai vystytis. 

Zuboff mano, kad daugumas 
menedžerių pasirinks kompiu
terius naudoti centralizacijos 
tikslams, kad jiems liktų maksi
mumas kontrolės ir kuo mažiau 
reikėtų mokyti savo darbi
ninkus. Tačiau ji teigia, kad ši 
strategija tebus naudinga tik 
trumpą laiką, nes pati kompiu
terių technologija yra tokia 
komplikuota (bet ir efektinga), 
kad ji reikalauja ir ugdo jos var
totojo autonomiją. Tad nežiūrint 
menedžerių noro šį darbininko 
savarankiškėjimo procesą 
užgniaužti, jiems tepasiseks jį 
sulėtinti, nes kompiuteriai 
neleidžia taip atskirti kompe
tencijos nuo atsakomybės, kaip 
mechanizuotoje industrijoje. 
„Gudriosios mašinos", vis 
pilniau perimdamos „negud
riuosius" darbus, kiekvieną jį 
valdantį žmogų padaro „mene
džeriu", tuo nucentralizuo-
damos pramonę, arba ją sude-
mokratindamos — išdalindamos 
valdymą didžiausiam skaičiui 
save apsprendžiančių žmonių. 

Šie pasikeitimai darbininkų 
rolėje, tačiau iššaukia pasikei
timus ir menedžerių rolėse. 
Kokia jų nauja rolė darbų ir 
atsakomybės padalinime? Svar
biausias menedžerių darbas gal 
nebebus žmonių motivavimas, 
bet informacijos prieinamumo 
kontroliavimas. 

Įsijungimas į tarpbendrovi-
nius informacijos tinklus iškėlė 
naujus informacijos kontrolės ir 
dalinimosi klausimus, vadina
mų „laisvos informacijos" zonų 
deklaravimą ir ieškojimą pu
siausvyros tarp kompiuteriais 
įgalinto autonomiškumo ir savo 
pajėgumo didinimo per informa
cijos dalinimąsi. 

Wilpert šioje knygoje pasigen
da nurodymų, kaip konkrečiai 
kompiuterizavimą pasukti tei
giama linkme darbovietėse. Ir 
tai, jis mano, gal dėl to, kad 
visas šis procesas dar tebėra 
toks naujas. Bet jau laikas rim
tai apie tai galvoti, kad nepaža
botu, neapgalvotu kompiuteri
zavimu nepadarytume šiai kar
tai dar daugiau žalos negu be
atodairiška industrializacija pa
darė savo laiku, kol unijos fab
rikų savininkams neįbruko są
žinės 

J i siūlo organizuoti veiklą, ap
saugančią kompiuterizuotos 
informacijos darbuotojų teises, 
bet, rašo Wilpert, Amerikoje šie 
pasiūlymai daug dėmesio dar 
nesulaukia. Tuo tarpu Euro
poje beveik visos valstybės turi 
įstatymus, saugančius tokių 
darbuotojų teises būti atsto
vaujamais bendrovių valdybose 
ne vien nustatant jų darbo sąly
gas, bet ir sprendžiant kokią 
naują technologyą įvesti ir kaip. 

a.j.z. 

Rugpjūčio 23 d. sueina 50 m. 
nuo tos dienos, kada du pagrin
diniai II pasaulinio karo kalti
ninkai Stalinas ir Hitleris 
slaptąja Molotovo ir Ribentropo 
pasirašytąja sutartimi pasida
lino laisvas ir nepriklausomas 
Rytų Europos valstybes j savo 
politinių interesų sferas. To 
pasekmėje netrukus Vokietija ir 
Sovietų Sąjunga užgrobė 
Lenkiją. Ši dviguba agresija 
greitai išaugo į II pasaulinį 
karą. Likvidavus Lenkijos 
valstybę, sovietai privertė 
Pabaltijo kraštus sutikti, kad 
juose būtų įsteigtos Raudonosios 
armijos bazės. Taip pat pareiš
kė teritorines pretenzijas 
Suomijai ir prieš ją pradėjo 
karą. Visa tai įvyko baigiantis 
1939 metams. O 1940 metais 
Sovietų Sąjunga vienu metu 
paskelbė ultimatumus suvere
nių Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybių vyriausybėms ir bir
želio 15-17 dienomis tuos 
kraštus okupavo, j juos 
įvesdama šimtus tūkstančių 
savos kariuomenės ir savą 
valdžią, kuri tebefunkcionuoja 
iki šiol. Dar po 10 dienų tą patį 
birželio mėnesį nuo Rumunijos 
buvo atplėšta Besarabija ir už
grobta Šiaurinė Bukovina. 

Taip Sovietų Sąjunga, 
aukščiau minėtos slaptos sutar
ties su Vokietija pagrindu ir 
pasinaudodama įsiliepsnojusiu 
II pasaulinio karo gaisru, 
praplėtė savo valstybės sienas į 
Vakarus. Įdomu pažymėti, jog 
Sovietų Sąjunga, okupuodama 
Lietuvą, užgrobė ir tą Lietuvos 
nedidelę dalį, kuri pagal II 
rugsėjo 28 dienos slaptą sutartį 
turėjo atitekti Vokietijai. Pagal 
1941 metų sausio 10 dienos 
slaptą susitarimą už tą Lietuvos 
dalį Sovietų Sąjunga Vokietijai 
išmokėjo 7 milijonus ir 500 
tūkstančių aukso dolerių. 

II pasauliniam karui pasi
baigus, pasinaudodama didžiųjų 
Vakarų valstybių vadovų 
padarytomis klaidomis, Sovietų 
Sąjunga rytų ir centrinėje Euro
poje sukūrė Maskvai paval
džias, vadinamąsias socialis
tines arba liaudies respublikas 
ir sukėlė didelę grėsmę likusiai 
Vakarų Europos daliai, o tuo 
pačiu ir III pasaulinio karo 
pavojų. 

Visą šią politinių dramatinių 
įvykių istoriją čia t enka 
prisiminti pabrėžti, jog Lietuva, 
kurios vardu aš čia kalbu, ir 
dabar tebėra Sovietų Sąjungos 
aneksuotas kraštas ir todėl 

negali būti laikomas TSRS 
valstybės dalimi. Kategoriškai 
pabrėžiu, kad sovietų jau beveik 
50 metų be atvangos karto
jamas tvirtinimas, jog Lietuva 
laisvanoriškai įsijungė į Sovietų 
Sąjungą, yra įžūlus melas. Nors 
daugelis pasaulio valstybių va
dovų tai žino, tačiau, deja, iki 
šiol Lietuvos kaip aneksuoto 
krašto politinis statusas dar nė 
karto nebuvo svarstomas nei 
Jungtinių Tautų Organizacijo
je, nei valstybių viršūnių pasi
tarimuose, nei kuriose nors 
kitose tarptautinėse politinėse 
konferencijose, tar tum Lietuva, 
kaip nepriklausoma valstybė, 
niekada nebūtų buvusi Tautų 
Sąjungos narė. 

OII pasauliniam karui einant 
prie pabaigos, lietuvių tauta pir
mosios sovietinės okupacijos 
metu patyrusi siaubingą terorą, 
netikėjo, kad vakarai, laimėję 
karą, Lietuvą paliks likimo 
valiai. Tokiam mūsų įsitiki
nimui pagrindą davė Atlanto 
charta, prie kurios buvo prisi
jungusi ir Sovietų Sąjunga. De
ja, viltys nepasitvirtino. 

Sovietams an t rą ka r t ą 
užėmus Lietuvą 1944-1945 
metais, joje prasidėjo dar 
didesnis teroras ir represijos. 
Pastarosios tęsėsi beveik iki šių 
dienų. 

Tikint, kad Vakarai padės 
Lietuvai atgauti nepriklau
somybę, nuo pirmųjų antrosios 
okupacijos dienų prasidėjo 
atkakli Lietuvos partizanų 
ginkluota kova, kuri tęsėsi 
beveik 10 metų. Tai buvo tokia 
pat kova, kurią taip pat beveik 
10 metų vedė ir tebeveda par
tizanai Afganistane, tačiau su 
tuo tik skirtumu, kad jų didvy
riška kova yra viso pasaulio 
dėmesio centre ir j i yra visapu
siškai remiama. Lietuvos 
partizanų tada niekas nerėmė. 
Jų kova, pareikalavusi daugiau 
negu 30 tūkstančių Lietuvos 
patriotų aukų, buvo pralaimėta, 
tačiau kovotojai už Lietuvos 
laisvę nugalėti nebuvo. Toji 
kova ir toliau buvo tęsiama 
pogrindžio sąlygomis iki dabar. 

Vienas iš daugelio to pogrin
džio reiškinių buvo ir dabar yra 
LKB Kronika. Patekdama į 
Vakarus ir leidžiama anglų, 
vokiečių, ispanų, i ta lų ir 
kitomis kalbomis, ji, tur būt, 
pirmoji pasauliui atvėrė akis pa
rodydama kaip Sovietų Sąjun
goje yra tyčiojamasi iš žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių ir 
kas iš tiesų yra ta vadinamoji 

sovietinė „demokratija". Lie
tuvos pogrindžio leidiniai taip 
pat pasauliui parodė, su kokiu 
a tkak lumu lietuvių t a u t a 
tebekovoja už savo teises, 
siekdama būti vėl laisva ir vėl 
atkurti laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. 

Toji kova nuo pirmosios sovie
tinės okupacijos dienos iki 
pastarųjų metų buvo lydima 
areštų, teismų, įkalinimų 
kalėjimuose, lageriuose ir 
specialiose psichiatrinėse ligo
ninėse, trėmimų, žudymų, dis
kriminacijos ir įvairių kitų per
sekiojimo būdų. Visa tai vienaip 
ar kitaip palietė didesnę dalį 
Lietuvos gyventojų. 

Dabar, pasinaudodama sun
kia Sovietų Sąjungos ūkine ir 
ekonomine padėtimi, visa 
pavergtoji lietuvių tauta ener
gingai pakilo į atvirą ir ryžtingą 
kovą prieš Maskvos šeiminin
kavimą Lietuvoje ir visišką 
nesiskaitymą su pavergtos 
lietuvių tautos interesais. 1988 
metų vasarą Lietuvoje prasi
dėjęs judėjimas per keletą 
mėnesių apėmė visą kraštą. To 
judėjimo priešakyje stovi orga
nizacija, pasivadinusi Persi
tvarkymo sąjūdžiu. Sąjūdžio 
artimiausias tikslas yra, skai
tantis su realiomis sąlygomis ir 
galimybėmis, iškovoti Lietuvai 
visišką savarankiškumą ir 
nepriklausomumą nuo Maskvos 
beveik visose srityse. 

Tai, kas dabar Lietuvoje 
vyksta, yra tikra, tačiau taiki 
revoliucija. Jau pasiekta daug 
svarbių laimėjimų, kurie sustip
rino lietuvių tautinį sąmonin
gumą, tautinę savigarbą, pasi
tikėjimą savo jėgomis, toliau 
siekiant pilietinės, tautinės, 
religinės, ekonominės, kultūri
nės, kūrybinės, švietimo ir kitų 
laisvių, kurių viršūnėje — poli
tinė laisvė ir nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimas. Sąjūdžio 
veikla ir jo pasiekti laimėjimai 
sukėlė visuotinį lietuvių tauti
nį atgimimą. O tai dar labiau 
sustiprino tautos ryžtą kovoti už 
visišką savarankiškumą ir 
laisvę. 

Tiktai dabar Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje vykstantys 
judėjimai atkreipė viso pasaulio 
dėmesį. Tie judėjimai daro tam 
tikrą netiesioginį poveikį ir 
kitoms Sovietų Sąjungoje 
esančioms tautoms, jų tarpe ir 
gudams, kurių atstovų, deja, 
šioje konferencijoje nėra. Kai 
kas mėgina įžiūrėti tokią įtaką 
net Tibetui. 

Deja, pasaulis dabar tiktai 
stebi Pabaltijį, spėlioja, prie ko 
visi tie įvykiai prives, ir toliau 
palieka savieigai. 

Būtų klaidinga manyti, kad 
Lietuva, siekdama visiško 
savarankiškumo, norėtų amži
nai pasilikti Sovietų Sąjungos 
sudėtyje, kaip tai kai kam atro
do, sprendžiant iš kai kurių 
Sąjūdžio dokumentų. Tai žino ir 
Maskva. Todėl praėjusių metų 
pabaigoje skubėjo įvesti tam 
t ikrus pake i t imus dabar 
veikiančioje TSRS konstitucijo
je, išjos pašalinti straipsnį, lei
džiantį sąjunginėms respubli
koms iš TSRS išstoti. Protestuo
jant prieš šį sumanymą Lietuvo
je per vieną savaitę buvo su
rinkta beveik du milijonai 
parašų. Tiek pat parašų buvo 
surinkta Latvijoje ir Estijoje. O 
tai jau savotiškas tų kraštų 
referendumas, ginant išstojimo 
iš TSRS teisę. 

Lietuvoje dabar veikia daug 
atvirų, tačiau, valdžios akimis 
žiūrint, neoficialių organizacijų. 
Iš jų šiuo metu po Sąjūdžio 
populiariausia yra Lietuvos 
Laisvės lyga, įkurta prieš 11 
metų. Jos vadovaujantis orga
nas yra Tautinė taryba. LLL 
atvirai ir tiesiai reikalauja Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo, o tuo pačiu ir atsiskyrimo 
nuo TSRS jau dabar. Šia idėja 
dabar gyvena absoliuti 
dauguma Lietuvos gyventojų, 
gerai suprasdami, kad labai 
svarbūs politiniai reikalai yru 
išsprendžiami ne iš karto. 

Lietuvių tauta reikalauja, kad 
su Stalino ir Hitlerio susitari
mo, apiforminto slaptu Moloto-
vo-Ribbentropo paktu, penkias
dešimtmečio proga, visos pasau
lio vasltybės, kurios vertina ir 
gerbia savo pačių laisvę, paska
tintų Sovietų Sąjungą oficialiai 
pripažinti tą sutartį politiniu 
nusikaltimu ir kaip tokią pa
skelbtų negaliojančią. Tą pati 
turi padaryti ir abiejų Vokieti
jos dalių vyriausybės. Tokio rei
kalavimo pagrindas yra ir tai, 
kad Sovietų Sąjunga 1940 
metais, okupuodama Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, sulaužė Leni
no vadovaujamos Sovietų Rusi

jos vyriausybės 1920 metais 
pasirašytas taikos sutartis su 
Pabaltijo respublikomis ir So
vietų Sąjungos 1926 metų 
rugsėjo 28 dienos nepuolimo su-
tartj su Lietuva. 

Lietuvių tauta prašo, kad lais
vojo pasaulio kraštai ir jų 
vyriausybės atrastų būdus 
paveikti Sovietų Sąjungą, kad ji 
jau dabar nustotų kištis į Lie
tuvos vidaus reikalus ir leistų 
Lietuvai tvarkytis visose srityse 
taip. kaip jai pačiai atrodo 
geriau. Tam pagrindą duoda 
Atlanto charta. žmogaus teisių 
nuostatai ir Jungtinių Tautų 
paskelbti visuotiniai dėsniai. 

Lietuvių tauta reikalauja, kad 
jai būtų pripažinta teisė būti 
savarankiška visose srityse iki 
visiško atsiskyrimo nuo TSRS ir 
prašo visus laisvojo pasaulio 
kraštus šį reikalavimą visais 
būdais remti. 

Lietuvių t au ta primena 
pasaul iui , jog, svars tant 
Lietuvos atsiskyrimo nuo 
TSRS klausimą, koks nors 
referendumas Lietuvai nereika
lingas, nes ji prie TSRS buvo 
prijungta panaudojant karinę 
jėgą. Lietuvos vadinamojo „lais
vanoriško prisijungimo" farsas 
iš anksto buvo surežisuotas 
Maskvoje. 

Lietuva primena pasauliui, 
jog Sovietų Sąjungoje demokra
tijos dar nėra. Ir jos nebus tol, 
kol krašto valdymą monopoli
zuos jau 70 metų šią kolonijinę 
imperiją valdančioji komunistų 
partija. 

Lietuvių tauta laiko, jog 
moralinę atsakomybę dėl Lie
tuvoje atnaujintų persekiojimų, 
sustiprintų jvarių suvaržymų ir 
represijų, ko galima tikėtis, 
turės prisiminti ir Vakarų 
kraštai, kurie dabar parodė 
norą savo finansais ir techno
logija prisidėti prie Sovietų 
Sąjungos ūkio ir ekonomikos, o 
tuo pačiu ir prie jos ekspansinės 
galios sustiprinimo. 

Lietuvių tauta, kovojanti 
už žmogaus teisių įgyvendinimą 
Lietuvoje ir savo laisvę, laukia 
politinės ir moralinės paramos 
iš visų. kuriems yra brangus ti
kėjimas, laisvė ir tauta. 

Velykų margučių ridinėjime Jaunimo centre. Iš kairės: Daina Valaitytė, 
Audra Adomėnaitė, Vija Sidrytė, Ada Valaitytė, Rima Gruzdytė ir dar viena 
mergaitė. 

ŽVILGSNIS Į 
SUGRĮŽIMŲ VASARĄ 

KONSTANCIJA VALIUŠKIENĖ-LELEŠIŪTĖ 

Virš Danijos pusryčiaujame. Pasimato vingiuojan- pakviestas kaip specialistas, profesionalas, ir laukia-
tys keliai, prie jų išmėtytų sodybų gniūžtys, tyvuliuo- mas kaip svečias, bet ir jis. kaip dauguma, jaučiasi la-
jantys vandenys. Prieš trylika metų, pravažiuodamos bai nejaukiai. Išsako savo įtampa, baime, netikrumą. 
Daniją su Gajele, gėrėjomės H. C. Andersenui dedikuo- paberia virtinę klausimų. Gal jis bando tik išsakyti sa-

Lagaminai jau automobilyje ir iškart palengvėja. 
Nebandai įjuos nei ką nors įdėti, nei iš jų išimti. Reikės 
apsieiti su tuo ką turiu, tiek mano pačios naudojimui 
tiek lauktuvėms. Romėnų priežodis „visa, ką turiu, 
nešuosi su savimi" dažnai man nerimą sukelia. Todėl 
lyg tikėdama, kad save praturtinsiu daiktais — pasi
stengsiu jais apsikrauti. 

Sėdime orauoste gurkšnodami „sausos Kanados 
imbierinę". Pasikeisdami vienas iš mūsų sau gojam 
vežamą turtą, o kiti du — tai su vyru, tai su dukra, 
einam pasivaikščioti ir palydėti dramatiškai besilei
džiančią saulę. Jausmai prieš kelionę ir džiuginantys 
ir neramūs. Tik paviršiuje esam atsleidę. Šnekučiuoja
mės apie artimuosius, kuriuos sutiksime, apie saulė
tą vasarą ir jos malonumus bei darbus. Negi drumsi 
šią brangią trumpalaikę valandėlę rūpesčiais ir 
nuogąstavimais. Išsiskiriame su apkabinimais, buči
niais. Žvelgiame per stiklo sieną, matome vieni kitų 
veidus, bet nematome ateities žingsnių. 

Pilnačio šviesa padalyta ir beribei mėlynei ir žemę 

ta undinės skulptūra. Ten pat Kopenhagoje išgirdome 
naujieną apie pasirašytą Helsinkio aktą. Kiek pažėrė 
džiaugsmo liguisto kurpiaus našlaičiu likęs mažametis 
sūnus! Ką davė Andersenas žmonijai, sėdamas bei 
puoselėdamas mažuosiuose kilnumo daigus? Kančią ar 
džiaugsmą iššaukė trisdešimt penkių valstybių pasi
rašytas Helsinkio aktas? 

Suomijos pajūrys išrašytas upėmis, pripiltais 
ežerėliais, įlankomis, salomis ir pelkėmis. Ar esame 
keliavę pėstute tokiomis lygumomis? Buvo tokių, kurie 
keliavo. Tai tie, kurie nepakėlė vergijos, kurie troško 
išsakyti pavergtųjų skriaudą ir skundą laisvajam 
pasauliui. 

Ankstyvą popietę saulei maloniai šviečiant ir 
š i ldant , nusileidžiame Leningrade, cariniame 
Petrapilyje. Tai Petro I-jo 18 amžiuje įkurtas miestas. 
Gražiai jį caras pavadino: atviru langu į pasaulį. Ar 
tikrasis miesto įkūrimo motyvas nebuvo įsitvirtinti 
Baltijos jūroje? Ne, buvo carų vasaros rezidencija. 
Kotryna II-ji miestą dar labiau išugdė ir išpuošė pra 
bangiais rūmais, ne vien pradžiuginti miesto gyvento
jus, bet ir savo meilužius jais apdovanoti. Jau 19 a. pra
džioje prasidėjo Petrapilyje judėjimai prieš caro valdžią. 
Petrapilyje įsižiebė ir paskutinioji — 1917-jų revoliucija. 
Iš ten ji išsiplėtė ir sunaikino carus. 

Iš lėktuvų nusileidimo aikštės keleivius į oro uos
to patalpas suvežą autobusiukais. Nereikia per 
„rankovę" iš lėktuvo išlįsti ir ilgais koridoriais dengiantiems debesims. Jaučiuos, kad ir aš esu padaly

ta tarp šeimos ir artimųjų Lietuvoje. Ar nenuostabu, lenktyniauti. Sustojame salėje prie pasų kontrolės į 
kad ir vienus ir kitus jaučiu, lyg čia pat esančius. Su eiles. Prie manės eilėje stovi jaunas Oxfordo geologas, 
manimi. Pasijuntu esanti tiltu. Ir man gera, kad rišu, Atvyko jis čia tyrinėti dabartinių Rusijos žemių pade 
o ne skiriu. ties, kokia ji buvo prieš 2,000 metų. Nors atvyko 

vo nejaukią būseną, visai nelaukdamas mano atsaky
mo. 

Sutvarkę dokumentus pereiname į salę, kur konve
jeriu įveža lagaminus. Ten pat netoliese ir muitininkų 
stalai. O už jų, prie lauko durų. laukia stovėdami kelei
vius sutinkantieji. Pamatau ir savuosius. Širdis dar 
smarkiau blaškosi. 

Muitininkai neatidarinėja patys lagaminų, nei 
jiems įtartinų daiktų neliečia. Pasako išlankstyti dra
bužius, išimti į batus sudėtas smulkmenas, išvynioti 
vaikų kojinaites. Didesnį kiekį drabužių nustumia į 
šalį net visai nepažvelgę. Pamatęs misinginį durų 
belstuką, klausia kas čia yra. Paaiškinu, kad tai durų 
belstukas, naudojamas vietoj skambučio. Jo akyse mi-
singis auksu sužibėjo. Baksnoja jį smiliumi ir sako: 
auksas („zolot"). Nustembu labai, kad jis įtaria auksą 
normalaus dydžio pasagoje, kurios viduje nemaža 
arklio galvutė. Nežinau nė kaip reaguoti, kad mane 
įtaria turtinga. Tvirtinu, kad ne auksas. Jis netiki ir 
nešasi pas viršininką. Abu supuolę ieško aukso prabos. 
Įsiterpiu parodydama į jų medaliuotas krūtines ir 
sakau: ir čia auksas. Lyg tai šyptelėdami, atiduoda 
belstuką. Prieina prie knygų, pažiūri, paklausia kodėl 
tiek daug ir pastumia man. A. Šapokos Lietuvos istoriją 
buvau iš baimės atskirai suvyniojus. Klausia kas čia? 
Knyga atsakau — ir tą padėjo man. Ne viskas jau taip 
lengvai ėjo mūsų naudai. Jie nenusiskriaudė savęs. Ap-
muituoja savo nuožiūra, sukelia įtampos jausmus. Mes 
ir sušilę ir susijaudinę, susierzinę, bet ir laimingi, kad 
jau praėjo košmariškas tikrinimas. Sumetam, sukem-
šam išverstus daiktus į lagaminus ir išskubam iš mui
tininkų salės. 

(Bus daugiau) 

• 
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ATKELKIME VARTUS 
AURELIJA 

M. BALAŠAITIENĖ 

Eikime į konkrečią veiklą,nes 
įvykiai prabėgs pro mus be 
jokios mūsų iniciatyvos, kai tuo 
tarpu Pabaltijo valstybės deda 
dideles viltis į išeivijos įtaką. 
Renkame ir tarpusavy sklei
džiame informaciją apie įvykius 
Lietuvoje, skubame „reprezen
tuoti", ar tai būtų pavieniai 
asmenys, ar meninių vienetų 
grupės. Bet ką nuveikiame 
tėvynės naudai savo gyvena
muose kraštuose, būdami jų pil
nateisiais piliečiais, jei mūsų 
vadai nesiima iniciatyvos 
sužadinti visuomenę, kad ir 
tokiam paprastam ir daug 
pastangų nereikalaujančiam 
ir reikšmingam laiškų rašymui 
savo kongreso atstovams. 

„Draugo" geugžės 20 dienos 
paskutiniame puslapyje mano 
akis netyčia užkliuvo už 
Angelės Nelsienės labai svar
baus skatinimo kuo skubiausiai 
rašyti laiškus savo kongreso ats
tovams, kad būtų atšauktas 
Molotovo-Ribbentropo aktas, 
kongresui tuo reikalu priimant 
rezoliuciją. Tokią rezoliuciją 
kongresui priėmus, būtų logiška 
ir prasminga reikalauti, kad 
Sovietų Sąjunga atitrauktų 
savo okupacinę kariuomenę iš 
to pakto išdavoje okupuotų Pa
baltijo kraš tų . Straipsnis 
svarbus. 

Aš parašiau laišką savo 
kongreso atstovui ir apskam-
binau savo gimines ir pažįs
tamus, skatindama tą padaryti. 
Turiu su apgailestavimu pa
reikšti, kad daugumas šito 
laikraščio skaitytojų to 
straispnio neskaitė, nes nepa
stebėjo, o vienas komentavo 
sąmoningai neskaitęs, nes pasi
rašyta Balfo vardu, kuris yra 
šalpos organizacija, tai tubūt 
prašo aukų. 

Nesimato mūsų veiksnių 
pareiškimo šiuo svarbiu 
reikalu. Saukiami simpoziumai, 
konferencijos bei valdžios 
įstaigų lankymas, nors jose bet 
koks atstovavimas etninių orga
nizacijų vardu neturi jokios 
reikšmės. Tik kaip krašto pilie
čiai galime statyti politinius 
reikalavimus. Turėtume pasi
ruošti ir tai dienai, kai bus 
galima pareikalauti laisvės Lie
tuvai, remiantis tarptautinės 
teisės nuostatais. 

Kitas minėtinas atvejis yra 
šiomis dienomis Clevelande 
vienos prosovietinės grupės ban
dymas miesto administraciją 
priversti pasirašyti „miestų 
brolystės" sutartį su Volgo
gradu. 1986 dalyvavau susiti
kime su tuometiniu Vilniaus 
miesto burmis t ru Algirdu 
Vileikiu, kur is atvyko į 
Madisono miestą tuo pačiu 
„brolystės" reikalu. Maža, bet 
labai atkakli ir puikiai susior
ganizavusi Madisono lietuvių 
Altos grupė sėkmingai su tuo 
projektu kovojo. Clevelande, 
kuriame turime didelę LB 
apylinkę, Altos skyrių ir Vliko 
atstovus, bet miesto rotušėje 
vykusiuose debatuose, kaip 
aprašyta gegužės 23 dienos 
„Plain Dealer" dienraščio pir
mame puslapyje, buvo tik ben
drai pranešta, kad „etnikai pro
testuoja". Straipsnyje minimas 
Raimundas Kudukis, atstovau
jąs Clevelando Tautybių cen
trui . Didokoje nuotraukoje 
matome lenkų „Solidarumo" 
organizacijos vadą. 

Miestuose, kuriuose yra 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

R I M A S L. S T A N K U S 
361 -5950 6 3 6 - 6 1 6 9 

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

L 

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

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

1SCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Kardinolui Joseph Bernardin pasirašant dokumentą ir paskiriant vesti Motinos Mari
jos Kaupaitės beatifikacijos bylai. Iš kairės sėdi: arkivyskupijos paskirtas postuliatoriumi Švč. 
M. Mariios Gimimo par. klebonas kun. Jonas Kuzinskas, kardinolas Joseph Bernardin ir Šv. 
Kazimiero seserų vienuolijos generalinė vyresnioji ses. Marilyn Kuzmickus; stovi iš kairės: 
generalinė sekretorė ses. M. Agnesine Dering, ketvirta tarėja ses. Teresita Miksas, trečia tarėja 
ses. Margaret Zalot, generalinė iždininkė ses. Immaculata Wendt, generalinės vyresniosios atsis-
tentė ses. Mary De Sales Sokol ir antroji tarėja ses. Margaret Petcavage. 

MOTINOS MARIJOS KAUPAITĖS 
BEATIFIKACIJOS BYLA 

Kardinolas J . Bernardin paskyrė postuliatorių i r teisėjus 

OrtoKn KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD "a 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo 

Į savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščarbaltei Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris-
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzia Ava. 
Chicago, IL 60629 

Tai. 436-7878 

HELP VVANTED 

EXPERIENCED SEAMSTRESS 
Full or part titne. New vvomens' 
boutique, Frankfort, Illinois. Mušt 
speak English. 

(815) 469-5548 

Šv. Kazimiero seserų vienuo-
didelės tautybių grupės, jų 
atstovai turi balsą, sprendžiant l įJ a t u r i malonumą pranešt! 
vietinius reikalus. Clevelando specialiai gerą žinią, liečiančią 
miesto meras ne kartą yra vienuolijos steigėjos Motinos 
sušaukęs tautybių spaudos ats- Marijos Kaupaitės beatifikacijos 
tovų konferencijas, prašydamas, 
kurį nors projektą remti. Čia 
buvo puiki proga mūsų organi
zacijų atstovams pareikšti savo 
protestą miestų „susibrolia
vimo" klausimu. Deja, niekas 
neatstovavo lietuviams. 

Yra būtina pagaliau pradėti 
sekti įvykius, kurie vyksta už 

.mūsų siaurų parapijinio gyve
nimo ribų ir Juose~ dalyvauti, 
sutelkiant visas mūsų jėgas ir 
rodant iniciatyvą, nesiribojant 
vien kalendoriuje pažymėtomis 
minėjimų datomis ir į jas 
sutelkiant visus mūsų dvasinius 
ir finansinius išteklius. Laikas 
at idaryti duris į platesnį 
veikimo plotą, nes, atėjus 
didelių galimybių ir pasi
keitimų laikui, ne tik nebūsime 
pasiruošę tinkamai reaguoti. 
bet neturėsime išdirbtų metodų 
ir planų. Įsidėmėkime, kad savo 

koplyčioje, kur visi nuoširdžiai 
yra kviečiami.) Ses. Marilyn 
Kuzmickus paprašė buvusios 
generalinės vyresniosios seselės 
M. Joanelios Fayert, su kuria 
kartu dirbo, dėti visas pastan
gas į Motinos Marijos bylą ir 
pagelbėti dabartiniam postulia-
toriui kun. J. Kuzinskui. 

Svarbiausias įvykis buvo 
j . , ^ -, . . gegužės 30 d., kada Chicagos 
lai. Raštu*,'pasirašytu 1989 m. arkivyskupijos būstinėje kardi-
gegužės 26 d., kardinolas Joseph n o las Joseph Bernardin, Chi-
Bernardin oficialiai patvirtino cagos arkivyskupas, pasirašė 
kun. J. Kuzinsko paskyrimą, . dokumentą, paskirdamas Tribu-
primindamas, kad jis yra labai • nolo pareigūnus, kurie turi 
vertinamas, kaip darbavęsis pradėti savo darbą Motinos Ma-
Jurgio Matulaičio, MIC, palai- rijos beatifikacijos byloje, 
mintuoju skelbimo byloje. Kardinolas paskyrė vyskupą 

Kun. J. Kuzinskas užima vie- Alfred L. Abram~wicz teisėju, 

(paskelbimo palaimintąja; bylą. 
Pirmiausia, buvo paskirtas kun. 
Jonas Kuzinskas, Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos klebonas, 
arkivyskupijos postuliatorium 
Motinos Marijos Kaupaitės by 

tą seselės Marilyn Kuzmickus, 
kuri įteikė savo atsistatydinimą 
iš arkivyskupijos postuliatorės 
pareigų, nes 1988 m. liepos 2 d. 
buvo išrinkta vienuolijos gene
raline vyresniąja ir turi didelę 
atsakomybę. Seselė Marilyn 
pranešė apie savo atliktus dide
lius pradinius darbus, surink-

savo delegatu, k: • Antaną J. 
Zakarauską teisėjo asistentu, 
kun. Vito Mikolaitį teisėjo asi
stentu, mons. Damazą Mozerį 
tikėjimo gynėju, kun. John A. 
Rolek notaru, kun. Francis J. 

Kelpšą notaro asistentu, kun. 
Thomas R. Kasputį notaro 
asistentu, ses. M. Christella 
Danish notaro asistente, ses. M. 
Fernandą Arzulaitį raštininke 
ir ses. Edvvardą Burdulis — pa-
siuntine-antspaudoje. 

Šie pareigūnai kardinolo 
Joseph Bernardin yra prašomi 
pasirodyti vyskupui A. Abromo-
wicz, kuris yra jo delegatas, 
1989 m. birželio 12 d., prisiimti 
savo paskyrimus ir pradėti dar
bus pagal Šventųjų Skelbimo 
kongregacijos 1983 metų pa
skelbtas normas. Tą dieną ofi
cialiai bus pradėta beatifikaci
jos byla trumpomis maldomis 
Šv. Kazimiero vienuolijos kop
lyčioje, 2601 West Marąuette 
Road. 

Visi, kurie domisi Motinos 
Marijos Kauptaitės palaimintą
ja skelbimo byla, yra kviečiami 
dalyvauti ateinantį pirmadienį, 
birželio 12 d., 10 vai. ryto. 

No. 419 — 56 & Pulaski. Only 52,900! 
3 mieg.. kamb. namas; ištisas rūsys; 20 
pėdų salonas; puikus pirkinys už tokią že
mą kainą! Skambinkite dabar: 436-8600. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 & 436-8600 
> ^ 

„Ranch" namas Home Township! Bus 
pastatytas ant Vį akro. Puikiai išplanuotas 
Ištisas rūsys. 3 auto. garažas Kreipkitės Į 
rangovą dabar, kad galėtumėt pasiūlyt savo 
idėjas to namo statyboje Tik $178,900! 

Lemonto kontraktoriaus svajonė! Pa
grindinai atremontuotas mūro pastatas M1 
zona.- Patalpos raštinėms, krautuvei; 
mašinų pastatymo aikštė. Ani I-55. Galimy
bė įsigyti daugiau žemės. $210,000. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wost 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

Jei norite įsigyti puošmeną namams, 
įteikti gerą dovaną, ar papildyti meno 
kolekciją, siūlau įsigyti rankų darbo. 
Metuviško kaulo porcelano indų bei 
puošmenų. Kreipkitės į Dailų Vaškevičių, 
tel. 312-257-9769. 

OnhJfc, 

ir planų. įsiaemeKime, sau savu 
tėvynei konkrečiai pagelbėti dama liudymus daugelio asme-

~., ^"ocininlrn ir nasauliečiu: galime tik kaip aktyvūs ir 
organizuoti laisvų demokratijų 
piliečiai. 

kas šeštadieni Pradedant 1966 m. liepos 2 d. 
8:40 Iki 10 v.v. 

per WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

AFRIKA AR LIETUVA 
Maždaug prieš dvidešimt pen-

ke r iu s metus lietuviškojo 
katalikiškojo jaunimo tarpe 
buvo karštai diskutuojamos 
gyvenamojo krašto bei 
lietuvybės problemos. Vienus 
traukė kova už pilietines teises, 
kitus — rūpestis lietuvybės 
išlikimu. Šie debatai poliariza-
vosi pasirinkime tarp Alabamos 
ir Dainavos. Prieš porą mėnesių 
panašius svarstymus išgyveno 
dvidešimt vienerių metų stu
dentas, bebaigiąs pramoninės 
inžinerijos studijas Michigano 
universitete Ann Arbor. Artimo 
meilės tarnyba jam buvo prie 
širdies, ir jis rimtai domėjosi 
Taikos korpuso programa vaka
rinėje Afrikoje. Nors Taikos 
korpusas daro didelę atranką, 
jis sėkmingai stūmėsi ir jau 
buvo praėjęs visas galimas kliū
tis, bet sutarties dar nepasi
rašęs. Tuo pačiu aktyviai sekė 
dramatiškus įvykius Lietuvoje 
ir jautė galimybe jai kaip nors 
padėti. Keletą dienų prieš pasi
rašant sutarti su Taikos kor
pusu, jis nusprendė Taikos 
korpusui numatytą dvejų metų 
laiką atiduoti laisvėjančiai 
Lietuvai. Jo sprendimas buvo 
šiltai sutiktas anoje Atlanto 
pusėje. Pasirinko Lietuvą vietoj 
Afrikos. Jo tikslas yra gauti 

Inž. Aldas Kriaučiūnas 

darbą pramoninėje inžinerijoje, 
liečiančią kokybės kontrolę, 
medžiagos pristatymą ir ga
mybos išdėstymą fabrikuose. 

Aldas Pranas Kriaučiūnas 
tam yra gerai pasiruošęs, nes 
universitete studijavo gamybos 
inžineriją, ergonomiją, gamybos 
optimatizaciją, kokybės kont
rolę ir žaliavų paskirstymą. 
Jo ketverių metų pastangos 
buvo apvainikuotos bakalauro 
laipsniu Michigano universi
tete, kuris laikomas pirmau
jančiu pramoninės inžinerijos 
fakultetu visoje Amerikoje. 
Pramoninė inžinerija rūpinasi 

nų — dvasininkų ir pasauliečių: 
suorganizuodama labai daug 
medžiagos iš Motinos Marijos ir 
apie Motiną Mariją; pradėdama 
kas mėnesi šv. Mišias, prašant, 
kad Motina Marija būtų pa
skelbta palaimintąja. (Mišios 
šiemet yra kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienį, 7 vai. vak. 
motiniško vienuolijos namo 

sistemų projektavimu, jų pa
gerinimu ar įvedimu, jas integ
ruojant žmonių, žaliavų, infor
macijos, aparatūros ir energe
tikos poreikiams. 

Aidas yra Lietuvių fondo sti
pendininkas ir Lietuvių Bend
ruomenės narys Lansing, Michi-
gan. apylinkėje. Jis yra baigęs 
Detroito Žiburio lituanistinę 
mokyklą. Jos ir gimnazijos bai
gimo proga iš susitaupytų 
dolerių, išnešiojant dienraštį, 
sau ušsifundijo kelionę į 
Lietuvą 1985 metų vasarą. 
Bendradarbiauja lietuviškoje 
spaudoje. Jo straipsniai buvo 
,,Laiškai lietuviams". „Atei
tyje", „Drauge". Jis yra buvęs 
Detroito Romo Kalantos vardo 
studentų ateitininkų draugovės 
pirmininkas bei sekretorius. 
Yra dalyvavęs lituanistikos 
seminaruose. Keletą vasarų yra 
talkinęs Dainavos jaunimo sto
vykloje. Sveikiname naują 
inžinierių, kuris pasiryžęs savo 
pirmuosius profesinius žings
nius žengti lietu vos žemėje. Jo 
pasiryžimu džiaugiasi jo drau
gai ir šeima. 

Koresp. 

Žemė L 
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika • sveikata • moterų pasaulis • sportas - literatūra 

OLSICK A CO., REALTORS 
1160 State Street 
Lemont, Illinois 60439 
(312) 257-7100 

FOR SALE 

Priverstas parduoti žema kaina 
1988 m. mažai važinėtą Pon-
tiac-Grand Prix. S.E. automobilį. 

Skambinti 436-7976 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

8:30 v.v. Iki 6:40 v.v. 

Alliance Communications, Inc. 
408 South Oak Park Avenue, Oak Park, IL 60302 

tai. nr. 848-8980 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
i 

Amerikos Lietuvių Romos Katalikių Moterų sąjunga 
skubiai ieško sekančių sąjungiečių: 
Ona Akstinas (Axtin). gyv. Lavvrence. MA 
Anna Ambrose, gyv Manchester. CT 
Teklė Banienė, gyv. Cambridge. MA 
Dr Milda Budrienė, gyv. Longboat Key. FL 
Stefania Cassani, gyv. W. Shirley. NY 
Ona Eidukaitis, gyv VVorcester, MA 
Anele Ekrut, gyv. San Antonio. TX 
Eleanor Evans. gyv. Bridgeview/Hodgkins. IL 
Victoria Jonikas, gyv. (?) 
Patncia Keliotas. gyv Rockford. IL 
Evelyn Rollins. gyv.. Salem Depot. NH 
Pauline Šatiene, gyv. Erving. MA 
Elena Shelava gyv ? Minersville. PA 
Mary Silkis. gyv. Caldvvell. NJ 
Ona Urbonas, gyv. Hadden Heights. NJ 
Ona Venckus, gyv. Arlington. MA 
Viola Vismonas. gyv Halbrook. MA 
Ona VValters. gyv Tovvnson. MD 

Jos arba apie jas žinantys, prašomi nedelsiant susisiekti 
bet kuriuo laiku su Sąjungos sekretore Roma Kupriene (tel. 
312-447-9319, galima skambint. ..collecf). Reikalas yra svar
bus ir liečia Sąjungos apdraudos likvidavimą. 

"iTAL CONVEBSION 
vaizdajuosčių iš IR Į 
PAL, SECAM, NTSC 
Greitas patarnavimas, žemos kainos 

Parduodame 110-120 video, 
TV ir elektrinius reikmenis 

/&&& (312) 338-9033 
International Export House. 

15750 S. HARLEM 
ORLAND PARK. IL 60462 

532-7799 

2321 W. DEVON AVE. 
CHICAGO, IL 60659 

312-338-9033 

LIETUVIŠKAS TEATRAS JŪSŲ NAMUOSE 
JEIGU JŪS TURITE VCR (VIDEO) TAI GALITE 
UŽSISAKYTI ŠIAS AMERIKOS SISTEMOS, 

LIETUVIŲ KALBA VAIZDAJUOSTES. 

FILMAI-SPEKTAKUAI: I Simonaitytės ..Vilius Karalius" 3 dalys. ..Urtė". 
J Žemaitės ..Marti". ..Petras Kurmelis". A Vienuolis „Paskenduolė". 
..Žarckai". J Baltušio ..Gieda gaideliai". J Grušo ..Barbora Radvilaitė". 
M. Putinas ..Valdovas" 2 dalys. T. Vaižgantas ..Nebilys". 

NUOTAIKINGOS KOMEDIJOS: ..Amerika pirtyje". ..Palanga". 

VAIKAMS: ..Buratino nuotykiai". ..Multiplikacinių (cartoons) filmų 
rinkinys". ..Labanakt vaikučiai". 

MUZIKINĖS: ..Grok Jurgeli". Lietuvių liaudies dainos". ..Miss Lietuva 89' 

KITI FILMAI-SPEKTAKLIAI: ..Skrydis per Atlantą", ..Pinigėliai". 
..Gyvenimas po klevu". ..Karaliai visagaliai". ..Eglės namai". 

DĖL INFORMACIJOS PRAŠAU RAŠYTI ARBA SKAMBINTI: 
VAIZDAJUOSTĖ 

7018 S. ROCKVVELL 
CHICAGO, IL. 60829 

TEL. (312) 434 2655 po 4 P.M. 



GATVIŲ VAIKAI IR 
JŲ LIKIMAS 

EDMUNDAS JAKAITIS 

Kiekviename didmiestyje yra 
tūkstančiai benamių paauglių. 
Vasarą jie miega parkuose, 
žiemą — sulindę į išmestas 
kartonines dėžes. Kartais jie 
numiega požeminiuose trauki
niuose ar autobusų stotyse. 
Išbuvę dienomis be reguliaraus 
miego, varginami alkio, leidžia 
beviltiškas dienas. Įkritusios 
akys, sušiurkštėjusi jauna oda, 
— tai narkotikų ir alkoholio var
tojimo ženklai. 

Didmiestis juos aprūpina par
kais. Apleisti namai apsaugoja 
nuo lietaus. O judrios gatvės su 
savo pigios meilės paklausa pra
tęsia dar vieną nedėkingo gyve
nimo dieną. Parsidavėlis ar par
sidavėlė neilgai džiaugiasi už
darbiu. Nešvarūs pinigai arti
miausiame gatvės kampe iškei
čiami į žiupsnelį baltų miltelių. 
Vien tik turėjimas tų stebuk
lingų miltelių paspartina žings
nius, kur apleistuose namuose 
laukia to paties likimo draugai. 
Apsisvaiginus sukilę gašlūs 
jausmai patenkinami be ap
saugos išvengti AIDS ar kitų 
venerinių ligų. Apatija, 
pakeitusi atsargos jausmą, tam
pa bereikšmė. „Vieną kartą 
vistiek reikės mirti, tai kam ir 
saugotis". Taip samprotauja 

LIETUVOS HIMNAS 
EGIPTE 

Trisdešimt dviejų žmonių eks
kursija iš Lietuvos keliavo po 
Egiptą. Kaip turistai, jie apžiū
rėjo Kairo, Luxor, Aswan ir 
Aleksandrijos miestus, apylin
kių piramides, senas faraonų 
laikų šventyklas ir kitokias 
Egipto istorines garsenybes. 

Aswano turguje tie turistai la
bai netikėtai susitiko su Alber
tu ir Regina Vaitaičiais. Inž. A. 
Vaitaitis, pasiųstas iš Ameri
kos, dirba Aswano užtvankos 
modernizavimo darbuose. 

Gegužės 16 d. visa ekskur
santų grupė buvo pakviesta į 
inž. Vytenio ir Audronės Petru-
šių namus Kairo mieste 
vaišėms. Inž. Vytenis Petrušis 
vadovauja Westinghouse 
bendrovės projektams Egipte. 

Petrušių namuose visi keturi 
Egipto lietuviai ir trisdešimt du 
iš Lietuvos atvykę svečiai buvo 
pavaišinti ir maloniai praleido 
visą popietę lietuviškoje 
aplinkoje. Visi dalinosi įspū
džiais ir naujienomis iš Lietuvos 
ir Amerikos. Netrūko čia nei 
dainų, nei džiaugsmo, laikas 
nuo laiko ir ašaros ištryško. 
Išsiskyrimas buvo liūdnas. Bet 
prieš išvažiuojant visi sustoję 
rateliu sugiedojo Lietuvos him
ną. — Kr. 

trylikmečiai benamiai. 
Jų yra visuose kontinentuose. 

Apie 40 milijonų priskaičiuo 
jama Pietų Amerikoje. Didžiau
sia gatvės vaikų problema yra 
Brazilijoj ir Kolumbijoj. Apie 
75% Kolumbijos benamių vaikų 
yra namus palikę, nesulaukę 12 
metų. Australija skaičiuoja 
17,000 pabėgėlių, kas valdžiai 
sudaro rūpestį. Vakarinėj Euro
poj 100,000 jaunimo yra pasi
rinkę gatvės gyvenimą. Tą 
skaičių Anglija kiekvieneriais 
metais padidina tarp 13 ir 15 
tūkstančių. Vakarų Vokietija 
turi apie 20,000 mažamečių 
benamių. Kopenhagoje kiekvie
neriais metais atsiranda 1,500 
naujų kandidatų. O kur Pran
cūzija, Italija ir kitos valstybės? 

Visų jų pradžia yra vienoda. 
Pabėgusius iš namų didmiesčiai 
priima visus vienodai. Pabuvę 
kelias dienas be pastogės ir 
valgio, lengvai pa tenka į 
savanaudžių pinkles. Atsiradęs 
alkis verčia patikėti atsiradusių 
„geradarių" žodžiams. Sąvokos 
kaip pornografija, prostitucija, 
narkotikai su alkoholiu nušvie
čiami, kaip padėties išganymas. 
Narkotikų veikimas daro ste
buklus. Kartą pabandžius, 
jaunas organizmas nebeatsis-
piria dirbtiniams malonumams. 

Kaip kiekvienas malonumas 
nėra veltui, tai ir narkotikai 
nesimėto. Kai organizmas 
reikalauja naujos dozės, par
duodamas kūnas, vagiama, 
apiplėšiama. Dorovė, moralė, 
garbė, valia, nekaltybė 
pasilieka nereikšmingi žodžiai. 
Atsiduoti už minkštą lovą 
pasidaro kasdieninė būtinybė. 

Bėga iš namų berniukai ir 
mergaitės. Vieni bėga iš prie
miesčių, kur namai yra automa
tiškai vėsinami ir atsigaivi
nimui tyvuliuoja maudymosi 
baseinai. Kiti apleidžia varg
ingas pastoges, ku r pasieniais 
žiurkės bėgioja. Visi jie ieško 
kažko. Nepriklausomybės. Nuo
tykių. Naujos aplinkos, naujų 
draugų. Ir čia jie randa, ko sap
nuote nesapnavo. 

Aerodromuose ar autobusų 
stotyse juos pasitinka porno
grafijos gamintojai, savanau
džiai. Mergaitės pirmiausiai yra 
išprievartaujamos ir sava
naudžiai perima jas savo globon. 
Jam priklausyti reiškia parda
vinėti savo kūną ir, uždarbiu 
dalinantis, jai lieka maža dalelė 
smulkioms išlaidoms. Jis taip 
pat parūpina ir narkotikus, 
žinoma, už jos pinigus. 

Berniukai sulaukia panašaus 
likimo. Patekę į homoseksualų 
tarpą, išniekinti, užsimiršta 
narkotikuose a r alkoholyje. 
Atsiradęs narkotikų geismas, 

slopinamas šviežia doze. Paten
kinti narkotikais uškrėstą 
organizmą nauja porcija 
pasidaro būtina. Vagystės, 
apiplėšimai, išmalda — būdai, 
kuriais apsirūpinama sekan
čiam „pasiskraidymui po 
dausas". 

Pamatyti Londone jaunuolį, 
prašant į išmaldos, nėra 
retenybė. Sutikti Los Angeles 
gatvėj trylikmetę, siūlančią 
lytinį pasismaginimą, yra kas
dieninis reiškinys. Pagal 1987 
metų London Daily Mirror, 
kiekvieneriais metais tarp 5000 
ir 8000 pabėgusių iš namų 
mergaičių tampa prostitutėmis. 
Amžius 13-16 metų. Kai kurie 
jas vadina „besigclbinčios nuo 
bado prostitutės". 

Kaip jos bebūtų vadinamos, 
verta pagalvoti, kas tas jaunas 
būtybes vertė keisti švarią lovą 
į šaltą cemento guolį. At
sakymas yra aiškus: patys 
tėvai. Ne visų šeimų gyvenimas 
yra darnus. Nutrūkę šeimos 
ryšiai, tėvų pairęs gyvenimas, 
barniai, girtavimas, skyrybos 
slegiančiai veikia besirutulio
jantį šeimos prieauglį. Galų 
gale įvyksta šeimos tragedija: 
vaikas, norėdamas atitrūkti nuo 
tos aplinkos, apleidžia namus. 

1984 metais Kanados Sveika
tos ir šalpos įstaiga paskelbė 
liūdnus duomenis: 51 procentas 
pabėgusių vaikų buvo jau 
namuose lytiniai piknaudoti. 85 
procentai iš tų piktnaudotojų 
buvo jiems žinomi: šeimos 
draugai, giminės ar net patys 
tėvai. 

JAV Sveikatos departamento 
žiniomis, kiekvieneriais metais 
pabėga iš namų apie milijonas 
vaikų. Jeigu vaikas yra lytiniai 
nuskriaustas artimo giminaičio, 
kai kurie tėvai mano, kad 
vaikas pats to norėjo. Pasekmėj 
vaikas išvaromas iš namų. 

Australijos šiaurės rytų pa
kraštyje, Cairns miestelyje, 
mergaičių benamių namuose, 
daugumas iš šimto mergaičių, 
12-18 metų amžiaus, buvo 
išprievartautos arba tėvo, ar 
patėvio, ar motinos meilužio. 

Jaunamečių pabėgėlių proble
ma nebus išspręsta, kol patys 
tėvai negrįš prie seniau 
gerbiamų dorovės sąvokų 
įgyvendinimo. Vieni tėvai 
kaltina mokyklų sistemą, kiti 
kaltina vienas kitą. Gimdytojų 
rodomas pavyzdys nulemia 
priaugančių charakterį. Tėvams 
besirūpinant asmeniškomis 
gėrybėmis, vaikai, ieškodami 
savo vertybių, suformuoja savo 
aplinką. Aplinka, kurioje tarp
sta abortai, pamestinukai, 
venerinės ligos. Tokiose 
sąlygose užsimezgusios gyvybės 
išgelbėjimas žmonijai nieko 
gero neatneš. Tik iškrypę, 
psichiatrinės pagalbos reika
lingi sutvėrimai pripildys li
gonines, ir našta bus uždėta 
doriems piliečiams. Skaičiai, 
pa imti iš amerikietiškos 
spaudos,kalba už save. 

K1N U OS-AUSTRALIJOS 
PREKYBA 

Prekyba tarp Kinų Liaudies 
Respublikos ir Australijos 
žymiai paaugo nuo 1972 m., 
kada jos užvedė diplomatinius 

ryšius. Joms kooperuojant avia
cijoje, transporte, industrinėje 
bei agrikultūrinėje gamyboje ir 
finansų srityje, prekyba paaugo 
nuo 80 mil. dol. per metus iki 
1.6 bilijonų dolerių. 

DKAUGAS, penktadienis, 1989 m. birželio mėn. 9 d. 

L 

A.tA. 
KĘSTUČIUI MIKLIUI 
amžinybėn išekliavus, liūdesyje 
likusią žmoną MARIJĄ, dukrą 
ASTĄ, jo brolį, brolienę ir žmo
nos sesutę su šeima bei kitus gi
mines nuoširdžiai užjaučiame. 

Mira ir Kostas Arai 
St. Petersburg, FL 

Grupo turistų iŠ Lietuvos džiaugiasi Audronės 'antra antroj.. »MUM<' 
nVsin.-|<" Pr t ruš iu namuos*. Kam. miostr . Ftfiptr 

š kaire Y v t e n i n stov. 

Mirus mielam 

A.tA. 
KĘSTUČIUI MIKLIUI 

liūdinčią žmoną MARYTĘ, dukterį ASTĄ, brolį VY
TAUTĄ, brolienę BRONĘ ir k i tus artimuosius 
skausmo valandose k a r t u liūdėdami giliai 
jaučiame. 

Alina ir Van Domanskiai 
Prudencija ir Stasys Jokubauskai 

r 

UZ-

A.tA. 
JACINTAI BALČAITYTEI 

STURBIENEI 
Lietuvoje rnirus, jos seseriai MARIJAI KRUOPIENEI 
su šeima ir visiems giminėms ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą. 

Aniceta ir Antanas Januškos 
Bronė Kuodienė 
Adelė ir Benediktas Povilavičiai 
Antanina ir Jonas Starinskai 

Boston, Massachusetts 

Broliams 

A.tA. 
LIUDUI ir POVILUI KNIUIPIAMS 

Lietuvoje ir Sibire mirus, liūdesio prislėgtai seseriai 
KAZEI BALUKIENEI ir šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą 

Aleksandra ir Aleksas Pabrėžai 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to sava regu la r l y ' 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

see us for 

uttM& f i n a n c i n 9 -
AT OUR LOW RATES 

INSUREO 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 
PeUr Kazanauskas. Prs. Tel.: 847-7747 

Hotira: Mon T i ia . Fri. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

A.tA. 
VIKTORAS KOŽICA 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Po sunkios ligos mirė 1989 m. birželio 5 d., 7:30 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Joana Mikalauskienė, 

mirusio brolio a.a. dr. Vinco Kožicos žmona Birutė ir du sūnūs 
Aidas ir Rimas su šeima; a.a. pusbrolio Vinco Žemaičio sūnūs 
kun. Kęstutis ir Algis su šeima. Lietuvoje pasiliko sesuo Mari
ja Šlapikienė ir jos sūnūs Arvydas ir Jonas su šeimomis; taip 
pat mirusios sesers a.a. Konstancijos Grinevičienės vaikai 
Aldona ir Algirdas su šeimomis bei kiti giminės Amerikoje 
ir Lietuvoje. 

Priklausė Reg. Liet. Bendruomenei, Krikščionių 
Demokratų organizacijai, Tautos Fondui, BALFui, ALTui ir 
kitoms lietuviškoms organizacijoms. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, birželio 8 d. nuo 4 iki 9 
v.v. ir penktadienį, birželio 9 d. nuo 4 iki 9 v.v. Petkus 
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 10 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. 
Vietoje gėlių prašome aukoti Tautos Fondui. 

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

Nuliūdę seserys ir kiti giminės. 

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

-T 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 
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P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r ee t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . — Tel . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 
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Sally 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
Donald M., Jr. 

VANCE 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So . 50 Ave. , C i c e r o I l l inois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 

• •. 



DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. birželio mėn. 9 d. 

x „Sou thwes t News-He-
rald" birželio 8 d. laidoje Louis 
G. Pūkelis rašo iš spaudos 
konferencijos apie kun. Alfonsą 
Svarinską. Spaudos konferenci
ja buvo surengta Marriott vieš
butyje Chicagos centre. Aprašo 
kun. A. Svarinsko gyvenimą 
kalėjimuose. Prie straipsnio 
įdėta ir nuotrauka kun. A. 
Svarinsko su vertėju Edvardu 
Tuskeniu. 

x „Kristijono Donelaičio li
tuanistinių mokyklų jubilie
jiniai metai" išėjo iš spaudos. 
Tai didelio formato metraštis, 
kuriame sudėti sveikinimai su 
sveikintojų nuotraukomis, 
mokyklos vadovai ir mokinių 
rašiniai bei nuotraukos. Iš 
iliustracijų ir aprašymų, 
trumpų straipsniukų galima 
pažinti visą Kr. Donelaičio lit. 
mokyklų veiklą. Spaudai 
paruošė ir redagavo Regina 
Kučienė. Knyga turi 224 psl. ir 
viršelius, kurių pirmame pus
lapy įdėta K. Donelaičio portre
to raižinys. 

x „Viltis", folkloro žurnalas, 
birželio-rugpjūčio mėnesių 
numeris, yra išėjęs iš spaudos 
gražiai iliustruotas ir puikia 
anglų kalba aprašyti įvairūs 
šokiai. Šiame numeryje rašoma 
apie Tibeto, Ukrainos tautinius 
šokius ir kt. Yra šiek tiek ir lie
tuviškos informacijos. Reda
guoja ir leidžia Vytautas F. 
Beliajus Denvery, Colo. 

x Atsiuntė po 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių: Vytautas Radžius, V. V. 
Šeštokas, Stasė Mackoniene. B. 
Šeškevičius, Nijolė Dumbrys, 
Frank Kavaliauskas, V. Šarka. 
Kazys Vasiliauskas, Kazys Priš-
mantas, Elena Šiurnaitė. Z. 
Žiupsnys, Bronė Kuodis, Jonas 
Palubeckas, Irena Rakauskienė. 
Ka2ys Barūnas. Jadvyga Rut-
kienė. V. Grakauskas. Visiems 
tarime ačiū. 

x Done Gauri l ius, Peter 
Pranis, Jonas Kasčiukas. Jonas 
Vaselka, V. Sruogis. Bruno 
Bendoraitis, G. Atkočiūnas. A. 
Pabrėža, G. Surdėnas. R. 
Bagdonas, Antanas Mažeika. 
John ir Regina Collolly, F. Čer
nius. A. Garbauskas. D. Milas, 
L. Puodžiūnas. W. Simonaitis, 
visi atsiuntė po 10 dol. už kalė
dines kortele sir kalendorių. 
Nuoširdus ačiū. 

x Video, stereo, siuvimo 
mašinas ir vaistus siunčiame 
į Lietuvą. Prekes pristatome per 
UPS į kitus JAV miestus. Suda
romi iškvietimai, siunčiame 
kargo. Romas P ū k š t y s , 
Transpak, 2655 W. 69th Št., 
Chicago, IL 60629. Darbo va 
landos: 12-6 v. p .p . kasdien, 
šeštd. 10 v.r. - 2 v. p.p., a r b a 
susitarus. Pirmad. uždaryta. 
Tel. 312-436-7772, n a m ų 
312-430-4145. 

(sk) 
x J aunas , 19 m., s tudentas 

iš Lietuvos nori susirašinėti su 
Amerikos lietuvių jaunimu. 
Adresas: Lithuania, P lungė 
235640. Vingio g-vė Nr. 2, 
Mindaugas Sarnas . 

(sk) 

x Je i norėtumėte suteikti 
p in ig inę p a r a m ą savo 
giminėms Lietuvoje, skambin
kite Daliui Vaškev ič iu i , 
312-257-9769. 

(sk) 
x Albinas Kurkulis, akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitu verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk) 

x L i n a s V y š n i o n i s bus 
komendantas moksleivių ateiti
ninkų stovykloje, kuri bus 
Dainavoje nuo birželio 25 d. iki 
liepos 9 dienos. 

x Melrose P a r k o apylin
kėje birželio 17 d. Sacred Heart 
bažnyčioje, 819 N. 15 Ave., po 5 
vai. šv. Mišių vakare bus skai
tomos maldos už Sibire mirusius 
lietuvius. Visus prašome kuo 
gausiau maldose dalyvauti. 

x A u r a Rei tnery tė atliks 
jaunosios rolę per „Spindulio" 
vakaronę birželio 10 d., šeš
tadienį, 6:30 vai. vak. Lietuvių 
centre Lemonte. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x „Evangeli jos šviesa", ne
periodinis leidinys, išleistas 
šiam pavasariui, pasiekė redak
ciją. Redaguoja evangelikų 
kunigas K. Burbulys. Tai reli
ginis žurnaliukas, skirtas evan
gelikams. Turi 20 psl. 

x Kun. V. M. Cukuras , Put-
nam. Conn., Valent inas 
Račiūnas, Chicago. 111., Linda 
Bendoraitis, Boca Raton, Fla., 
„Draugo" nuoširdūs rėmėjai, 
garbės prenumeratoriai , su 
p renumera tos pra tęs imo 
mokesčiu, kiekvienas pridėjo po 
30 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x An tanas P leškys , Chica
go, 111., lietuviškos spaudos 
bendradarbis, M. Barniškaitė, 
Euclid, Ohio, „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, kiek
vienas pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su visa 
šimtine. Nuoširdus ačiū. 

x B e n S e r a p i n a s , Oak 
Lawn, 111., Jonas Starką, 
Philadelphia, Pa., Zita Žvirzdys, 
Olympia, Wa. , Vik toras 
Palunas, Akron, Ohio, pratęsė 
„Draugo" prenumeratą ir t a 
proga pridėjo po 20 dol. auką už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdus ačiū. 

x J u r g a Gylytė-Streit, Mis-
sion Viejo, Cal., Ona Jasunas, 
Phillips, Wisc., Algirdas Čepu
lis, Philadelphia, Pa., Ona Didž-
balis, Menomonee Falls, Wisc., 
Liucija Kurkulis, Rochester, 
N.Y., įvairiomis progomis už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Stella Ž u k a u s k a s , Los 
Angeles, Cal., Jonas Balbatas, 
Cleveland, Ohio, Dalia 
Augūnas, Jupiter, Fla., pratęs
dami „Draugo" prenumeratą, 
pridėjo po 20 dol. auką už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Nuoširdus ačiū. 

x Gabijos ir Baltijos skau
tai, Detroit, Mich., atsiuntė 
„Draugui" 100 dol. auką už jų 
veiklos garsinimą „Drauge". 
Nuoširdus ačiū. 

x LB Arizonos apylinkės 
v a l d y b a per ižd. Aldoną 
Vaitkienę atsiuntė „Draugui" 
50 dol. auką už jų garsinimus ir 
aprašymus patalpintus „Drau
ge". Nuoširdus ačiū už dėmesį. 

x Biru tė Repečkienė, a.a. 
jos vyro Juozo Repečkos prisimi
nimui per Modestą Kalvaitį, 
Fallbrook, Cal., atsiuntė „Drau
gui" 50 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū. Ta proga B. Repečkienei 
reiškiame užuojautą. 

x • J aunų jų dailininkų pa
roda , kurioje dalyvauja Jūr is 
Čiurlionis, Susana Juknaitė, 
Daiva Karužaitė, Jonė Karužai-
tė-Arscnault, Andrius Stankus, 
Rasa Sutkutė, Vitas Venckus, 
atidaroma penktadienį, birželio 
16 d. 7:30 v.v. Čiurlionio gale
rijoje. Visi kviečiami atsilanky
ti. 

(sk) 

x Vyriausybės žinios: Ne
priklausomos Lietuvos oficiozas. 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras (LTSC) dabar multi
plikuoja ribotą kiekį Vyriausy
bės žinių komplektų, t.y. 
1918-1940 m. į ska i tan t 
rodykles. Susidaro beveik 9,000 
puslapiu. Komplektas bus par
duotas už 1,500 dol. Persiun
timas JAV 50 dol., kitur 75 dol.. 
J e i kas norėtų užsisakyti, 
prašome pranešti LTSC, 5620 
So. Claremont, Chicago, IL 
60636 USA, arba telefonu (312) 
434 4545. Reikia taip pat pri
siųst i 500 dol. užstatą. 
Užsakymai turi būti gauti iki 
š.m. liepos 1 d. Ačiū. 

(sk) 

x Vladas Paliulionis, Ber-
wyn, 111., lankėsi „Draugo" ad
ministracijoje, pakeitė adresą ir 
ta proga paaukojo 20 dol. dien
raščio stiprinimui. Labai dė
kojame. 

x Zi ta ir Joseph Petkai, 
Kirkland, Wa„ jaunosios kartos 
„Draugo" skaitytojai „Draugo" 
dienraščiui atsiuntė 30 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. Malonu 
paminėti, kad Zita yra artima 
„Draugo" bendradarbė. 

x Juozas ir Valerija Stanai
čiai, Oak Lawn, 111., nuoširdūs 
ir dosnūs „Draugo" rėmėjai, 
garbės prenumeratoriai , 
nekartą yra parėmę dienraštį 
didesnėmis aukomis. Pra
tęsdami prenumeratą viene
riems metams vėl pridėjo visą 
šimtinę, kad „Draugas" gyvuo
tų. Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Aldona Laurinait ienė, 
Lemont, 111., „Draugo" garbės 
prenumeratorė, nuoširdi jo 
rėmėja, pratęsdama prenume
ratą, pridėjo 50 dol. auką. Nuo
širdus ačiū už palaikymą savos 
spaudos. 

x Fe l iksas Masaitis, La 
Mirada, Cal., pratęsė 
prenumeratą su tokiu prierašu: 
„Šių metų pavasarį sukako 40 
metų nuo mano atvykimo į 
Ameriką ir lygiai tiek pat metų 
„draugauju" su Draugu. Šiai 
sukakčiai paminėti aukoju 
Draugui po vieną dolerį už kiek
vienus metus". F. Mąsaitį 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už 40 dol. auką labai 
dėkojame. 

x D. L. K. Birutės skyrius, 
Los Angeles, Cal., atsiuntė 
„Draugui" 25 dol. auką per 
valdybos iždininkę G. Raibienę. 
Nuoširdus ačiū. 

x Sol. A. Stempužienė-Sve-
dienė, Cleveland Hts., Ohio, 
Bronius Satkunas, North Can-
ton, Conn., Kazys Jakštas, 
Wisconsin Delis, Wisc., Jonas 
Jurkūnas, Beverly Shores, Ind., 
J. P . Pažemėnas, Queens 
Village, N.Y., Marie Gludą, Eli-
zabeth, N.J., kiekvienas at
siuntė po 15 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuošir
dus ačiū. 

x Tadas Jurcys, Palos Hills, 
111.. P. Gudaitis, Cicero, 111., 
Vytautas Ripskis, L. Balzaras, 
V. Paulionis, Chicago, 111., 
aplankė „Draugą" ir kiekvienas 
įteikė po 10 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Po 10 dol. atsiuntė aukų 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių Adolfas ir Kazimieras 
Čampės. Elzbieta Kazickas, 
Danutė Liaubienė, Aleksandra 
Žukas, V. Timcikas, Zigmas 
Grybinas, Augustinas Dumbra, 
Vacius Prižgintas, Petras Petru-
šaitis, S. Butvilą, Kazys Rožans-
kas, Ona Motiejūnas, Jonas Rat-
nikas, Jonas Kriaučeliūnas, 
Stasys Kiškis, Stasė Bublienė. 
Nuoširdus ačiū. 

x Po 10 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
kun. A. Babonas, VI. Gedmin-
tas , V. Prialgauskas, Kazys 
Vaitkevičius, P. Gaižutis, Irena 
K. Vaitkus, Živilė Vaitkienė, P. 
O. Michelevičius, Antanas 
Gudonis. Kostas Ramonas, Juo
zas Saurusaitis, Antanina 
Noreika, Jonas Mačiulis, 
Albinas Ruigys. Jonas Černius, 
Bronius Kovas. Visiems nuošir
dus ačiū. 

Švietimo tarybos pirmininkė R. Kučienė ir Lietuvos gen. konsulas 
su kun. A. Svarinsku. 

Kleiza 

N'uotr. J . Tamulaičio 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
RĖMĖJŲ ŠV. MIŠIOS 

IR SUSIRINKIMAS 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų rėmėjai šv. Mišiose 
birželio 4 d. 8 vai. rytą Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje meldėsi už gyvus ir 
mirusius rėmėjus. Mišias atna
šavo ir pamokslą pasakė kun. 
Vito Mikolaitis. Pasveikinęs 
rėmėjus, kalbėjo apie Evangeli
jos šimtininką, kuris atsiliepė 
visa širdimi tikėdamas Kristų. 
Pamoksl ininkas nagrinėjo 
Viešpaties malonės veikimą 
žmonių širdyse. Ta malonė 
pasiekia visus, einančius Kris
taus nustatytu keliu. Kvietė 
tikėti Kristų, priimti Jėzaus 
malones, kad būtų nesunku 
daryti gera, dirbti dėl tiesos, 
laisvės, taikos ramybės. . . 
Dainuojančios žemaitės Bronė 
Stravinskienė, Aldona Unde-
rienė ir Danutė Varaneckienė, 
savo giedojimu, muz. Kazimie
rui Skaisgiriui pritariant var
gonais, labai daug prisidėjo prie 
Mišių liturgijos grožio ir dvasi
nio pakilimo. 

Susirinkimą parapijos salėje 
atidarė rėmėjų pirmininkė 
Salomėja Endrijonienė. Pakvie
tė kleboną kun. Joną Kuzinską 
sukalbėti maldą. Ses. Margarita 
visų seselių vardu klebonui ir 
visiems susirinkusiems už daly
vavimą padėkojo. Savo paskai
toje ses. Margarita kalbėjo apie 
šv. Mišias, katalikų Bažnyčios 
nario pareigą šv. Mišias šventa
dieniais išklausyti. Palietė 
Senojo Testamento deginamųjų 
aukų prasme, pere inant į 
Naujojo Testamento Kristaus 
įsteigtą šv. Mišių auką, kuria jis 
pratęsė kryžiaus auką ir savo 
įsteigtai Bažnyčiai paliko 
meilės sakramentą. Per žodžio 

ir Eucharisti jos l : turgiją 
Bažnyčia švenčia velykinę 
paslaptį. Seselė ragino sekma
dienius praleisti džiaugsme ir 
poilsy, kad kiekviną sekmadie
nį galėtume pavadinti mažosio
mis Velykomis. Seselė Mar
garita išsamiai nagrinėjo šv. 
Mišių esmę. Dėl apriboto laiko 
seselė negalėjo perteikti visos 
savo paruoštos paskaitos. 

Pirmininkė pranešė, kad per 
praėjusius metus iš gyvųjų tar
po išsiskyrė 9 nariai: Pranciška 
Ačienė, Bronė Galeckienė, Teo
dora Serapinienė, Leonas 
Rumšą, Antanas Tumosa, Bene
diktas Lungys, Liudas Šimaitis, 
Antanas Balčiūnas ir Andrius 
Daugirdas. Nauji nariai: Stasė 
Kazlienė ir Ona Mažionytė. 

Buvo pasidžiaugta sėkmingai 
praėjusia metine vakariene, pri
minta madų parodos renginys 
spalio 14 d. Pirmininkė kvietė 
nares prie šio renginio ruošos 
nuoširdžiai prisidėti. Dėkojo 
klebonui kun. J. Kuzinskui, ses. 
Margaritai, dainuojančioms 
žemaitėms, šeimininkei Onai 
Norvilienei su būriu talkinin
kių paruošusiai pusryčius, Tal-
man Deli savininkams Kupcike-
vičiams už pusryčiams pado
vanotas bandeles su lašinukais. 

Susirinkimas praėjo sklan
džiai, buvo trumpas, nes visi 
skubėjo atgal bažnyčion daly
vauti kun. Alfonso Svarinsko 
laikomose Mišiose ir išgirsti jo 
pamokslą. 

A. Kižienė 

SUVALKIEČIU 
DRAUGIJOS VEIKLA 

Laimingai praleidę žiemą, su
laukę saulėtų dienų, kada 
sužaliavo visa gamta, pasipuošė 
žiedais, aptar t i artėjančios 
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Nuotr F.d Saho 

vasaros planus ir kartu atšvęs
ti Motinos dieną gegužės 26 
dieną,suvalkiečiai rinkosi į Z. 
Kojak svetainę. Susirinkimą 1 
vai. p.p. atidarė pirm. Alex Na-
vardauskas, sveikindamas gau
siai susirinkusius dalyvius — iš 
viso 62, linkėdamas visiems 
geros nuotaikos, aptariant svar
bius dr-jos reikalus. 

Minutės susikaupimu buvo 
pagerbtos visos mirusios mo
tinos kartu ir šios dr-jos steigėja 
Ona Švirmickienė. Šiais žo
džiais prisimintos motinos — 
pagarba mūsų motinoms pa
vergtoje tėvynėje ir laisvame 
pasaulyje. 

Niekas tiek vargo nepatyrė, 
niekas tiek kančių nepakėlė. Ji 
viską pergyveno, viską pakėlė, 
viską iškentėjo. Nedaug ji matė 
šviesesnių dienų. Sunkios mūsų 
tautos dienos išjos pareikalavo 
didelių pastangų ir aukų. Bet ji 
ir po tokia našta nepalūžo, 
kentėjo, liko ištikima savo gim
tajam kraštui, savo tautai ir sa
vo motiniškam pašaukimui. 
Motina saldi gyvenimo paguo
da, gaivinanti saulė, gyvybės 
šaltinis. Ji yra šeimos širdis ir 
tautos viltis. Tad šiandieną, 
minėdami brangią Motinos die
ną, prisiminkime mirusias mo
tinas malda. Toli nuo tėvynės iš
blaškytas dar gyvenančias 
papuoškime gražiausiais pražy
dusiais pavasario žiedais, linkė
dami joms visokeriopos Dievo 
palaimos. 

Pagerbta B. Žemgulienė — 
ilgiausiai valdyboje išdirbusi 
narė. Ta proga prisegtas ženk
lelis „Lietuva", atvežtas iš Lie
tuvos ir dovanota knyga „Suval
kiečių liaudies kūryba Ame
rikoje". 

Sveikiname į dr-ją įstojusias 
dvi naujas nares — Martha 
Burokienę ir Anthonette 
Derasky. 

Liepos 9 dieną Šaulių 
namuose turėsime gegužinę. 
Visus prašome gegužinėje daly
vauti, kas gali, paaukoti fantą. 
Visiems bus linksma, gros Ra
manausko orkestras. 

Linkime visiems geros sveika
tos praleisti vasaros atostogas ir 
vėl sugrįžti į mūsų rudeninį 
susirinkimą, kuris bus spalio 27 
dieną. Susirinkimas praėjo la
bai gera nuotaika, užtruko 
vieną valandą, baigtas pir
mininko pakvietimu prie tra
dicinių Motinos dienos vaišių, 
kur H. Vikelienė su darbščiomis 
šeimininkėmis vaišino visus. 

- A . 
MAROUETTE PARKO LIT. 

MOKYKLA UŽBAIGĖ 
MOKSLO METUS 

Gegužės 25 d. po gegužinių 
pamaldų 8 skyriaus absolventai 
su tėveliais ir savo mokytojomis 
rinkosi į parapijos salę 
mokyklos pažymėjimams gauti. 
Nors ir negausūs — tik 5 — apsi
rengę tautiniais rūbais, neš
dami Amerikos ir Lietuvos 
vėliavas, nužygiavo per salę 
ir užėmė jiems skirtas vietas. Li
tuanistinės mokyklos vedėja 
Bronė Prapuolenienė pakvietė 
visus sugiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnus. Į garbės prezi
diumą ji pakvietė kleboną kun. 
Joną Kuzinską, mokyklos 
vedėją ses. Margaritą Mariją, 
Tėvų k-to pirm. Gediminą Plėnį 
ir LB Marąuette Parko apy
linkės vald. pirm Joną Levicką. 

Užėmus vietas, 8 skyriaus 
auklėtoja Rūta Jautokienė 
iškvietė pavardėmis absol
ventus ir įteikė kiekvienam 
pažymėjimą, o apylinkės pirm. 
J. Levickas padovanojo po 
knygą. Mokyklą baigė šie moki
niai: Renata Kvantaitė, Jero
nimas Linas, Andrius Prial
gauskas, Arista Strungytė ir 
Larana von Braun. 

Parapijos klebonas savo žo
dyje apgailestavo, kad toks ne
didelis skaičius baigusiųjų ir 
lankančiųjų lituanistines kla
ses. Tai labai liūdnas reiškinys, 
Juk labai svarbu išlaikyti gyvą 
lietuvių kalbą, tautos tradicijas. 

IS ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Sudbury Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė surengė 
Motinos dienos minėjimą Presi-
dent viešbutyje. Buvo daug 
motinų, kurios buvo papuoštos 
gėlėmis. Prisimintos ir mirusios 
motinos. Tai priminė pirm. 
Juozas Paula i t i s . J u s t a s 
Stankus parodė filmą iš Sudbu-
rio lietuvių gyvenimo prieš 25 
metus. 

— Kristinos Garbaliauskai-
tės ir Algio Rimkaus vestuvės 
vyko Lietuvos Kank in ių 
bažnyčioje gegužės 27 d. Mo
terystę palaimino kun. J . 
Staškus. Sutiko tėvai Danutė ir 
Leonas Garbaliauskai ir Ona ir 
Leonas Rimkai su duona ir 
druska. Vestuvių vaišes gražiai 
pravedė Aldona ir Edis 
Bubuliai, įpindami ir gražaus 
humoro. 

Padėka priklauso tiems tėvams, 
kurie savo vaikus siunčia į li
tuanistinę mokyklą. Linkėjo 
baigusiems siekti aukštesnio 
mokslo ir nepamiršti lietuvių 
kalbos. Tėvų k-to pirm. G. 
Plėnys dėkojo tiems tėvams, 
kurie skiria savo laiką ir ener
giją lietuvybei skiepyti jaunojoje 
kartoje. LB Marąuette Parko 
apyl. vald. pirm. J. Levickas 
dėkojo mokytojoms, tėvams ir 
mokiniams, kurie mokėsi lietu
vių kalbos. Linkėjo ir išėjus iš 
mokyklos neatitrūkti nuo lie
tuviškų organizacijų, l ik t i 
lietuvių bendruomenės veikliais 
nariais. Po to Irena Levickienė, 
Vid. Vakarų LB valdybos sekre
torė, įteikė mokyklos vedėjai 
Bronei Prapuolenienei specialų 
pažymėjimą už nuopelnus Lie
tuvių B-nei. 

Aštuntokai A. Prialgauskas ir 
L. von Braun kartu su linkė
jimais perdavė simbolinį raktą. 
Raktą priėmė sept in tokai 
Arūnas Bilus ir Irena Kvantai
tė, pasižadėdami jį išlaikyti 
garbingai. 

Absolventų vardu atsi
sveikino Renata Kvantaitė, 
reikšdama padėką seselėms 
mokytojams, pasižadėdama visų 
vardu būti gerais lietuviais. 
Tada auklėtoja Rūta Jautokie
nė jautriais žodžiais reiškė ge
riausius linkėjimus savo buvu
siems auklėtiniams siekti aukš
tesnio mokslo, neužmiršti lietu
viškos spaudos, ypač skyrelio 
„Drauge". 

Oficialiąją dalį užbaigė Br. 
Prapuolenienė, reikšdama pa
dėką klebonui, mokyklos ve
dėjai seselei Margaritai Marijai, 
savo kolegėms mokytojoms 
Rūtai Jautokienei, Jadvygai 
Penčylienei, Gailutei Valiu
lienei, Tėvų komitetui, taip pat 
Prialgauskienei už vaiš ių 
paruošimą ir visiems kitiems. 
Rūta Jau tok ienė pakv ie tė 
aštuntokus meninei programai, 
kurią jie patys sukūrė ir patys 
atliko. Tai buvo dialogo forma 
jų pačių išreikštos mintys ir 
pažadai. Pabaigai Larana von 
Braun ir Renata Kvantaitė pa
deklamavo pačių sukurtus eilė
raščius. 

Mokyklos vedėja Br. Prapuo
lenienė pakvietė kleboną kun. 
J. Kuzinską sukalbėti maldą 
prieš valgį ir prašė visus pasi
vaišinti tėvelių suneš tom 
vaišėm. Susėdę prie stalų tė
veliai, mokiniai ir mokytojos 
kartu su klebonu ir jo padėjėju 
kun. V. Mikolaičiu jaukiai 
praleido laiką lietuviškoj nuo
taikoj, besidžiaugdami, kad ir 
jaunoji karta jungiasi į lietuviš
kojo gyvenimo gretas. 
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