
TOTT TT3RAOT O? CONGRE 
R S T O I M C E D3PAR2MEOT 

RE5S 

SERIALS i; 
mSHI^GTO , T V 20025 DM 

TMI& n-ri~iu/\i\ii/\ro WORLD-WIDE OAILY 
Vol. LXXX Kaina 35 c. ANTRADIENIS - TUESDAY, RUGPJŪTIS - AUGUST 1, 1989 

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

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

Nr. 148 

Rezoliucija stabdyti branduolinių 
ginklų gamybą 

Atstovai priėmė, Administracija priešinasi 

W a s h i n g t o n a s . P raė jus į 
ketvirtadienį JAV Atstovų 
rūmai priėmė rezoliuciją, pagal 
kurią JAV-ės ir Sovietų Sąjun
ga nustotų gaminusios plutonijų 
bei suaktyvintą uranijų. Šios 
medžiagos yra dvi iš trijų svar
biausių radioaktyviųjų medžia
gų, vartojamų termobranduoli
nių ginklų gamyboje. 

Šioje rezoliucijoje, kurią Atsto
vų rūmai priėmė 284 prieš 138 
balsų dauguma, prezidentas Bu-
shas yra r a g i n a m a s vest i 
derybas su Sovietų Sąjunga dėl 
sustabdymo gamybos medžiagų 
branduoliniams ginklams ir iki 
1990 m. balandžio 30 d. paruošti 
Kongresui raportą, kuriame 
būtų išdėstytos techninės pro
blemos surištos su tokia su
tartimi. 

Tai buvo pirmas kar tas , kad 
iš viso kuri nors Kongreso dalis 
specifiniai svarstytų branduoli
nių medžiagų gamybos sustab
dymą kaip priemonę mažinti 
ginkluotę, paaiškino rezoliucijos 
sponsorius Ron Wyden, demo
kratas iš Oregon. 

Šiai rezoliucijai priešinosi ad
ministracija ir ka i ku r i e 
įtakingi Kongreso nariai , - jų 
tarpe demokratas Les Aspin, 
Atstovų rūmų ginkluotų pajėgų 
komisijos p i rmin inkas . J is 
pareiškė: ..Man kyla susirūpini
mas, nes kai visi yra pasinešę 
perkrauti ginklų kontrolės pro
gramą savais rūpesčiais, kyla 
pavojus ją perkrauti". 

Laikas i šbandyt i sovie tus 
Bet atstovas Wyden pastebėjo, 

kad šis laimėjimas parodė, jog 
Kongrese auga pripažinimas, 
jog JAV branduolinių ginklu 
gamybos pramonė susilaukia 
vis didesnių ir brangesnių 
spręsti problemų, kas suteikė 
progą aptramdyti ginklavimosi 
lenktyniavimą ir sutaupyti bili
jonus dolerių. 

Toliau jis kalbėjo: ,,Didžiule 
dauguma Kongresas nori, kad 

plutonijaus gamybos nutrau
kimas taptų svarbiu ginklų 
kontrolės punktu. O antra, 
l a ikas išbandyt i sovietus. 
Meskime jiems iššūkį, kai tam 
turime istorinę progą". 

Demokratai senatoriai E. 
Kennedy iš Massachusetts ir T. 
Wirth iš Colorado sponsoriuoja 
panašią rezoliuciją Senato 
rūmuose. Administracija nėra 
pasisakiusi, ar prez. Bushas 
tokią rezoliuciją vetuotų, jei 
Kongresas ją priimtų. 

Branduol inės 
p r a m o n ė s bėdos 

Tokias derybas su sovietais 
pirmą ka r t ą pasiūlė prez 
Eisenhower, bet sovietai jo 
pasiūlymą atmetė. Prezidentai 
Kennedy ir Johnsonas irgi savo 
ruožtu vėl tokias derybas siūlė, 
bet sovietai vis jas atmetė. 

Dabar ta galimybė vėl kelia
ma dėl pasikeitusių aplinkybių 
Sovietų Sąjungoje ir dėl įvairių 
nesėkmių, kankinančių šią 46 
metus veikiančia pramonę. Aps
kaičiuojama jog dabartinė kaina 
sutvarkymo visos šios pramonės 
sukeltos taršos ir esamų įmonių 
sumoderninimo siekia tarp 100 
ir 200 bilijonų dolerių, kas yra 
baisi suma prie esamo federa
linio biudžeto deficito. 

Jei būtų prieita sutarties su
laikant branduolinių ginklų 
gamybą, nebereiktų esamų 
įmonių moderninti ar naujų 
statyti. 

Sovietų Sąjungoje lankęsi 
JAV-ių ginklų ekspertai sako. 
jog negeriau laikosi ir sovietinė 
branduolinių ginklų gamybos 
pramonė, pergyvenusi daugybę 
branduolinių avarijų, kurianti 
daug radioaktyvios taršos ir dėl 
to sukelianti daug protestų ir-
kitų neramumų. 

Tačiau Administracija kalba, 
kad branduolinės pramonės 
smukimas neturėtų vaidinti 
rolės nusiginklavimo derybose, 
nes tuomet JAV derėtųsi iš 
silpnos pozicijos. 

Dalis svečių, dalyvavusių JAV Baltųjų rūmų sodelyje prezidentui G. Bushui paskelbiant 
Pavergtų Tautų savaitę š. m. liepos 21 d. Iš k.: A. Pakštienė, dr. J. Genys, kongr. Don . ar. 
Veteranų Administracijos sekretorius E.J. Dervvinski, D. Bobelienė, J. Bobelis, G. 
Landsbergienė, Sąjuždio Seimo Tarybos pirmininkas prof. V. Landsbergis, dr. A. Razma, D. 
Remienė, prel. J. Prunskis, dr. J. Laukaitis, A. Barzdukas. 

Panaikintas kainų reguliavimas 
Lenkijoje 

Laukiama didelių neramumų 

Paryžiuje, ruošiantis pasitarimui su JAV Valstybės sekretoriumi James 
Baker apie Kambodiją. kambodiečių rezistencijos vadas Princas Norodom 
Sihanoukas sveikina viena savo rėmėjų. 

Varšuva. Lenkijos vyriau
sybė panaikino maisto kainų 
reguliavimą ir mėsos skirstymą 
pagal talonus, nežiūrint perspė
jimų iš Solidarumo ir Politinio 
biuro, kad dėl to gali neįmano
mai iškilti kainos ir dėl kainų 
iškilimo kilti riaušės. 

Šis kontroversinis buvusio 
ministerio pirmininko Mieczys-
law Rakowski planas buvo pa
skelbtas dieną po to, kai jis 
buvo išrinktas Lenkijos Komu
nistų partijos vadu. pakeisti 
gen. Wojciech Jaruzelski, kuris 
atsistatydino. Šio plano tikslas 
yra pripildyti tuščias maisto 
parduotuvių lentynas, sumažin
ti valstybinį deficitą ir pri
stabdyti infliaciją. 

Planai nepritaria 
Solidarumas ir kiti 

Tačiau tiek Solidarumas, tiek 
ir Politinio biuro narys 
Wladislaw Baka, kuris praėjusį 
savaitgalį atsistatydino iš 
ekonomikos vykdomojo sekreto
riaus pareigų, pavadino šį planą 
neišmąstytu. Pagal šį planą, 
daugumai piliečių bus dalinai 
atlyginta už naujas kainas ir po 
to sekančią infliaciją. Bet val
džios pareigūnai sako, kad kai
nos gali pakilti 300 ir net 400 
procentų, kas nustumtų į 
visišką vargą du trečdalius 
Lenkijos gyventojų. 

Solidarumas perspėja, jog dėl 
to gali kilti visai pagrįstas, 
teisėtas nepasitenkinimo suki
limas. ..Mes negalime imtis at
sakomybės už valdžios vykdomą 
naują operaciją", pareiškė Soli
darumo nacionalinė vykdčmoji 
komisija. Komunistų vadvovau-
jamos OPZZ darbininkų unijos 
taip pat perspėjo apie kil
siančius neramumus. Abi unijos 
remsiančios darbininkų protes
tus. 

Mažesni kainų pakilimai 
iššaukė protestus, dėl ku
rių buvo nuverstos Komu
nistų partijos.vadovybės 1970 ir 
1980 m. 

Komunistų partija bando 
aiškinti 

Iš pradžių dar bus paliktos 
valdžios subsidijos, bet nebebus 
keliamos. O didžiuliai valstybi

niai supirkimo monopoliai bus 
panaikinti. Bet ekonomistai pri
mena, jog kol jie tebėra, laisva 
rinka negali operuoti, nes jie 
tebenustatinės kainas. 

Tačiau kainos ir vėliau val
diškai bus nustatomos keturių 
rūšių maisto produktams, kurie 
yra būtini neturtingiesiems: nu
griebto pieno, minkšto sūrio, 
ruginės duonos ir kai kurio 
kūdikiams maisto. 

Valdžios pareigūnai tikisi, 
kad ūkininką; padidins mėsos 
kiekį rinkoje, parduodami gal
vijus, kuriuos saugojo, nes 
siūlomos kainos neapmokėjo jų 
auginimo išlaidų. Televizijos 
programose įvairūs ekonomikos 

ekspertai bandė atsakinėti gy
ventojų lūkesčius. 

Walesa tolinasi nuo 
Rakowskio 

Pirmą kartą viešai kalbėda
mas apie Rakowskio pakėlimą 
į Komunistų partijos pir
mininkus ir šį jo ekonominį 
planą, Solidarumo vadas Lech 
Walesa sekmadienį Šv. Brigitos 
bažnyčios šventoriuje Gdanske 
pareiškė, kad jis nesikišiąs į 
partijos reikalus. ,,Aš jo 
nerinkau, partiečiai jį išrinko". 

Gi Rakowskis. kalbėdamas 
partijos centriniame komitete 
pasakė, kad jis neieškąs ginčo 
su Solidarumo vadovaujama 
opozicija, „bet mes ginsimės, jei 
būsime išprovokuoti. Mums 
nėra reikalo keliaklupsčiauti 
prieš savo politinį oponentą. 
Mums nėra reikalo elgtis kaip 
baimės suparaližuotam zui
kiui". 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Reformų aktyvistai Boris 
Jelcinas, Andrei Sacharovas ir 
dar trys kiti buvo išrinkti vado
vauti beveik 400 narių turinčiai 
opozicinei grupei Sovietų Sąjun
gos Aukščiausioje Taryboje. 

— Mozambiko, Afrikoje, 
valdančioji Frelimo partija 
pranešė, kad ji atsisakanti 
marksizmo ir pritarianti mai
šytai ekonominei santvarkai, 
bendrais bruožais palaikančiai 
socializmą. Partija ragina prez. 
Joaąuim Chisano pradėti taikos 
derybas su Mozambiko Nacio
nalinės Rezistencijos partija, 
siekiant užbaigti 10 metų, 
besitęsiantį sukilimą. Mozam
biko ekonominį planą remia ir 
Tarptautinis Piniginis Fondas. 

— Bangkok Tailande JAV ir 
Vietnamas susitarė dėl buvusių 
karo belaisvių ir jų šeimų 
apgyvendinimo JAV-ėse, Pir
mieji 3,000 atvyks Amerikon 
dar šįmet. Jie buvo įkalinti, 
komunistams nuvertus JAV-ių 
remiamą Pietų Vietnamo 
vyriausybę. 

— Irane Hashemi Rafsanjani 
buvo išrinktas prezidentu, 
kuriam konstituciniai pakeiti
mai suteiks naujų galių. 

Čilėje 809c balsuotojų priėmė 
54 konstitucinius pakeitimus, 
kuriuos opozicija išsiderėjo iš 
prezidento Augusto Pinochet 
karinės diktatūros. Pakeitimų 
tarpe buvo atšauktas įstatymas, 
draudžiantis marksistines par
tijas, sutrumpinta prezidentinė 
kadencija nuo aštuonerių metų 
iki ketverių ir apribota pre
zidento galia panaikinti Kon
gresą. 

— Amerikos vakaruose žai
bo užkurti gaisrai siaučia Cali-
fornijoje, Idaho, Oregon ir 
Washingtono valstijose, dabar 
jau palietę 88,600 akrų. Juos 
stengiasi apriboti 10,000 ugnia
gesių ir kalinių brigados. 

Naujas „Reųuiem" 
Vilniuje 

Vilnius — Vilniaus universi
teto Didžiajam kieme birželio 26 
d. pirmą karta buvo atliekamas 
komp. Vidmanto Bartulio nau
jas kūrinys ,Jlequiem" už laisvę 
žuvusiems pagerbti. Ruošiantis 
Gedulo ir vilt:es dienos paminė
jimui. Kultūros ministerija 
užsakė sukuri gedulingą kūri
nį. Vietoj kad atlikus Verdi, 
Mozarto ar Brahmso gedulin
gas Mišias, komp. V. Bartulis 
sukūrė plačios apimties kūrinį 
— Reąuiem Mišias, kurias atli
ko Kauno valstybinis choras, 
„Ąžuoliuko" choras, filharmo
nijos orkestras, pučiamųjų ins
trumentų grupė ir solistai — R. 
Maciūtė, A. Janutas, V. Prud
nikovas. Dirigavo P. Bingelis. 

Teliiuose apiplėštos 
parapijos 

New York. 1989VTI.26(LIC). 
Pranešama, kad per šiuos metus 
jau apiplėšto- net keturios Tel
šių vyskupija parapijų bažny
čios. Naktį i? kovo 26 į 27 dieną 
Akmenės bažnyčioje pagrobti 
pinigai iš aukų dėžutės; naktį, 
iš kovo 29 į 30, Kuršėnų 
bažnyčioje išplėštos taip pat 
dėžutės ir žeminių altorių taber
nakuliai; naktį iš kovo 30 į 
balandžio 1 Jieną Mažeikiuose 

išniekintas Švenčiausias Sak
ramentas ; Skuodo rajonas 
nukentėjo net du kartus — 
pirmą kartą, naktį iš balandžio 
3 į 4 dieną buvo pavogti du di
deli altoriniai paveikslai, trys 
bažnytinės vėliavos, devynios 
žvakidės, du kryžiai, keturi 
votai, išplėšti du tabernakuliai, 
išpjauti iš rėmų ir pagrobti 
šoninių altorių paveikslai; antrą 
kartą — naktį iš liepos 20 į 21 
dieną — iš bažnyčios buvo pa
vogtos šešios didelės žvakidės 
nuo didžiojo altoriaus, sulau
žytos dvi žvakės, išlaužtas 
didžiojo altoriaus tabernakulis. 

Ar sugebės milicijos darbuo
tojai išaiškinti visus pikta
darius, ar atgaus bažnyčios 
pagrobtas vertybes — parodys 
ateitis. 

Ekonominis 
nuosmukis 

Sovietų Sąjungoje 
Maskva. Per pirmąjį šių 

metų pusmetį. Sovietų Sąjun
goje algos pakilo 10% bet dar
bo našumas pakilo tik 2.7<7r, 
skundėsi spaudos konferencijo
je Statistikos komiteto pavaduo
tojas Nikolai Belov. Per tą patį 
laiką užsienio prekyba tiek su 
Vakarais, tiek ir su komunisti
nėmis valstybėmis nusmuko į 
deficitą, kas rodo poslinkį j 
augančią infliaciją. 

Anot jo. centriniai planuotojai 

tikėjosi, kad Sąjunginės pa
jamos paaugs šešiais procentais 
per pirmąjį 1989 m. pusmetį, bet 
jos per tą laiką paaugo tik 2.5 
procentais. Pramoninė gamyba 
taip pat nepateisino centrinių 
planuotojų lūkesčių. 

Tuo tarpu sovietinių piliečių 
asmeninės sutaupos tebeauga, 
ką Belovas priskiria bet kokių 
prekių trūkumui, dėl ko nėra 
kur pinigą leisti. Nusmuko ir 
butų statyba, nežiūrint to, kad 
prez. Gorbačiovas yra žadėjęs 
kiekvienai sovietinei šeimai po 
nuosavą namą ar bent butą iki 
2000-jų metų. 

Religinė TV 
Lietuvoje 

Vilnius. Liepos 9 d. per 
Lietuvos televiziją buvo pradėta 
transliuoti religinė valandėlė 
pagal Lietuvos vyskupų konfe
rencijos ir Valstybinio televi
zijos ir radijo komiteto susita
rimą. Per šią pirmąją programą 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininkas kard. Vincentas 
Sladkevičius kreipėsi į Lietuvos 
visuomenę: 

..Kaip mūsų krašto pasikeiti
mo stebuklą mes vertiname tai, 
kad masinės informacijos 
priemonės — spauda, radijas, 
televizija — atsigręžė į Dievo 

— Palestiniečių vadas Yasser 
Arafat pasiūlė keturių stadijų 
planą išspręsti palestiniečių — 
žydų problemą. Jame reikalau
jama, kad Izraelis atitrauktų 
dalį okupacinės kariuomenės iš 
Vakarinio Kranto ir Gazos 
ruožo ir per 27 mėnesius visai 
ją išvestų. Taip pat reikalauja
ma Jungtinių Tautų prižiūrimų 
rinkimų, palestiniečių trem
tinių sugrąžinimo į tėvynę ir 
nepriklausomybės datos nusta
tymo. 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Vilniaus kamerinis at-
samblis dalyvavo tarptauti
niame kamerinių ansamblių 
konkurse Tokijo Japonijoje. Į šį 
konkursą ansamblis vyko savo 
ruožtu, ne Maskvos siunčiami. 
Tai jų pirmoji kelionė į užsienį. 

— Atvykusį į Igarką Sibire 
surankioti lietuvių tremtinių 
palaikus grąžinimui į Lietuvą, 
pirmoji grupė studentų nerado 
pažadėtų pagamintų karstų ir 
turėjo patys imtis šio darbo, kad 
numatytąjį darbą galėtų pradėti 
netrukus atvyksiantis antras 
būrys darbuotojų šiame pro
jekte. 

— Tarp Vilniaus ir Rytų 
Berlyno pradėti reguliarūs oro 
linijų skridimai jau nuo balan
džio mėnesio, o 1990 m. pradės 
kursuoti jau ir tarp Erfurto ir 
Vilniaus. Rytų Vokietijos Erfur
tas ir Vilnius turi bendravimo 
sutartį. Sekančiais metais taip 
pat pradės kursuoti lėktuvai iš 
Vilniaus į Sofiją Turkijoje ir į 
Helsinkį Suomijoje. 

— Lietuvos žurnalistų 
sąjunga liepos 21 d. pareiškė 
protestą, kad 90% Komunistų 
partijos leidyklos pajamų turi 
būti siunčiamos Maskvai ir dėl 
to nepajėgiantys mokėti pakan
kamos algos, kad išlaikytų 
gerus darbininkus, ir nepajėgia 
įsigyti reikalingos technikos. 

— Lietuvos ūkininkų są
junga susitarė su Švedijos ūki
ninkais, kad š.m. rugpjūčio-spa-
lio mėn. ten vyktų ūkio darbi
ninkai iš Lietuvos pasimokyti 
kaip vesti savarankiškus ūkius. 

žodį kaip į šviesą ir tiesą. Visas 
pasaulis, o labiausiai mūsų 
kraštas, įvertins jas už tai, kad 
jos tarnaus ne melui, o tiesai, ne 
neapykantai , o meilei, ne 
kerštui, o susitaikymui. To 
trokštame ir linkime..." 

Fizikos matematikos mokslų 
kandidatas kun. Jonas Boruta 
yra paskirtas Lietuvos vyskupų 
konferencijos būti religinių 
valandėlių redaktorium ir 
vedėju. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 1 d.: Šv, Alfonsas 

Liguori. Šv. Meilė. Viltė, Sadu-
vis. Gaudė. 

Rugpjūčio 2 d.: Euzebijus. 
Tugaudas. Varpūnė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:43, leidžiasi 8:10. 
Antradienį aukščiausia tem

peratūra 82 F; žemiausia — 63 
F. dalinai saulėta. Trečiadieni 
dalinai debesuota, šilčiau ir 
tvanku, naktį galimybė audros 
su perkūnija: aukščiausia 
temperatūra 84 F. žemiausia — 
64 F. 

* 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKU. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 6515 S*. California Ave., Chicago, IU, 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

BE IŠMINTIES NĖRA NUO 
AIDS LIGOS IŠEITIES 

Klausimas. Kas yra ta AIDS 
liga, kad jos dabartinė, taip ga
linga medicina, nepajėgia paža
boti taip, kaip ji sutramdė marą, 
raupsus , raupus, ši l t ines, 
zapalenijas ir kitas kadaise 
žmones kaip muses žudžiusias 
ligas? Aš manau, kad tai esan
ti Dievo bausmė už milijonų 
milijonais pasaulyje nuolat 
nužudomų negimusiųjų. 

Atsakymas. Pirmiausia visi 
žinokime, kad žmogui vien žinių 
negana, jam reikia dar būtinai 
turėti pakankamai išminties, 
kad pajėgtų turimomis žiniomis 
tinkamai pasinaudoti. Dabar 
visi žino mirtiną AIDS ligos išei
tį, bet ta liga plinta, nes žmo
nėms trūksta išminties — jie 
nepajėgia elgtis taip, kaip 
išmintingam asmeniui pridera. 

AIDS liga yra žmogaus inty
mume nenormalaus, neišmin
tingo elgesio pasekmė. Tik tu, 
žmogau, pamėgink nenorma
liai, neišmintingai elgtis kitose 
srityse, sakysim, žieminius 
rugius pavasarį sėti a r 
darbščius, laisvus ūkininkus į 
kolchozus suvaryti, ir ant savo 
kailio pajusi, kas iš to išeis, kai 
tikras badas prieš akis atsistos. 

Taip dėl nenormalaus, neiš
mintingo žmogaus elgesio dabar 
visu baisumu prieš visų mūsų 
akis atsistojo mirtina pavietrė 
— ta AIDS liga. Todėl tikros 
žinios apie ją kiekvienam yra 
būtinos. Štai jos. 

Kiekvieno žmogaus kūnas 
normaliai turi prigimtą ats
parumą ligoms. Jis pats gydosi 
žaizdas, panašiai kaip medis ar 
kiti gyviai. Tik nesutrukdyk, ir 
kūnas pats geriausiai su dauge
liu negalių kuo gražiausiai su
sitvarkys. 

Tokį normalų žmogaus pajė
gumą užlaiko žinių ir išminties 
pakankamas įsigijimas: tada 
žmogus pajėgia prideramai 
užsilaikyti. Toks asmuo pajėgia 
normal ia i galvoti, j aus t i , 
darbuotis, ilsėtis, valgyti, gerti 
bei gryno oro alsavimui ieškoti. 
Tokio ir intymumo reikalai esti 
be priekaišto. 

Priešingai elgiasi išminties 
stokojantysis, nors ir visus 
pasaulio mokslus būtų galvon 
susidėjęs. Toks jis menkina 
minėtą jam Tvėrėjo suteiktą 
brangenybę, kreivu kel iu 
eidamas. Šitoks pakankamai ži
niomis apsiklostęs žino, kad, 
sakysim, nikotinas, alkoholis, 
narkotikas, cholesterolio per
viršis, intymume palaidumas 
kiekviena žmogų alina, yra pa
vojingas jo gyvybei, bet vis vien 
nesiliauja save nuodyti, žudyti, 
naikinti savo atsparumą ligoms. 
Dargi toks. vokišką alų gurkš
nodamas, cholesteroliniu mais
tu savo širdį, savus smegenis 
žudydamas, spaudoje giriasi, 
didžiuojasi taip žalingu savai 
sveikatai elgesiu. O ir mūsų 
spaudai trūksta akilumo, tokia 

mūsiškiams daromą žalą sa
vuose puslapiuose spausdinant. 

Ne kitaip elgiasi ir visi tie, 
kurie gyvenimo nuostatų nepri
silaikydami — intymume švais
tydamiesi, „nuo gėlės prie 
gėlės" lakstydami — užsikrečia 
tokiu virusu, kuris jų atsparu
mą ligoms vėjais paleidžia. Per 
tokią netvarką, dabar visas pa
saulis turės atiduoti savo mir
tiną duoklę. 

Čia nėra jokie juokai su ta 
neišmintingųjų platinama, mir
tina, visą pasaulį apimančią 
pavietre — AIDS liga. Nereikia 
daugiau reikalauti iš valdžios 
pinigų tos ligos tyrinėjimams, 
bet privalu žmoguje išauginti 
žmogų, kuris bus neimlus AIDS 
ligai, kuris pajėgs išmintingai 
elgtis intymumo reikale. Tada 
ta liga pranyks nenaikinama, 
kaip pavasarį donelaitiškas 
sniegas į nieką pavirsdama. Už 
ta i visi l iaukimės vaikus 
„sekso" mokę, bet visi padė
kime tėvams sukurti žmonišką 
aplinką, kurioje pajėgs išaugti 
išminties nestokojantis asmuo. 
Nieko kito šiuo reikalu mums 
daugiau nereikia. Tat visi 
griebkimės už mums privalomų 
atlikti darbų, paliovę niekus 
tauškę AIDS ligos reikale. Mat, 
durniaus neišmokysi, o išmin
tingas yra jokio mokslo inty
mume nereikalingas. 

Š t a i k a s t a A I D S l i g a ! 

Įgytas žmogaus kūno atspa
rumo trūkumas (Acąuired Im-
munodeficiency Syndrome, 
trumpai AIDS) ir yra ta pa
vietrė. Tai kūno atsparumo 
sistemos liga. Ją sukelia dabar 
žinomas mažiausias, tik per 
labai stiprius elektroninius 
mikroskopus matomas gyvis — 
virusas. Jį medicina pavadino 
žmogaus atsparumo trūkumo 
virusu (Human Immunodefi-
ciency Virus, trumpai — HIV). 

Patekęs į žmogaus kūną, toks 
vi rusas keliauja po visus 
organus ir sunaikina tas kūno 
celes kraujuje, kurios normaliai 
saugo žmogų nuo ligų. 

Kas gali gauti 
AIDS ligą? 

1. Kiekvienas, kuris intymiai 
santykiauja su tuo virusu 
apsikrėtusiu asmeniu. 

2. Kiekvienas, kuris gauna 
tuo virusu apkrėsto kraujo nors 
mažiausią kiekį (kiek jo esti 
užkrėstoje adatoje), kai per 
kraujo transfuziją, ar naudojant 
narkomanų užterštas adatas bei 
švirkštus. 

3. Kiekvienas naujagimis, ku
rio motina yra tuo virusu apsi
krėtusi. 

Kaip galima sumažinti AIDS 
liga užsikrėtimo pavojų? 
1. Pirma ir tikriausia nuo 

AIDS ligos apsauga yra 

abstinencija intymume. 
2. Antra irgi tikra apsauga 

nuo tos ligos yra šeimoje 
neapkrėsto ir neapkrėstos ta 
liga vyro ir moters ištikimumas 
intymume. 

Net ir vienkartinis tame 
reikale vyro ar moters neišti-
kimumas gali kainuoti ta liga 
užsikrėtimu. Kuo didesnis 
neištikimumas, kuo didesnis in
tymume partnerių skaičius — 
tuo didesnis ta liga užsikrėtimo 
pavojus. Gumos — taip prekybi
ninkų reklamuojamos — tik 
kiek sumažina galimybę, bet 
neapsaugo pilnai nuo apsikrė-
timo. Tą kiekvienas ir kiekvie
na žinokime, nepamirškime ir 
atsakančiai elkimės. Juk nė 
vienas neisime maudytis į tokią 
vietą, kurioje randasi ryklių. 
Visas vargas, kad taip pajėgia 
neiti tik išmintingasis. O kiek 
čia tokių yra, palyginus su 
nesuskaitoma gausybe papai
kėlių!. Todėl pro šalį šauna 
tokiems sekantis patarimas — jo 
visai nereikia išmintingajam. 

3. Dabartiniai narkomanai be
sinaudoją adatomis ar švirkš
tais (mediciniškais ar gatvi
niais) turi naudoti tik nuosvus 
švirkštus, adatas ir niekada 
nenaudoti kitų jau naudotus. 
Tai patarimas pelei parišti 
skambutį katei po kaklu, nes 
narkomanai niekada nevykdo 
tokio patarimo. Todėl vienas ir 
vienintelis būdas narkomanijos 
sutvarkyme yra tikrų žmonių 
išsiauginimas, o dabar esamų 
netikrųjų globaliniu mastu 
pažabojimas, jų kenksmingos 
veiklos sukontroliavimas, nesi
gailint net didžiausių pastangų. 
Kitaip žmonija neišsivaduos 
nuo tokių AIDS ligos platintojų, 
kaip žmonija nuo maro neišsi
vadavo tol, kol nesunaikino 
maro bacilomis apsikrėtusias 
žiurkes. Žmogaus negalima 
naikinti, nors ir blogiausio, bet 
tokį reikia izoliuoti, pažaboti, jį 
padaryti kitam nekenksmingu 
tol, kol jis taps tikru žmogumi. 
Tik tokia su narkomanais veik
la yra naši ir būtina. 

4. Kraujo transfuziją šiandien 
yra mažai pavojinga, bet vis tiek 
yra pavojus per ją gauti tą pa
vietrę. Nors kraujo tyrimas gali 
susekti jame minėtus apkrėta-
lus, bet gali būti toks atsitiki
mas, kad kraują duodantis 
žmogus yra apsikrėtęs tuo 
virusu, bet virusas dar nėra 
nukeliavęs į kraują, kad 
tyrimais jį galima būtų susekti. 
Todėl maža rizika vis dar lieka, 
gaunant tokio kraujo. Už tai 
dabar visi taip elkimės gyve
nime, idant mažiausiai mums 
bet kada reiktų gauti svetimo 
kraujo. Būkime visi geriausioje 
padėtyje sveikatos atžvilgiu, 
tada susirgus, net keturių 
valandų operacijoje neprireiks 

naudoti nė vienos dozės svetimo 
kraujo. 

Kas dabar mums darytina? 

Susilaukėm apsikrėtusiam 
mirtį nešančios ligos vien dėl 
išminties netekimo. Todėl nėra 
ko laukti ar atidėti. Visi turime 
grįžti į dorovingą būseną ir ki
tiems padėti tai padaryti. 

Kiekvienas mūsiškis dabar 
tegul ryžtasi eiti medicinos ir 
dorovės jam rodomu, pilnon 
sveikaton vedančiu keliu, iš
vengdamas nedoro ir neišmin
tingo patarėjo nurodymų. O tokių 
iškrypėlių čia maišosi nesuskai
tomi skaičiai. Juk dabar niekas 

negelbėja užpultos ir išnieki
namos moters. Niekas savo 
moralės neuždeda kitam ant 
pečių. Pavieniai asmenys ir 
visuomenė yra laisvi elgtis 
pagal savus nusiteikimus, kurie 
dabar daugiausiai legalizuoja 
negimusiųjų žudymą. Taip mes 
artinamės prie Sodomos-Gomo-
ros likimo. Tikrai t a i nėra 
lietuviškas kelias. 

Mano, tamstos ir kiekvieno 
kito ateitis priklauso nuo įsi
gyto moralumo, išmintingumo 
kiekio. Visi, ypač gydytojai, 
dvasiškiai i r mokytojai , 
pradėkime savais darbais kreip
ti daugiau dėmesio į esminius 
žmogaus pilnos sveikatos reika
lavimus. Tokius kaip rūkymą 
su girtavimu laikykime tikra 
narkomanija, nes tos blogybės 
tikrai tokios yra. 

Teisingai dr. A. Statkevičius 
teigia, kad seniai jau visiems 
nusibodo netikri žodžiai ir 
dirbtiniai veidai. Pradėtina — ir 
netikri darbai. Juk maras — jo 
bacilos dar iki šiol marintų 
žmones, jei savu laiku nebūtų 
buvę imtasi už tikros veiklos, už 
maro priežasties sunaikinimą. 

Nieko gero ir dabar neišeis 
kovoje su mirtina AIDS liga, jei 
nebus imtasi jos iš šaknų išrovi-
mo: užsiauginimo tikro žmo
gaus — doro, išmintingo, gerais 
darbais kitam padedančio. 
Todėl liaukimės šiaudais ir 
plunksnomis save puošę ir 
griebkimės už produktingos, 
žmogui gėrį ir pilną sveikatą 
teikiančios veiklos. 

Kaip re ikia elgtis, gyvenan t 
su AIDS liga užsikrėtusiuoju? 

Nesimeskime vienon ar kiton 
pusėn, bet laikykimės vidurio, 
jei turime namuose AIDS liga 
sergantįjį ar darbovietėje bei 
mokykloje su tokiu esame. Yra 
saugu su tokiais l igoniais 
naudoti , dal int is vandens 
atsigėrimui fontanėliais, tua
letais, dušais , te lefonais , 
raštinės bei mokyklos priemo
nėmis. 

Vis tik reikia būti atsargiems 
sekančiais penkiais atvejais. 

1. Venk tiesioginio kontakto 
su sergančiojo krauju bei visais 

jo kūno skysčiais. 
2. Nesidalink su ta liga 

sergančiuoju skutimosi prie
monėmis, dantims valyti šepetė
liais ir visais kitais daiktais, 
kur ie gali būt i jo krauju 
suteršti. 

3. Plauk indus, rūbus ir bal
tinius su karštu vandeniu ir 
valymui skirtu chemikalu. 

4. Su atskiestu šarmu (bleach) 
t.y. 1 dalį šarmo, 10 dalių 
vandens, išvalyk suterštus 
išvietėje įrengimus. 

5. Naudok išmetamas piršti
nes, tvarkydamas tokio ligonio 
skysčius ar su jais suterštus 
daiktus. 

Nebūkime s t r ausa i s — t ikra 
giltinė beldžiasi į duris 

Štai kokias baugias žinias 
dabar paduoda šį kraštą nuo 
ligų sauganti įstaiga Center for 
Disease Control Alabamoje. 
AIDS liga be sustojimo eina pir
myn: šiame krašte dabar ji jau 
apėmė 100}000 gyventojų. Taip 
ir artina tokios giltinės dalgį, 
kad ir mokytas, bet tikru 
žmogumi dar netapusysis. Tas 
centras numato, kad 1992 m. 
tokių ligonių čia bus 365,000. 
Iki tada — per tris metus nuo 
AIDS ligos mirs 263,000 ameri
kiečių. Taigi, penkis kartus dau
giau, negu jų žuvo Vietnamo 
kare. 

Dar to negana. Tokių ligonių 
bus ištirtas kraujas ir jame 
rastas HD7 virusas, o jų ligos 
ryškiausi ženklai bus šie: chro
niškai padidės jų limfinės liau
kos, jie sumenks svoriu ir juos 
ims kamuoti įvairios infekcijos, 
kurios juos ir pribaigs. 

Šalia tokio skaičiaus AIDS 
pacientų, bus dar nuo vieno iki 
pusantro milijono AIDS liga 
apsikrėtusiųjų, bet dar ta liga 
nesergančiųjų. Tai taip vadina
mi „seropozityvūs" asmenys. 
Tokie esti apsikrėtę AIDS ligos 
virusais (HTV), bet dar nesusir-
gę, neturį virš minėtų AIDS 
ligos simptomų, o kitus apkrėsti 
ta liga jie jau gali. Tik laike 
penkių metų nuo 50 iki 60% 
tokių susirgs ta liga. 

Išlaidos dėl tokių pacientų 
augte auga. 1992 m. 172,000 

Aras (kairėje* ir Aldas K r i a u č i ū n a i — vienas k i t am l inki gražios a te i t ies . 
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tokių pacientų gydymas sieks 
nuo 5 iki 13 bilijonų dolerių. Tai 
tik apytikris apskaičiavimas, 
nes daug tokių klinikos gydo ir 
nereportuoja. 

Per paskutinius metus ho
moseksualai ir intymume nor
malieji sudarė tokių ligonių 
57%. Į venas narkotikus lei-
džiančiųjų tarpe ta liga plinta. 
Per paskutinius metus jų ta liga 
sirgo 23% — visų ta liga sergan
čiųjų dviem procentais padidėjo 
per metus jų skaičius. 

Taigi šitaip, va ir va kaip 
nedorasis rieda pakalnėn. Jis ne 
t ik rieda, bet ir padorųjį 
įvairiopai užkabina, todėl visi 
turime dirbti, kad sumažintume 
tokių eiles, padėdami jiems 
sužmoniškėti ir apsišviesti. Tei
singai lietuviai sako, kad ką 
Dievas nori nubausti — tam 
protą atima. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KHEPPER 

AKIV LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarime 
Tel. - 337-1285 

Vandens vietoje alkoholio 
gėrimas nepadaro žmogaus nei 
ligoniu, nei įsiskolinusiu, nei 
žmonos — našle. 

J. Neal 
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DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
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7722 S. Kedt fe Ava., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr . ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
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Cardiac Diagnosis, L td . 
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RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
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Lansing, Mich. 
„Į VAKARUS, JAUNUOLI!" 

Prieš šimtą trisdešimt metų 
Horace Greely ragino jaunimą, 
norintį suras t i gyvenimo 
prasmę, važiuoti į Amerikos 
vakarus. 1989 metų vasarą 
Aras Kr iauč iūnas t a ip ir 
nutarė. Aras yra gavęs ba
kalauro laipsnį iš kompiuterio 
mokslų Michigan Technological 
universitete. Ten jis irgi dirbo 
kaip kompiuterių konsultantas 
ir p r ik lausė un ive rs i t e to 
kompiuterio varžybų komandai. 
Ten jis toliau lankė kursus ma
gistro laipsniui, kol persikėlė į 
Central Michigan universitetą 
baigė geriausiais pažymiais. 
Iš įvairių pasiūlymų pasirinko 
inžinieriaus darbą General 
Dynamics bendrovėje San Diego 
mieste, Californijoje. 

Aras yra baigęs Detroito „Ži
burio" lituanistinę mokyklą ir 
eilę metų talkino Dainavos 
jaunimo stovykloje. Nors 
gyveno toli nuo lietuvių, kiek 
galėjo, dalyvaudavo lietuvių 
veikloje ir priklausė Detroito 
Romo Kalantos studentų ateiti
ninkų draugovei. Laisvu laiku 
Aras daug sportuoja: lošia ledo 
ritulį, žiemą, vasarą važinėja 
dviračiu, mėgsta šachmatus. 

Liepos 16 dieną Arui ir broliui 
Aldui, išvykstančiam į Lietuvą, 
buvo suruoštos išleistuvės. 
Giminės ir draugai suvažiavo 
jam linkėti sėkmės Cali
fornijoje. Smagiai praėjo 
popietis. Arui buvo paskutinė 
proga ilgesniam laikui valgyti 
mamos skan ia i paruoštą 
maistą. Kitą dieną, saulei 
tekant, pririšęs dviratį prie 
automobilio Aras išvažiavo. 

Korrsp. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Tol. 476-2112 
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Iki Nepriklausomybės 

KELIAS DAR 
TOLIMAS 

Jau visi metai lietuvių t au ta 
tėvynėje ir išeivijoje džiaugiasi 
okup. Lietuvoje naujais įvy
kiais, kurie ligi šiol ėjo lais
vėjimo kryptimi. Laisvėjimo 
apraiškos mums gerai žinomos, 
įsikūrė Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdis (LPS), kelios politinės 
partijos, daugybė kitų organiza
cijų. Tauta gali laisvai vartoti 
savo taut inius bei valstybinius 
ženklus, giedoti Lietuvos himną 
(jis vadinamas „Tautine gies
me"). Atsirado apie 150 „nefor
malių" laikraščių bei biule
tenių, mažai cenzūruojamų ar 
išeinančių be cenzūros. Ofi
cialioji spauda pakeitė savo 
įprastinį toną. Labai smarkiai 
k r i t ikuo jamas komunis t in i s 
režimas, iškeliami bolševikų 
įvykdyti žiaurumai — deporta
cijos, žudymai, kankin imai , 
toleruojamas ar net giriamas 
Nepriklausomos Lietuvos gyve
nimas, ano meto politika. Ligi 
šiol užguita lietuvių kalba pas
tatoma aukščiau rusų kalbos — 
paskelbta valstybine, vykdoma 
mokyklų reforma, perrašomi va
dovėliai, teisingai nušviečiami 
Lietuvos istorijos faktai, atku
riamas Vytauto Didžiojo uni
versitetas, nepriklausomos Lie
tuvių laikų draugijos, buvusieji 
maskvinių draugijų skyriai 
v i rs ta s a v a r a n k i š k o m i s or
ganizacijomis, visomis išgalėmis 
kratomasi Maskvos diktato. 

Religinės institucijos atgavo 
veikimo, rafsvę. Valdžia kaip ir 
nebesikTSa^ j^ 'v idaus reikalus, 
grąžinamos Jtai kurios bažny
čios, parapiniai pastatai , su
teikta katechizacijos laisvė, lei
džiamas neribotas klierikų skai
čius Tarpdiecezinėje kunigų 
seminarijoje, o Telšiuose at
gaivinama ligi okupacijos ten 
veikusi kun igų seminari ja , 
įsikūrė „Car i tas" labdarybės, 
Vyskupo M. Valančiaus vardo 
Blaivybės draugija, pamažu at
gimsta religinė spauda. 

Kad ir TalSai pamažu reabili
tuojami frėtritiniai, iš dalies, 
kad ir labai mažomis sumomis 
kompensuojamos iš jų atimtos 
nuosavybės. Atstatomi senieji 
paminklai, tvarkomi kankinių 
bei nužudytųjų kapai, rūpi
namasi kankinių kaulų iš Sibi
ro atgabenimu į Lietuvą. Mies
tams, gatvėms grąžinami jų se
nieji istoriniai vardai, kolchozai 
bei sovchozai a tgauna atitinka
mų kaimų vardus. 

Atsirado ir daugiau laisvėjimo 
reiškinių. Rinkimai vykdomi 
jau ne iš vieno, bet iš kelių 
žmonių pasiūlytų kandidatų, 
net aukščiausiose valdžios bei 
komunistų partijos institucijose 
atsirado pozityvių, Lietuvą my
linčių, jos laisvės bei nepri
klausomybės trokštančių žmo
nių. Nebesuimami ir nebau
džiami žmonės už t iesos 
sakymą, paleisti gal beveik visi 
po l i t in ia i k a l i n i a i . Le i s ta 
išplėsti ryšius su užsienio lietu
viais bei išeiviais. Galima kri
tikuoti ir valdžios veiksmus. 
S t eng i amas i , kad ir labai 
sunkiai, išspręsti kolchozų bei 
žemės valdymo klausimus. 

Vis tai geros pusės (jų galima 
priskaičiuoti ir daugiau). Bet tai 
tik pradžia ir ligi nepriklau
somybės dar labai toli. Reikia 
apgailestauti, kad tam tikra 
prasme drauge su laisvėjimu 
Lietuvoje, kaip ir visoje Sovie
tų S-goje reiškiasi eilė kitų ne
gerovių: smark ia i sumažėjo 
reikalingų prekių, ypač maisto 
produktų kiekis, pakilo kainos, 
daugeliui reikmenų įvestos kor
telės (talonai). Nežiūrint to, 
tauta, kad ir sukandusi dantis, 
veržiasi į nepriklausomybę, nori 
visiško suverenumo. 

Šios dvi sąvokos yra iden-

NEONACIAI VOKIETIJOJE 

tiškos. Bostono Liet. encik
lopedija (XXIX, 246) suvereni
tetą šitaip aiškina: „Visiškas 
valstybės nepr ik lausomumas 
savo vidaus ir užsienio reikalų 
tvarkyme; aukščiausia valsty
bės galia; aukščiausios valdžios 
teisės". Bet koks valstybės įsi
jungimas į sąjungą, kad ir savo 
val ia a t s i s akan t kai k u r i ų 
teisių, gali sumažinti suvereni
nes teises. 

Tačiau Sovietų Sąjungoje 
paga l jos kons t i tuc i ją bei 
praktiką visos 15 vadinamų 
„respublikų" laikomos „suve
reninėmis". Tai, žinoma, akiplė
šiškas melas, kur is reiškiasi 
pirmiausia jau pačiame valsty
bės pavadinime. LPS informa
cin iame biule tenyje „Atgi 
mime" (Nr. 22) paskelbtas kau
niškio Antano Vaškelio laiškas 
redakcijai, kur iame jis kri
tikuoja LTSR pavadinimą ir 
rašo: „Kas yra taryba? Tai 
grupė žmonių, kur ie tar ias i ir 
nutaria. O mūsų „tarybos" nei 
tariasi, nei ką nutar ia . Tik pa
vadinimas. Tad ar verta prie 
valstybės pavadinimo pridėti 
žodį ,tarybų' ? O ką reiškia 
,socialistinė'? Kas yra socializ
mas, niekas nežino. Yra tik fan
tazuotojo sukurta teorija, kur i 
atrodo neįgyvendinama. Tai 
kam tas žodis prie valstybes pa
vadinimo? O .respublika'? Ma
nau, ir šis žodis netinka. Siūlau 
vietoj LTSR rašyti tik Lietuva. 
Nereikia niekam pata ikaut i !" 
Mūsų pastaba autoriui: atrodo, 
kad mes tiksliai rašome — 
„Okupuotoji Lietuva". 
Milicijoj lietuviškai kalban

čių pareigūnų tėra vos trečdalis, 
o pačių lietuvių dar mažiau. 
Saugumo policija (KGB), su
prantama, tik Maskvos ranko
se. Tas pats ir su prokura tūra . 
„Gimtasis k raš t a s" (Nr. 28) 
paskelbė sov. Lietuvos prokura
tūros darbuotojo — Vytauto 
K a t i l i a u s r a š i n į a n t r a š t e 
„Nematoma kilpa, kurią Lie
tuvai neria centre", kuriame, be 
ko ki ta , rašo: „Respublikos 
prokuratūra tebėra sąjunginis 
padalinys. Net menkiausios pro
blemos Lietuvos prokurorai ne
gali išspręsti galutinai — Mask
va tur i teisę bet kada t a r t i 
paskutinį žodį". Lietuvos val
džia negali skirti ir respublikos 
prokuroro. Lietuvos prokuratū
ra negalinti t ikr int i Lietuvos 
geležinkelių, uosto ir pan. Lie
tuvos teismai y ra priklausomi 
nuo Maskvos. Geležinkeliai jos 
„nuosavybė". Muitinės, paštas, 
orinis susisiekimas, bankinės 
operacijos, kainų reguliavimas, 
biudžeto klausimai, imigracija 
(rusais) į Lietuvą bei kolonizaci
ja — vis Maskvos žinioje. O ką 
bekalbėti apie ryšius su užsie
niais, konsuliarinę bei diploma
tinę tarnybą. Maskvos žinybos 
tvarko giminių bei tur is t in ius 
ryšius — duoda a r neduoda lei
d imus l a n k y t i užs ieny je 
gimines, įsileisti ar sulaikyti 
asmenis, norinčius lankytis Lie
tuvoje. 

Dabartinė Lietuva norėtų pre
kiauti su užsieniu, bet ekspor
tas su importu y ra Maskvos ži
nioje. Lietuva vis dar netur i 
savo konvertinės valiutos ir 
todėl praktiškai beveik nieko 
negali pirktis užsienyje. 

Štai kodėl Lietuvos žmonės 
nori ne „suvereniteto Sovietų 
Sąjungos sudėtyje", kaip j iems 
siūloma, bet t ikros nepriklau
somos Lietuvos valstybės. Tai 
noras visų Lietuvos gyventojų 
bei organizacijų. Nuomonės kar
ta i s i šs iskir ia t ik t a k t i k o s 
r e i k a l u , da l i s v i s u o m e n ė s 
reikalauja nepriklausomybės 
nedelsiant, kiti (LPS) to paties 
t ikslo siekia legaliu kel iu , 
palengva. 

b . kv. 

Birželio 18 d. Vakarų Vokie
tijoje įvyko Europos parlamen
to r ink imai . Gražus oras pavilio
jo vokiečius ne prie r inkiminių 
u r n ų , b e t į gamtą , t a d 
b a l s a v u s i ų nuoš imt is buvęs 
žemas. Tikiu, kad skaitytojai ži
no ba lsavimo duomenis, tad 
norėčiau k iek ilgiau sustoti 
t i e s d i d e l e s t a i g m e n a — 
respubl ikonų (neonacių, o gal 
t iks l iau — radikaliai dešiniųjų) 
partijos laimėjimu, surenkant 
7 ,1% balsų, kas sudaro daugiau 
ka ip 2 mil . balsuotojų (DKP — 
Vokietijos komunistų partija su
r inko 57,648 balsus). Ir kas nuo
s tabu, k a d respublikonų tvir
tove tapo pietinė Vokietija — 
B a v a r i j o s k r a š t a s , k u r 
respubl ikona i surinko beveik 
16% balsų. Iš Bavarijos miestų, 
didžiausias nuošimtis rastas Ro-
senheime — 22% (Hermano Goe-
r ingo g imt inė) bei 14 tūks t . 
gyventojų Kolbermoor mies
telyje, k u r i a m e už neonacių 
p a r t i j ą b a l s a v o ne t 2 9 , 1 % 
gyventojų! 

K a i p iša iškint i ar pateisinti 
tokį keis tą katalikiškos Bava
rijos ba l sav imą? Tiesa, juk 
Miunchene ir kituose Bavarijos 
mies tuose j au 1923 m. buvo 
pas i re i škęs stiprus fašistinio 
sparno sąjūdis, tačiau dalinai jį 
nugalėjo kata l ik iška bendruo
m e n ė , Bavari jos dvasiškija, 
s l a p t a v e s d a m a an t inac inę 
politiką. Tad kodėl šiandieną 
padė t i s apsisuko 180°, kodėl 
neonacia i atkuto, tapdami po 
B a v a r i j o s CSU par t i jos ir 
socialdemokratų, trečia stip
r i au s i a Bavarijos jėga? 

Dievo K ū n o šventės proga 
visą sava i t ę praleidau Bava
rijoje, du k a r t u s aplankydamas 
geguž ines pamaldas (Vilniaus 
p r i s i m i n i m a i ! ) . B u v a u vie
n in te l i s vyras senoje Vayern 
vysk. bažnyčioje, nes joje meldė
s i mo te ry s ir senelės (vok. 
„ O m a " ) su vaikaičiais. Lie
t u v i š k u papročiu kun igas po 
Š v e n č i a u s i o j o p a l a i m i n i m o , 
išėjo į šventorių. Taręs „Grius 
Got t # Her r P h a r r e r " — prisi
s tač iau j a m kaip katal ikiškos 
L i e t u v o s s ū n u s , tuoj pa t 
d u o d a m a s klausimą — k u r yra 
vyrai? „O, ne, —jis man atsakė 
— juk a š esu taip pa t vyras" . 
Pr ie jo žodžių dar pridėjo berniu
k a s — p a t a r n a u t o j a s saky
d a m a s , kad jis taip pat vyras. 
Taigi buvome trys vyrai... Deja, 
t iesioginio atsakymo į mano 
k l a u s i m ą iš kunigo nesusilau
k i au . 

Tiesa, žymiai daugiau vyrų 
p a m a č i a u Dievo Kūno šventės 
procesijoje, kadang i vyrams 
t eko neš t i baldakimą, bažny
t i n e s vėl iavas. Taip pat grojo 

KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s 
Europoje 

dūdų orkestras. Bet Bažnyčios 
klausimu — vėliau. 

Balsavimo būst inės buvo 
uždarytos 9 vai. v. ir po 4:05 vai. 
televizijoje įvyko partijos atsto
vų svarstybos. Kancleris H. 
Kohlis pr i s ipaž ino p r ie 
pralaimėjimo. Negalėjo pasi
džiaugti pasiektom pasekmėm 
socialdemokratų pirm. H. J. Vo-
gelis (1990 m. kancleris — kan
didatas?), optimistiškai buvo 
nusiteikęs liberalų pirm. grafas 
Lambsdorfas (tėvai gimę Klai
pėdoje), tačiau vėl liūdnai į 
padėtį žiūrėjo Bavarijos CSU 
(Christlich Soziale Union) par
tijos pirm. Vaigelis, laimint jo 
vadovaujamai partijai tik 45% 
balsų (ši partija yra tik Bava
rijoje). Kas atsitiko su Bavarija? 

Grįžtu prie katalikų Bažny
čios. 

Televizijos ir radijo komenta
torių t v i r t i n i m u , ka ta l ikų 
Bažnyčia Bavarijoje vis labiau 
praranda ryšį su žmonėmis (o 
gal ir visoje Vokietijoje?), bū
dama konservatyvi, o gal net 
per konservatyvi šiandieniniam 
gyvenimui. Komentatoriai taip 
pat priminė Hitlerio laikus, 
kada katal ikų Bažnyčia buvo 
stiprus priešnacinis ginklas. 

Kas yra respublikonų partijos 
pirmininkas? 

1929 m. Bavarijoje gimęs 
ž u r n a l i s t a s - k o m e n t a t o r i u s , 
savanoriu buvo įstojęs į SS dali
nius. Pokarinėm dienom jis ver
tėsi labai sunkiai, dažnai mie
godamas parkuose, be duonos 
kąsnio. Gabus žurnalistas (jis 
laisvai kalba angliškai ir pran
cūziškai) netrukus pateko j 
vieną Miuncheno dienraštį, tap
damas net vyr. redaktorium. 
Tačiau didžiausią savo karjerą 
jis pradėjo Bavarijos radijuje ir 
Bavarijos televizijoje, įsteigęs 
net savo programą, joje kalbė
damas bavariška tarme, tad 
žiūrovų labai mėgiamas. Po Ba
varijos min. prim. J . E. Strauso 
jis tapo populiariausiu asmeniu 
Bavarijoje. Išaiškinus jo praei
tį, Schoenhuber buvo iš 
užimamų pareigų atleistas, gau
damas labai gerą kompensaciją. 
Jo pirmoji žmona buvo Vengri
jos žydė. Dabar vedęs advokatę, 
jie turi puikią vilą ir gražią 
banko s-tą, kurios daugumą 
sudaro išleistos knygos pelnas. 

Užklaustas, ar galima jį va
dinti naciu, respublikonų pirm. 
televizijos aparate iškėlė rankas 
į viršų, tuoj pat trumpai atsaky
damas : a r jūs nežinote 
pokarinės istorijos? Juk j au 50 

m. gyvenu demokra t in i ame 
kraš te , turiu Bavarijos krašto 
medalį. Joks padorus bavarietis 
negali mane nustumti į kampą. 

Sunku nuspręsti respublikonų 
ateitį. Tačiau su 6 atstovais įėjęs 
į Europos parlamentą, jis tikisi, 
kad k i tuose B a v a r i j o s 
rinkimuose jis pasieks 20-25% 
balsų, o Vakarų Vokietijos 
parlamento r inkimuose jo par
tijai gali tekt i 10% balsų. Ji 
būtų po C DU ir SPD trečia 
Vokietijos partija. 

K u r dar g a l i m a ieško t i 
respublikonų partijos laimėjimo 
priežasčių? Negali bū t i jokių 
abejonių, kad tai švelnios H. 
Kohlio politikos pasekmės, azy-
lio svetimšaliai, bū tų stoka, 
repatr iantai iš Sov. Sąjungos, 
Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, 
nedarbas. 

Labai dažnai milijoniniuose 
miestuose, „karaliauja" chaotai 
(Berlynas, Hamburgas , Frank
furtas). Langų daužymai , gro
bimai ir t.t. privertė ramius 

gyventojus savo balsus atiduoti 
už respublikonus, kur ie žada 
sus tabdyt i azylio an tp lūd į , 
grąžinti svetimšalius į gimtuo
sius kraštus, įvesti tva rką ir 
r amybę , gr iež ta i baudž i an t 
chuliganizmą. 

Nežinau, ar JAV ir Kanados 
televizija parodė tuos chuli
ganus, kovojančius (taip — ko
vojančius!) su policijos daliniais 
Berlyne. Hamburge, metant į 
tvarkos prižiūrėtojus „Molotovo 
kokteilius", akmenis. O tvarkos 
ir ramybės saugotojai gynėsi 
nuo chuliganų, kurių daugumas 
visuomet turi uždengtus veidus 
(mat policija iš tolo juos fil
muoja) tik su skydais, laukdami 
paramos iš policijos stiprių van
dens purkštuvų. 

Štai vėl prieš keletą savaičių, 
policijos daliniai netikėtai vaka
re įėjo į Hamburgo miesto dalį, 
esančią netoli uosto, kurioje 
namai yra „okupuoti" įvairaus 
gaivalo, pradedant kriminalis
tais ir baigiant stalinistais, 
maoistais, raudonosios armijos 
frakcijos simpatizantais ir visais 
kitais „istais", ieškodama slap
to revoliucinio radijo siųstuvo. 
K a s policijos t e n l a u k ė ? 
Akmenų kruša, nuo stogų krito 
didžiausios cementinės plokštės, 
geležiniai iešmai, net girdimi 

šūviai! O visi „okupuotų" namų 
gyventoja i g a u n a p in ig inę 
paša lpą , m i e s t a s a p m o k a 
elektros srovę, šilumą ir t.t., nes 
t a rp Hamburgo senato ir šių 
chuliganų atstovų pasirašyta 
sutart is , leidžiant j iems tuose 
namuose gyventi , nekel iant 
m i e s t e j ok ių r i a u š i ų , 
demonstracijų. 

Tad reikia suprasti ramius 

RAINIAI - SIO BIRŽELIO 
NAKTĮ 

STASYS K A Š A U M A S 

Nuo buvusio Telšių kalėjimo, 
pro Kaukėnių kapą atplaukia 4 
kilometrų liepsnelių upė per 
visą naujo kelio plotį, abiejose 
pusėse s ta toma žvakutė prie 
žvakutės — jos degs visą ramią 
naktį. Žmogus prie žmogaus su 
Tautos ir Bažnyčios vėliavomis, 
g i edodama g i e smes a t e i n a 
Lietuva tą pačią naktį po 48 
metų į savo kančios vietą. 

Kada ir ta i matyta? Kas sus
ka ič iuos — kiek deš imčių 
tūkstančių mūsų ten buvo? 

Po visam, po vidurnakčio 
išsiskirstę mes negalėsime mie
goti, vien kartosime tą patį 
Viešpatie, kokia neapsakoma, 
neaprašoma, nenufilmuojama ir 
n e p a k a r t o j a m a šio v a k a r o 
didybė! Štai ir dabar — užmer
kiu akis ir matau tą baisią naktį 
ir jos ošimą. 

Sakykime taip: šią naktį mes 
atstatėme savo dvasinę pusiaus
vyrą, kurią penkis dešimtme
čius buvo nusvėręs melas , 
kančia, teroras — fizinis ir 
ideologinis — dvasinis nuosmu
kis, persekiojimai, gąsdinimai, 
bausmės. Jei ta pusiausvyra 
sau lės grąžos nakt į įvyko, 
manykime, kad Žemaitija galų 
gale pabudo ir keliasi ankstų 
Nepriklausomybės rytą. 

miesto gyventojus, policiją, jos 
šeimos narius, gimines, kuriems 
„iki kak lo" įgriso nelygi kova 
su Vakarų Vokietijos padi g-
nėm, įvairaus plauko visuo
menės parazitais . J ie ir ati
duoda savo balsus už respubli
konus, kur ie primena vokie
čiams jų krašte gyvenančius 4.5 
mil. svetimšalius, butų stoką, 
valstybės išlaikomus azylian-
tus. 

Iš kitos pusės negali būti jokių 
abejonių, kad respubl ikonų 
partijoje pasireiškia aiškūs neo-
nacizmo simptomai. Štai Frank
furto miesto tarybos respubli
konų a ts tovas viešai pasakė, 
kad žydai vėl išnaudoja vokie
čius. Greičiausiai jis galvojo 
apie mirusį Vokietijos žydų B-
nės pirm. Nachmaną. išnaudo
jusį savo reikalams 30 mil. vals
tybinių pinigų, skirtų nacių 
aukoms. Miesto tarybos narys, 
s p a u d ž i a m a s a u k š t e s n i ų 
sluoksnių, turėjo iš tarybos pasi
t raukt i . 

Frankfur te gyvena 5 tūkst . 
žydų. Ne t rukus čia bus atidary
tas Rotšildo bankas. Rotšildo 
giminė kildinama iš Frankfur
to, kur iame ji pradėjo plačią 
f inansinę veiklą, s te igdama 
banko sk. visoje Vakarų Euro
poje. 

Ši nakt is turėjo būti! 
Min ia raudojo a tg imimo 

naktį. Tikėkime. Tokia dvasinė 
būsena ištinka tautą tik išvydus 
stebuklą. Tą naktį mums išpir
ko 74 žmonės, kraupiai nukan
kinti raudonųjų budelių tą pačią 
valandą po tuo dangum prieš 48 
metus. 

Visa kitą, kas vyko šioje dva
sinėje rimtyje, vadinkime ritua
lu: Mišias, kurias Telšių kated
roje laikė vyskupas Antanas 
Va ič ius , a t m i n i m o l en tos 
atidengimą prie buvusio kalėji
mo, teroro parodą miesto centre, 
kalbas prie buvusio kalėjimo, 
eglynėlyje vietoje, t a įmūrijant 
kapsulę su dokumentu būsimo
sios koplyčios pamatuose ir juos 
pašventinant . Ir dar daug daug 
ką vadinkime ritualu. 

Pagalvojau, kad tos žvakutės, 
subėgusios į Rainių eglynėlį ir 
apsupusios jį, tai visos Lietuvos 
kankinių vėlės, subėgusios čia 
iš lagerių, tremties, tardymo 
kamerų ir kitų kankinimo 
vietų, pakilusios iš nesuskai
čiuojamų mirties duobių. Jos 
nereikalauja keršto, jos prašo 
Tiesos ir Laisvės, kurią mūsų 
kraštui paskyrė likimas. 

Sąmoningai nutyliu, kas kiek 
prisidėjo (ir kas kiauliškai pa
sielgė nepastatę mikrofono prie 
buvusio kalėjimo, nors buvo 
sutarta) nugriaut tokią pirmąją 
vietą Rainių sukaktį — visų 
mūsų pareiga buvo padaryti tai, 
ką padarėme. Organizatoriai — 
Žemaičių kultūros draugija — 
paskyrė vos kelis tvarkdarius, 
o neaprėpiamai žmonių miniai 
ir jų nereikėjo, apsieita be jokio 
tvarkos pažeidimo. Ar ne dar 
vienas atgimstančios tautos ste
buklas? 

— Mano mieli žemaitėliai, 
norime padaryti tai, ką aš 
galiu: jus visus palaiminti, pa
sakė minia i visų Žemaičių 
vyskupas ekselencija Antanas 
Vaičius. — Taurus, didis ir 
kilnios dvasios žemaitis. 

Mano mieli žemaitėliai... 

LAIDOTUVĖS ŽUVUSIŲ 

Baisioje katastrofoje lėktuvo, 
skridusio į O'Hare aerodromą, 
žuvo šie čikagiečiai, kai lėk
t u v a s sudužo Sioux Ci ty ; 
Chicagoje įvyko laidotuvės šių 
žuvusiųjų: Dennis, Nicolette ir 
Sean Feeney, Walter ir Marie 
Sperks, Janice ir Kimberly 
Brown. John Serikaka. Peter ir 
Janice Cheng, Linda K. Cou-
lewr. Joel Frederik Kirk, Nina 
Skuljski. 

SKAIDRUPELIO 
RŪPINTOJĖLIS 

Apysaka iš part izanų kovų meto 

J . VIZBARAS-SŪDUVAS 
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Kažkas stipriai pasibeldė į duris. Manydama? kad 

sugrįžo žmona, prišokęs at idarė duris. Per slenkstį į 
v i r tuvę įžengė du j a m nepažįstami vyrai. Vyresnysis 
amž iumi , apsivilkęs odine kurtke, padėjęs ant -talo 
r a š t ų bylą, prisistatė esąs rajono komunalinio >utų 
ūk io viršininko padėjėjas, draugas Slavinskas .r jo 
sekre to r ius draugas Strelčiūnas. 

— Draugas Kiaune, — prabilo vyresnysis. — Aš ir 
mano sekretorius esame atsiųsti patikrinti ir išma'uoti 
t avo pasis tatyto namo kvadratūrą, kad galėtum* nu
spręst i kiek žmonių jame gali gyventi ir, privačia, sta
t an t , ar nebuvo peržengtos konstituciniu potvarkiu leis
t inos gyvenamojo ploto taisyklės. Draugas Kiaune, 
namą pasistatei, kaip mums pranešta, pats vokiška na
cių okupacijos metu, bet draugui, kaip Tarybų sąjungos 
pil iečiui, statybos taisyklės ir normos turėjo būti 
žinomos. Už jų nepaisymą turtas konfiskuojamas, — 
ramiu tonu ir rūsčiu veidu baugino iš nustebimo ir 
pykčio apstulbintą Vincą Kiaunę. 

— Bet, drauge komisare, aš paprastas darbir.inkas 
pastogę stačiau sau ir savo šeimai, kuri metas po metų 
didės, nes tik pernai vedžiau. Jeigu kiek ir galėjau 
prasi lenkt i su nustatyta kvadratūrą, tai ne pelno ^įme

timais, bet ūkiškai s ta tan t , kar ta is to neišvengiama, 
prašau neskaityti tai už blogą, — teisinosi šeimininkas. 

— Mes pamatysime. Drauge Slavinske, išmatuok 
namo vidaus plotą, — įsakė sekretoriui, pats, užsideg
damas cigaretę, vaikštinėjo, žvalgydamasis po butą. 

Tuo tarpu Vincas Kiaunė paėmęs iš spintelės bonką 
degtinės, užpiltos ant šaknų, tris stikliukus pastatė an t 
stalo. 

— Drauge komisare, prašau paragauti lietuviškos 
skaidriosios, — paragino. 

— Nėra jokios lietuviškos degtinės. Yra tik Sovietu 
Sąjunga ir jos žmonės — piliečiai. Draugui Kiaunei 
turėtų būt i žinomas didžiojo tautų mokytojo draugo 
Stalino po karo išleistas sovietų tau tu pilietybės įsta
tymas, — išdidžiai burbtelėjo. 

— Tai už draugo Stalino sveikatą, komisare! — pa
taikavo Kiaunė . Abiems išgėrus, Vincas, žinodamas 
tvarką, tuoj pripylė „ant antros kojos". Tuo tarpu iš 
seklyčios su matavimo duomenimis sugrįžo Slavinskas, 
padėdamas juos ant stalo prieš viršininką. Šis be žo
džio išlenkęs antrą stikliuką, užsidegė naują cigaretę 
ir pradėjo popieriaus lape rašyti kažkokias skaitl ines. 
Kiaunė pasiūlė išgerti ir sekretoriui. Sis mielai priėmė. 
Po kelerių minučių komisaras pakėlė galvą nuo 
popieriaus ir. žiūrėdamas Kiaunei į akis. niūriai ta rė : 

— Pagal mano geriausia kalkuliaciją, d raugas 
Kiaune, tavo nuosavo namo kvadratūrą daugiau 
dvigubai prašoka įs tatymu leistiną normą. Tačiau, 
atsižvelgdamas j draugo Kiaunes, kaip darbininko — 
valstiečio statusą. įnešu sekančią pataisą: lentpjūvės 
darbininkas Vincas Kiaunė, gyvenantis Jūrės mies
telyje, Klevų Nr. 4, savo name esanti laisvą grindų 
plotą dalinasi su jam butų kontrolės priskirta trijų 

asmenų šeima lygiomis teisėmis už tai nemokėdamas 
butų valdybai jokios nuomos. Prašau pasirašyti šį 
nutarimą. 

Pykčiu žaibuojančiomis akimis Vincas Kiaune 
t renkė kumščiu į stalą atsistodamas. 

— Jokio rašto aš nepasirašysiu ir savo namo 
niekam neužleisiu!... Pasistačiau jį kruvinu prakaitu, 
savomis rankomis sau, o ne kitiems! Draugo komisa
ro pareiga jį apžiūrėti ir įvertinti, o ne varyti šeimi
ninką lauk!... 

— Draugas priešiniesi tarybų valdžiai ir jos parei
gūnams.. . tokiems Sibire vietos mes turime daug..., o 
už įžeidimą pareigas einančio valdininko milicija pri
ta ikys savo paragrafą. — išeidamas pro duris grasino 
komisaras. 

— Drauge komisare, aš... niekam negrasinu. Aš... 
t ik ginu savo turtą, kaip paukštis lizdą. Atsiprašau už 
pasikarščiavimą!... 

— Nacionalizacijos raštas draugui bus prisiųstas 
paštu. Socialistinėje santvarkoje turtas ir žmogus yra 
valstybės nuosavybė... — šūktelėjo nueidami. 

Kiemelyje Vincas susitiko iš močiutės sugrįžtančią 
žmoną Izabelę. 

— Kas tie svetimi vyrai?.. Vincai, išbalęs, drebi!... 
Susirgai, ar kas atsitiko darbe? — klausinėjo žmona. 

— Blogiau, nei sergu... Negali žmogui apsakyti, 
toks teroras, gąsdinimai — žmogų į kapus varo!... 
Rupūžės, bolševikai!... eiva į vidų papasakosiu. Išklau
siusi vyro pasakojimą dėl namo, Izabelė atsisėdusi 
gailiai pravirko. 

(Bus daugiau) 

. 
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DR. A. STATKEVIČIUS 

Kas bent kiek nuodugniau 
pažino Sovietų Sąjungą nuo pat 
spalio revoliucijos, tas visados 
žinojo, kad ši valstybė — tai ga
linga griaunamoji jėga visam 
tam, kas žmonijai labiausiai 
šventa. Tas niekados neabejojo, 
kad ji visados buvo kur kas 
pavojingesnės agresijos židinys, 
negu hitlerinė Vokietija. Todėl 
dabar Sovietų Sąjungoje vyks
tančiu persitvarkymu džiau
giamės ne vien tiktai mes, bet 
ir beveik visas pasaulis. 

Bet tą džiaugsmą labai temdo 
tai, kad vykstąs persitvarkymas 
jokiu būdu nežada atsisakyti pa
grindinio ir nuolatinio komu
nistinės veiklos principo ne
žmoniškumo ypač elegesyje su 
vergijoje laikomomis tautomis. 
Toliau siekiama tų pačių nusi
kalstamų kolonialistinių tikslų, 
nors mėginama visa tai reali
zuoti nauja apgaulės forma, 
gerai apmąstytais amoraliais 
taktiniais ėjimais. 

Tuojau po spalio sąmokslo 
prieš demokratiją, t.y. Lenino 
valdymo laikotarpio, dorovė ir 
komunizmas buvo laikomi abso
liučiai nesuderinamais daly
kais. Visi, kas tiktai dorovę 
laikė svarbesniu dalyku už 
komuns&ną, automatiškai buvo 
apšaukei-liaudies priešais. Be 
jokio gailesčio su jai*; buvo 
pasielgta kaip su liaudies 
priešais — jie buvo likviduoti 
vienokių ar kitokių priemonių 
pagalba. Šis ekstremizmas 
amoralumo praktikavimo buvo 
tęsiamas per visą vadinamą „so
cialistinę epochą". 

Nuo senų senovės yra 
sakoma, kad nieko nėra 
brangesnio už laisvę.€r lAonių 
bei tautų, kovojančių už faisvę 
kalbas viešai prilyginti šunų lo-
jiffMM/tegalėjo tiktai labai pik
tas laisvės priešas. Tai padarė 
M. Gorbačiovas 1987.11.19 d. 
lankydamasis Rygoje. 

Ir todėl visai neatsitiktinai 
vasario 14 d., t.y. praėjus beveik 
lygiai dviem metams centro 
komiteto susitikime su darbo 
klase M. Gorbačiovas sakė: 
„Tie, kurie reikalauja Lietuvos 
išstojimo iš TSRS sudėties, tai 
arba tokie žmonės, kurie vado
vaujasi asmeninėmis ambicijo
mis, karjeriniais sumetimais, 
arba tiesiog ekstremistai. Ir 
nėra ko tikėtis, kad jie gins visų 
mūsų vertybes, darbininkų ir 
valstiečių interesus. Reikia 
ramiai elgtis, bet kartu reikia 
ir duoti jiems ryžtingą atkirtį. 
(...) Ar galima leisti, kad kažkas 
būtų sprendžiama tik vienos 
tautos interesais, darant žalą 
kitoms TSRS tautoms" („Tie
sa", 1989.11.17). Pagal verg-
valdišką M. Gorbačiovo logiką 
išeina, kad lietuvių tautos sie
kimas išsivaduoti iš Hitlerio-
Stalino užnertos ant kaklo 
kilpos, noras būti laisva ir pilna 
šeimininke savo namuose yra 
nusikalstamas siekimas. 

Tos pačios raudonosios verg-
valdiškos linijos laikydamasis 
Lietuvos komjaunimo pirmasis 
sekretorius A. Macaitis XXII 
komjaunimo suvažiavime birže
lio 2 d. sakė: „Kai kas teigia; 
pasiekime Lietuvos nepriklau
somybę, palikime Tarybų Są
jungą! Nepamatuoti, nepagrįsti 
samprotavimai!" („Tiesa" , 
1989.VI.3). Balandžio viduryje 
„Sun-times" ir „Washington 
Post" taip pat perdavė M. 
Gorbačiovo pasisakymą, kad jis 
neleis išdalinti valstybės ir 
sumažinti krašto sienas („Drau
gas" 1989.IV. 19). Visa tai liu
dija, kad M. Gorbačiovas yra 
nuoseklus ir aršus koloninės 

vergijos garbintojas, gėdingų le-
ninizmo-stalinizmo tradicijų 
tęsėjas. 

Vos prieš vieną mėnesį centro 
komiteto plenume A. Brazaus
kas taip pat nepalankiai pa
sisakė totalitaristinių avan
tiūristų per prievartą primestos 
vergijos likvidavimo atžvilgiu. 
Jis sakė: „Lietuvos nepriklau
somybė traktuojama vos ne kaip 
burtų lazdelė, kuri automatiš
kai padės išspręsti visas prob
lemas, įvairios politinės jėgos 
naudoja ją kaip vėliavą, vis 
labiau manipuliuodamos gyven-
tojų nuomone" („Tiesa", 
1989.VI.25). Pagal jį, tai kažkas 
nenormalaus. O juk nepriklau
somybė dar niekados nė vienai 
pasaulio tautai neatnešė nieko 
blogo. Vien tiktai gero. Todėl į 
ją nepagarbiai gali žvelgti tiktai 
tikrieji tautų laisvės priešai, 
tiktai okupacinio režimo kolabo
rantai. Nedera užmiršti, kad 
tokie Lietuvos Nepriklausomy
bės laidotojai, kaip Karolis 
Požėla ar Zigmas Angarietis, 
taip pat siekė tiktai to, kad jų 
tėvynė atsirastų vasalo padėtyje 
ir būtų dusinama po Rusijos 
imperijos letena. 

Komunistai visomis išgalėmis 
siekė nužmoginti žmones ir per 
visus 70 metų buvo tais H.Velso 
knygos „Neregių šalies" chirur
gais, siekiančiais išpjauti akis 
visiems dar regintiems, kad 
padaryti juos „laimingais", 
„normaliais". Ilgos istorijos bė
gyje vargu ar kas nors ir kur 
nors mėgino pikčiau pasityčioti 
iš žmonių ir tautų, kaip tie 
dehumanizuoti degeneratai va
diną save komunistais. Karo 
metu vienodai siautėjo abu pa
grindiniai XX a. totalitaristai: 
raudonieji ir rudieji. Tačiau 
taikos metu hitlerinis siautėji
mas prieš žmones ir tautas 
niekados negalėjo prilygti leni-
niniam-stalininiam siautėjimui. 
Visi žmonės, kurie išliko nenu
žudyti ar išvengė represijų, 
buvo priversti murkdytis raudo
nojo fanatizmo klampynėje ir 
gyventi ne realybe, o mitais, fik
cijoms. Patys komunistų parti
jos nariai, tartum nesugebanti 
mąstyti galvijų banda, karje-
ristinių motyvų vedama, slinko 
į ateitį gėdingu bei nusikals
tamu keliu. Jie nesigilindami 
žengė ten, kur buvo rodoma 
pirštu ir savo pažiūrose nuolatos 
svyravo kartu su Kremliaus 
diktatoriaus nustatyta gene
raline linija. 

Marksistai savo partiniame 
mokyme niekados nesirėmė 
gamtos dėsniais ir todėl teorijoje 
tesugebėjo šliaužioti vien reiš
kinių paviršiumi. Todėl per tą 
gana ilgą laiką jie nebuvo 
pajėgūs netgi teoriškai 
išsiaiškinti, ką reikia vadinti 
socializmo vardu ir ką ne. Be to, 
neteko girdėti, kad jie per tą 
laiką būtų parašę bent vieną 
tikrai rimtą pogrindžio leidinį, 
kaip tai visur daro esama padė
timi nepatenkinti žmonės. Šie 
savanaudžiai dvasiniai neūžau
gos buvo pilnai patenkinti kaip 
aiškiai antimoksline teorija, 
taip ir už hitlerizmą siau
bingesne praktika. Todėl labai 
mažai kas iš jų atsisakė grįžti iš 
užsienio komandiruočių, labai 
retai kas siekė gauti politinį 
prieglobstį svetur. 

Komunizmo ideologai visados 
labai puikiai suprato K. 
Markso, Lenino ir kitų į juos 
panašių teorijų silpnumą ir 
todėl stoti į atvirą, garbingą 
dialogą su dorovės šalininkais 
niekados nedrįso. Todėl komu
nistinės valstybės funkcionie-
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Nuotr. R. Nelso 

riai bei partijos ideologai prieš 
tikrą tiesą visados tegalėjo ir 
visados tenorėjo, pastatyti tiktai 
kumštį. Nieko geresnio pasta
tyti jie neturi ir dabar. Ir dabar 
visa lenininė-stalininė vidaus 
politika daugiau kaip 100 vergi
joje laikomų tautų atžvilgiu 
susideda iš dviejų pagrindinių 
komponentų: iš nerusų tautybių 
visapusiško diskriminavimo ir 
iš rusų tautybės žmonių visapu
siško privilegijavimo. Bendrai 
pasakius, iš nacionalinio apar-
teido. 

Visi pavergtų tautų tramdy
mui skirti valdymo svertai kaip 
buvo, taip ir tebėra Maskvoje. 
Savarankiškumas apribotas 
maksimaliu lygiu. Ir gruzinas 
Džavachišvili š.m. pradžioje 
piktindamasis turėjo pagrindą 
sakyti: „Nesuprantu, kodėl 
Estijos ministerių tarybos pir
mininko pavaduotojas tur i 
važiuoti į Maskvą, kad būtų pat
virtintas keturių naujų tortų re
ceptūros? (...) Nesuprantu, 
kokių argumentų reikia, kad 
įrodytume kiekvienos tautos 
teisę į suverenitetą, savaran
kiškumą" („Komjaunimo tiesa" 
1989.IV.22). 

1948 m. Jungtinėse Tautose 
priimta konvencija genocido nu
sikaltimais laiko ne vien gyven
tojų naikinimą rasiniais, tauti
niais, klasiniais, kultūriniais ar 
religiniais motyvais, bet ir 
sąmoningą gyvenimo sąlygų 
apsunkinimą, fizinę ir psichinę 
skriaudą. Visa tai praktikuoja
ma gana plačiais mostais. Todėl 
tautinis, dvasinis-kultūrinis, o 
taip pat ekonominis genocidas 
Sovietų Sąjungoje tebevyksta 
toliau, visai nežiūrint to, kad 
praeities mirtinų nuodėmių 
naš ta slegia neį t ikėt inai 
sunkiai. Žymaus istoriko P. 

Volabujevo apskaičiavimais 
vien „išbuožinimo" politika 
mirties ženklu pažymėjo 14-18 
milijonų žmonių. Šios akcijos 
metu kaimas neteko išmanin-
giausių ir darbščiausių 
ūkininkų. Badas, 1932-1933 m. 
ištikęs Ukrainos, Pavolgio, Ku-
banės, Kazachijos, Pietų Uralo 
ir Dono gyventojus, apytikriais 
apskaičiavimais nusinešė 5-7 
mil. gyvybių. Gili analizė 
parodė, kad šio bado priežastys 
buvo ne ekonominės, o grynai 
genocidinės. Genocidinis buvo ir 
alkoholizmo vystymo planas 
Lietuvoje, kurio pasekmėje vien 
per 30 m. nuo 1950 ir 1979 m. 
protiniu požiūriu nepilnaverčių 
vaikų gimė 13 kartų daugiau 
negu prieš tai. Visos daugiau 
kaip šimto pavergtųjų tautų 
tapo pašautais ir su parištais 
sparnais paukščiais, neturin
čiais teisės nei giedoti savo 
giesmės, nei nusiimti kilpos nuo 
kaklo. 

Rašytojo A. Driliu6os nuomo
ne „Šalis septynmyliais žings
niais šuoliavo į pakalnę, o par
tija giedojo h imnus lai
mėjimams. Žmogus palengva 
vis labiau degradavo, skendo 
alkoholio, pakelto į valstybinį 
rangą, liūne, o mes giedojom 
himnus tarybinio žmogaus 
dvasios jėgai ir stiprybei. Sta
linizmas luošino ir naikino 
žmogų fiziškai, brežnevizmas 
luošino ir naikino žmogaus 
dvasią. Kas baisiau? Abu 
variantai, man rodos, baisūs 
savo vienodu naikinimo prin
cipu, vadinasi abu lygūs" 
(„Tieda", 1989.VTI.1). 

Charakterį sudaro mažiausi ir 
paprasčiausi kasdienio gyve
nimo įpratimai. 

Fr. W. Foerster 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6159 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per štą Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa- I 
vybės įkainavimas nemokamai. J ' 

REAL ESTATE 

S mis. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELLBACE REALTORS 

INCOUE TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai Įkainuoja 

jūsų namus. 
Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

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

5953 S. Kadzto Av«. 
Chlcago, IL 90629 

T«l. 436-7878 

FOR RENT 

MŪSŲ KOLONIJOS 

Worcester, MA 

KONCERTAS IR PIETUS 

Rugsėjo 17 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo vienuolijos Putname 
rėmėjai, kartu su seselėmis, 
Maironio Parko didžiojoje salėje 
ruošia koncertą ir pietus. 

Koncertą atliks mišrus kvar
tetas „Aidas" iš Baltimorės, 
kuris j Worcesterį atvyksta 
pirmą kartą. Dainos vienetą 
„Aidą" sudaro: J. Brazaus
kienė, V. Dūlys, E. Dulienė ir I. 
Kučiauskas. Vieneto vadovė ir 
akompaniatorė Marija Tallat-
Kelpšienė-Krasauskienė. 

Vienetas yra įsikūręs 1983 m. 
Yra atlikęs keletą individualių 
koncertų, o taip pat įvairiuose 
renginiuose, šventėse, minėji
muose, ne tik savo kolonijoje, 
bet ir į kitas kviečiami atlikti 
meninę dalį, ir tai jie visur 
pasigėrėtinai atlieka. Publika 
visur patenkinta jų gražiu 
dainavimu. Išgirsite ir jūs. 
Atvykite patys, pakvieskite ir 
kitus. 

Pietus gamins rėmėjos, o sese
lės vaišins lietuviška juoda 
duona ir pyragais. 

Rengėjai kviečia ne tik Wor-
cesterio, bet ir apylinkinių tel
kinių lietuvius atsilankyti į šį 
pirmą rudenio sezono renginį. 
Čia sutiksite draugus, pažįs
tamus, pasidalinsite vasaros 
įspūdžiais ir paremsite seselių 
darbus. Jūsų patogumui stalus 
galite rezervuoti iš anksto apie 
tai pranešdami Irenai Markevi
čienei. 

J . M. 

Apartment for rent for middle 
age couple; stove, refrigerator. 
carpeting. $545 mo. 

Call 448-7097 

išnuomojamas 4 kamb. butas ant
rame a., 2 mieg., be baldų prieš švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčią Tik su
augusiems, bet gyvuliukų, 350 dol. [ 
mėn. su apšildymu. 

Skambinti 423-4697 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

VIENINTELIS TOKS PIRKINYS! 
Upė su upėtakiais, tvenkinys su 
laukiniais paukščiais, pušų planta
cija, 430 akrų su namu! 

Skambinkite arba rašykite: 
Burt Morris, RssHor 

Rt. # 1 , Frlcndshlp, Wlt. 53934 
T»l. 608-339-9441 po 6 v.v. 

HELP VVANTED 

"ATTENTION — HIRING! 
Government jobs — your area. Many 
immediate openings without vvaiting 
list or tęst. $17,840 - $69,485. Call 
1-602-838-8885. EXT R7765. 

Full t lme naruty man needed for 
home remodeling by H & M 

, Byilders. Cal l 471-0811 or 
301-5488. 

- • * 

L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

sąžiningai. 
•55 -2020 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
•S.. 

.gviv.-,'- v 
—*m 

Įsigykite istorinius Uetuvos žemėlapius: 

1595 m. G. Mercator — Lietuva. 
1656 m. lietuvių-švedų kautynės prie Sandomiro. 
1656 m. liet u vi ų-švedų kautynės prie Pilypavo. 
1749 m. I. Nepreckio Lietuvos žemėlapis 
Siektinos nepriklausomos Lietuvos žemėlapis, paruošė 

Alg. Gustaitis. 

Neseniai išspausdinti: 
1605 m. lietuvių-švedų kautynės prie Salaspilio. 
Ptolemajo žemėlapio atspaudas apie Baltijos pakraštį. 

Žemėlapiuose originalūs įrašai ir jų vertimai lietuviškai. 
Alg. Gustaičio aiškinimai. Visi tie žemėlapiai plakato for
mato. Kiekvieno kaina su persiuntimu 12 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 80 et. valstijos mokesčio. 

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

LIETUVIU GRUPĖS KELIONĖ 
Rugsėjo 24 • spalio 7 

ISPANIJA, PORTUGALIJA, M0R0CC0 
Bus aplankyta šventovė Fatima, Madridas, Lisabona, Gibraltaras, Grenada ir kt. Poilsis 
Costa Del Sol paplūdymiuose. 

Kaina 1,685 dol. iš Nevy Yorko. Pridėtis mokestis iš kitų miestų. 
Kelionės vadovas — Romas Kazys 

Registruotis ir daugiau informacijų galima gauti kelionių agentūroje 

VYTIS Travel 
2129 Knapp St. 

Brooklyn N.Y. 11229 
718-769-3300 

Registruojantis įmokama 50 dol. asmeniui. 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 
Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 

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

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

GENRIKAS SONGINAS 

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

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

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

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 60629 



'ii. 

„Draugo" gegužinės renginių komiteto dalis, iš kairės: Stasė Paulionienė, Marija Remienė, Elena 
Ručinskienė, Vilhelmina Lapienė, Alina Vadeišienė, Stasė Semėnienė ir Irena Kerelienė. 

Nuotr. V. Rimšelio 

KVIEČIAME Į 
FESTIVALĮ 

Šią vasarą JAV Š. Karolinoje 
v y k s t a r p t a u t i n i s folkloro 
muzikos festivalis „Falknoot". 
Tai gana prestižinis festivalis 
vyktant i s šiais metais 5 kartą. 
J a m e dalyvauja kolektyvai iš 
daugelio pasaulio valstybių, la
bai skirtingų savo buitimi, kul
tūrą, tradicijomis, tai daro fes
t iva l į dar įdomesnį ir pa
t rauk lesn į , todėl s u t r a u k i a 
gausų žiūrovų būrį ne t ik iš Š. 
Ka ro l i nos vals t i jos , be t ir 
a p l i n k i n i ų v ie tov ių . Š ia i s 
m e t a i s j a m e p i r m ą k a r t ą 
ruošiasi dalyvauti ir meno savi
veiklininkai iš Lietuvos, tai 
respublikos nusipelnęs kolek
tyvas Alytaus namų statybos 
kombinato liaudies dainų ir 
šokių ansamblis „Dainava" . 
K o l e k t y v o meno vadovė 
respublikos nusipelniusi moky
toja Danutė Plytnikienė. Tai 
grynai saviveiklinis kolektyvas, 
kur iame dalyvauja įvairių pro
fesijų, įvairių Alytaus miesto 
įmonių bei organizacijų, įvai
raus amžiaus žmonės, mėgs
t an ty s dainą, šokį, muziką, 
humorą. Pats ansamblio pava
dinimas nusako, kad kolektyvas 
atstovauja Dainavos kraš tui — 
Dzūki ja i . Dzūka i d a i n i n g i 
žmonės, jų krašto fokloras prak
t iškai neišsemiamas (kaip ir 
visos Lietuvos), todėl per 10 
gyvavimo metų ansamblis įgijo 
populiarumą ne t ik Lietuvoje, 
bet ir už jos ribų. 

Ansambliečiai nemaža gastro
liuoja. Jų koncertiniai maršru
t a i s iekė Graiki ją , Maltą . 
Ispaniją, Čekoslovakiją, daly
vavo folkloro festivalyje Heine 
Olandijoje, o taip pat po Tarybų 
Sąjungos respublikas, tačiau 
per Atlantą ruošiasi pirmą 
kartą. Dalyvauti tokiame pres
tižiniame festivalyje ne t ik di
džiulė garbė ir pripažinimas, 
tačiau ne mažesnė ir atsakomy
bė. J u k vykstame į JAV, kur 
žmonės supranta ir didžiai ver 
t ina liaudies kūrybą, meną, kur 
didžiai gerbiama visų tautų 
kul tūra . Tačiau ne mažiau jau 
dina ir tai , kad žiūrovų tarpe 
bus mūsų tautiečių, emigrantų 
iš Lietuvos, kitų Pabaltijo res
publikų, o tai ne tik papildomas 
jaudulys, bet ir įpareigojimas 
pasirodyti kuo gražiau. Mes 
žinome, kad Š. Karolina tolokai 
nuo pagrindinių JAV miestų, 
kuriuose susitelkę lietuviai, 
tačiau tikime, kad atvyks patys 
i š t v e r m i n g i a u s i p a l a i k y t i 
dvasiškai savo tautiečius iš Lie 
tuvos. Todėl kviečiame visus 
tautiečius apsilankyti Š. Karoli 
noje šių metų liepos 27 - rug 
pjūčio 6 dienomis, o ansamb
liečiai stengsis neapvilti ir su 
te ikt i malonių akimirkų. 

Festivalis vyks ketveriuose Š. 
Karo l inos mies tuose netoli 

Asheville: pagrindiniai rengi
niai vyks turistiniame-poilsi-
niame centre Maggie Valley, o 
t a ip pat Black Mounta ins , 
Franklin ir pačiame Asheville. 
F e s t i v a l i o š t a b a s b u s 
Waynesville mieste, kur vietos 
koledže ir gyvensime. An
sambliečiai pasiruošę laisvu 
nuo festivalio metu suruošti 

a t sk i rą konce r t ą savo t au 
tiečiams ir n e tik Š. Karolinoje, 
bet ir kitose valstijose ir vie
tovėse. Smulkesnę informaciją 
galima gauti festivalio komitete 
Asheville. ku r io p rez iden tas 
Rolf Haufman, tel. 704452-2997 
arba 456-9494. Ta ip pat Lie
tuvos Alytaus eksper iment in io 
n a m ų s t a t y b o s k o m b i n a t o 
kultūros k lube (234580 Alytus, 
Naujoji gatvė Nr. 124. tel. 57072 
arba šių eilučių autor ių (tel. 
52562) 234580 Alytus, Sporto 6, 
Lietuva. 

R o m a s A m b r o ž e v i č i u s 

ALYTAUS GIMNAZIJOS 
70-ČIO MINĖJIMAS 

„Iš la isvos Lietuvos a tė jau , 
į laisvą Lietuvą einu. . ." Šie 
žodžiai, pasakyti minėjime me
dicinos profesoriaus Vinco La
pinsko, nusako kelią, kur iuo 
Alytaus gimnazija ėjo ir ateityje 
nori eiti. 

Š.m. birželio 24 d. Alytuje 
buvo švenčiama gimnazijos 70 
metų gyvavimo sukaktis. „Aly
t a u s Nauj ienų" r e p o r t a ž e 
rašoma, jog seniai Alytus regėjo 
tokią gražią ir jaudinančią 
šventę, kur tiek daug dzūkų, 
pergyvenusių visokias negan
das, vėl susirinko draugėn, kaip 
į šventą vietą, atšvęsti šią 
sukaktį, susitikti su jaunystės 
d rauga i s , pažvelgti į t u o s 
takelius, kur buvo bėgiota ir 
vaikščiota. Kalbėtojų žodžiais 
tariant: „O kiek jų dar galėtų 
susirinkti, jei ne Sibiras ar kit i 
pasaulio kraštai, į kuriuos liki
mas bloškė jaunus dzūkus..." 

Alytaus gimnazija buvo įkur
ta 1919 metų pavasarį. To meto 
Alytaus apskrities valdybos pir
mininko pavaduotojas Jonas 
Maknickas pėsčias nužygiavo i 
Kauną gauti leidimą steigti 
Alytuje keturių klasių vidurinę 
mokyklą, kuri 1925 m. tapo 
aštuonių klasių valstybine gim
nazija. 1944 m. ši gimnazija 

buvo sujungta su pradžios mo
kyklomis ir p a v a d i n t a Aly taus 
vidurine mokykla . 

Šios šventės m e t u buvo at i
dengtas pirmajam šios gimnazi
jos direktoriui , daugel io mate
mat ikos vadovė l ių a u t o r i u i 
K a z i m i e r u i K l i m a v i č i u i 
paminklas. (Skulptor ius Alb. 
Pivoriūnas, a rch i t ek ta s R imas 
Buivydas). G a r b ė a t i d e n g t i 
skulptūrą teko pirmosios laidos 
absolventui Vytau tu i Makniu i . 
Vytau tas Daraškev ič ius , 25 
me tus išbuvęs d i r e k t o r i u m , 
buvo apjuostas graž ia t a u t i n e 
juosta. Šios gimnazijos direk
toriais yra buvę ir Amerikoje 
mirę šviesios a tmin t ies Adolfas 
Orvydas ir S tasys Barzdukas . 

Nors Lietuva y r a vis d a r 
okupuota, be t ši šventė praėjo be 
raudonų vėliavų, be bolševi
kinių „dievų" paveikslų, bet lie
tuviškoje dvasioje. 

Dalia Kaz lausk ienė savo re
portaže rašo: „Vis i a tk re ipė 
dėmesį, ka ip graž ia i papuoš ta 
salė: kairėje — didel is varpas , 
dešinėje — s imbol in is žinių 
medis, ant kurio šake l ių kabo 
daugybė įvai r iaspalvių varpe
lių. Salės gi lumoje — t a u t i n ė 
juosta ir vytis , šone — gyvąją 
tautos atmint į simbolizuojantis 

DIPLM. TEISININKĄ A.A. 
POV. LAURINAVIČIŲ 

PRISIMINUS 

DRAUGAS, antradienis, 1989 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 

J a u prabėgo metai, ka i 1988 
m. l iepos 30 d. mirė diplomuo
tas te is ininkas a. a. Povilas Lau
r inavičius. J i s gimė 1909 m. 
Savičiūnų km. , Antalieptės v., 
Zarasų apsk. Mokėsi Zarasų 
g imnaz i jo j e , bet ją baigė 
Rokiškyje. Po to buvo įstojęs į 
Kauno kunigų seminariją ir ten 
keler ius metus mokėsi. Pajutęs 
stoką pašaukimo, j is perėjo į 
Kauno Vytauto D. universitetą 
teisių fakultetą ir 1937 m. 
baigė, tapdamas diplomuotu tei
s in inku. Velionis dar laisvoje 
Lietuvoje vedė tik ką Meno 
m o k y k l ą b a i g u s i ą Mariją 
J u k n a i t ę , sukurdamas darnią 
šeimą. 
Velionio t ėva i turėjo gerai 

pas ta ty tą pramoninį stambų 
ūkį, p ly t inę , lentpjūvę, vis 
t o b u l ė j a n t į m a l ū n ą . Tai 
j aunys tė je vel ioniui nebuvo 
vargo ir studijuodamas tarnybos 
neieškojo. Tėviškės apl inka 
buvo aplenkėjusi, tač iau jo šei
ma ir pats Povilas buvo ištikimi 
l ietuviai , ir j i s toks pasiliko iki 
mir t ies . Velionis parašė pora 
knygų apie j aunų kaimo žmonių 
gyvenimą. Galbūt nuo meni
ninkės žmonos Povilas „užsikrė
t ė " drožinėjimo menu ir su savo 
drožiniais dalyvavo meno pa
rodose Chicagoje. 

Laurinavičius buvo malonaus 
būdo. Su juo būdamas beveik 
k a i m y n a s , daug l a i k o esu 
p r a l e i d ę s j a u n y s t ė j e k a r t u 
d a ž n a i s u s i t i k d a m i p e r 
aplinkinių parapijų atlaidus vis 
t a m e pačiame j aunų žmonių 
būrelyje. Mūsų draugystė tęsėsi 
Vokietijoje, o ypač Chicagoje. 

1944 meta is velionis pasi
t r a u k ė į vakarus ir neapsiriko: 
per karą jo tėviškę sudegino. 
Brolį Zigmą tuojau suėmė ir pa
s iun tė į Vorkutą. Mirę jo brolis 
Ju l i u s ir tėvas, kurie buvo palai
doti tėviškės kapinaitėse. Kapai 
buvo atkasti , išniekinti, karstai 
suna ik in t i , kaulai išbarstyti 
žemės paviršiuje. Š ias žinias 
gavęs velionis labai pergyveno 
ir t a s atsiliepė į jo sveikatos pa
blogėjimą. Prieš t rejetą metų 
P o v i l a s t u r ė j o s m e g e n y s e 
išsiliejimą, po to turėjo vargo su 
k a l b a ir pilnos sveikatos neat
gavęs mirė. Velionio žmona 
Mar i ja stengėsi k u o iškilmin
g iau jį palaidoti. Povilo karstas 
b u v o papuoš tas b r a n g i o m i s 
raudonų rožių vazomis, karstas 

žvakių liepsnos plevenimas". 
Mes , buvę šios gimnazijos 

auklė t in ia i , gyveną už tėvynės 
r i b ų , a p g a i l e s t a u j a m e , k a d 
n e g a l ė j o m e d a l y v a u t i šioje 
šven tė je . T<~«dėl s v e i k i n a m e 
v i sus mūsų laikų gimnazijos 
draugus-ges. n dabart iniai kar
t a i l inkime žengti į laisvą 
Lietuvą sparčiu žingsniu. 

V . Vai l ion is 

A. a. Povilas Laurinavičius 

buvo l ie tuv iško s t i l i a u s 
ąžuolinis. Velionis buvo palydė
tas daugybės draugų ir pažįs
tamų į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. Ilsėkis ramybėje. 

J o n a s P r u n s k i s 

Laiškas 

H O R I Z O N T Ų AUTORIUS 
ATSIPRAŠO 

Šiuo laišku ne dėl mano, o 
„Draugo" spaustuvės klaidos, 
tenka atsiprašyti sukaktuvinin
ką k u n . dr. T. Žiūraitį ir „Hori
zontų" skilties skaitytojus, kad 
š.m. VII.22 nr. straipsnio apie 
Washingtono lietuvių kapeliono 
jubiliejų priešpaskutiniai du 
paragrafai buvo žiauriai sumai
šyti i r nustojo savo prasmes. To
dėl dalį čia pakartoju iš naujo: 

„Tai tiek trumpais brūkšniais 
apžvelgus sukaktuvininko veik
los pagrindinius bruožus, nesi
gil inant į jo raštus ir filosofiją. 
Washingtono ir apylinkių lietu
viai savo kapeliono auksinę ku
nigystės sukaktį paminės domi
ninkonų provincijos vadovybės 
ruošiamose Mišiose ateinantį 
sekmadienį, liepos 30 d. 2 vai. 
p.p.... 

„ T i k i m e ir l inkime, kad 
atšventęs šį auksinį kunigystės 
jubiliejų, kun . dr. T. Žiūraitis 
k i ta is metais sulauks ir savo 
deimantinio amžiaus jubilie
jaus, ištikimai t a rnaudamas 
Dievui, Bažnyčiai ir lietuvių 
t au ta i , kurią jis myli visa širdi
mi. Savo pamoksluose seniau jis 
prisimindavo jos kančias, o pas
taruoju metu didžiuojasi tautos 
atgimimu ir jos pastangomis iš
sivaduoti iš vergijos...". 

SUSITARĖ SU 
MOKYTOJAIS 

Chicagos miesto taryba su
darė naują sutartį su moky
tojais, kuri pasirašyta viene
r iems metams. Atlyginimas 
pakeliamas 5.4^. o pradedančių 
mokyto jų a t lyg in imas pa
kel iamas 1 2 ^ . Jie dabar gaus 
apie 22.000 dol. metams. Numa
ty tas sumažinimas moksleivių 
klasėse. 

Seimininkės „Draugo" gegužinėje džiaugiasi pasisekimu - Ona Norvilienė 
ir Dana Kurauskienė. 

Nuotr V. RimSelio 

A.tA. 
NIJOLĖ R. GAURILIENĖ 
Gyveno West Lawn, Chicago. 
Mirė 1989 m. liepos 29 d.. 9:20 vai. vakaro, sulaukusi 59 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kauno mieste. Amerikoje išgyveno 31 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Gytis, dukros Danutė 

Costello, žentas Eugene, Vida Gauriliūtė; anūkai Sarah ir 
Jason Costello; brolis Jurgis Mikoliūnas su šeima Australijoje. 

Kūnas pašarvotas pirmadieni, liepos 31 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks antradieni, rugpjūčio 1 d. Iš koplyčios 
8:45 vai ryto bus atlydėta į St. Mary Star of the Sea parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių ka
pines. Vietoje gėlių prašoma aukot American Cancer Society 

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

Nuliūdę vyras , dukros, anūkai, brolis ir kiti giminės. 

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

Reputacija yra vyrų ir moterų 
galvosena apie mus; charakteris 
yra tai, ką Dievas ir Jo angelai 
žino apie mus. 

Th. Paine 

Metai vis kuria mums naujas 
svajones, senoms pranykstant . 
Tepasigaili Dievas žmogaus, 
turinčio tik vieną svajonę! 

Robert Goddard 

A.tA. 
SESUO HELEN CAROLINE 

UZDAVINIS, SSC 
Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kazimiero seserų motiniš

kame name 1989 m. liepos 29 d., sulaukusi 75 m. amžiaus. 
I vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero, Worcester, Mass. 

parapijos. Vienuolyne įžaduose išgyveno 58 metus. 
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero Seserys ir artimieji 

giminės: Sesuo Jeanette Uzdavinis, SSC, dirbanti Šv. 
Kryžiaus ligoninėje, sesutė Frances Bosowski su vyru Joseph, 
Nashua, NH, brolis George Uzdavinis, Ramey, Porto Rico su 
žmona Betty ir jų šeimos. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago, IL antradienį, rugpjūčio 1 d. 10 v. 
ryto. Laidotuvių šv. Mišios rugpjūčio 1 d. 7 v. vakaro Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero kapinėse trečiadienį, rugpjūčio 
2 d. 10 v. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti ož 
Seselės sielą. 

ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
ir UŽDAVINIŲ šeima. 

Laidotuvių direktorius George Rudmin. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefona i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 523 -9852 
4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 927 -1741-1 
4348 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

Te l e fonas - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 
• 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St. , Ch icago 
Te le fonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So. 50 th A v.. C ice ro 
Te le fonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. — Tel. 974-4410 
9236 S. Rober ts Rd. - Tel. 430-5700 

1 

Sallv 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CUKAOOJE BEI PRIEMIESCUOSE 

T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 

9 

i y 
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6 DRAUGAS, antradienis, 1969 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 

x L i e tuvos Vyčių seimas 
prasideda trečiadienio vakare, 
rugpjūčio 2 d., bet paties seimo 
posėdžiai bus rugpjūčio 3-6 die
nomis. Rugpjūčio 6 d., sekma
dienį, bus šv. Mišios Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje. Seimą globoja 112 kuo
pa ir Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas. 

x „ D i r v o s " s a v a i t r a š t i s 
ateinančiais metais minės savo 
75-rių metų sukaktį . Chicagoje 
yra sudarytas komitetas minėji
mui paruošti. Komitetan įeina 
pirmininkė Irena Kriaučeliū-
nienė, vicepirm. Kęstutis Bis-
kis, sekr. Osvaldas Kremeris, 
ižd. Ona Daraškevičienė, narė 
Vera Lenkevičienė. Jubiliejinio 
leidinio redaktorius bus Juozas 
Žygas ir kronikos skelbėja Rito-
nė Rudaitienė. 

x Dianos Tr imakai tės ir Li
n o M a t o n i o užsakai eina Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje prieš moterystės sak
ramentą. 

x Į L a i s v ę F o n d o lietuviš
k a i k u l t ū r a i ugdy t i metinis 
nar ių susi r inkimas įvyks Dai
navoje Lietuvių Fronto bičiulių 
studijų ir poilsio savaitės metu 
rugpjūčio 19 d., šeštadienio po
pietę. Visi šio fondo nariai kvie
čiami dalyvauti . 

x Šv. K r y ž i a u s ligoninės 
kalbėtojų grupės du nariai kal
bėjo apie sveiką maitinimąsi ir 
išvengimą svorio, cholesterolio 
ir kt. Taip pat apie vaistų nau
dojimą, kad jie būtų naudingi, 
arba naudojimą, kai jie kenkia 
sveikatai . Tai buvo birželio 20 
ir 27 dienomis. 

A r ū n a s Drauge l i s , Naper-
ville, UI., Laimutė Tornau, 
Chicago, 111., A. Gurevičius, 
Toronto, Ont., Kanada, L. Dūda, 
Toronto, Kanada. Domas Lap
kus , Palos Hills, 111. kiekvienas 
a ts iuntė po 20 dol. auką ir 
grąžino laimėjimų šakneles. La
bai dėkojame. 

x A n t a n a s Oste ika , Petras 
Norkus, R. Nemickas, Eml . 
Zinkevičius, S. Bačkaitis. Bro
nė Škirpa, P ranas Stirbys, Ed. 
Sisas, E. Gaška, Elena Kriš
čiūnas, L. Juodelis, V. Jatulis , 
Maria Raišys. Greta Dobrovals-
kis, R. Apanavičius, Dominic 
Vaičiūnas, dr. A. Azelis. pratęsė 
„Draugo" prenumerata, pridėjo 
po 10 dol. aukų už kalėdines 
kortles ir kalendorių. Labai 
dėkojame. 

x I e š k o m a s Ipoli tas Tamo
š i ū n a s apie 1920 m. išvykęs į 
Kanadą iš Panevėžio apskr.. 
Ramygalos valsč., Dirvonų km. 
ir jo duktė Veronika. Lietuvoje 
paliko duktė Uršulė ir brolis 
Antanas su kuriuo Ipolitas pa
laikė ryšį iki 1946 m. Ipolito 
ieško brolio Antano uuktė Ire
na Tamošiūnaitė-Stanikūnienė. 
Prašo atsiliepti šiuo adresu: Li-
t h u a n i a . 235300, Panevėžys , 
R a d i j o 9; te l . 6-24-75. 

(sk.) 

x Lie tuvos keliauninkų dė
mes iu i . Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitu linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, skambinkite į New Yor
ko kelionių agentūrą „VYTIS" 
718-769-3300. 

(sk) 

x V a i s t i n ė , 71 ir Rockvvell, 
ieško lietuviškai ir angliškai 
kalbančio-čios farmacisto-ės 
dirbti dalinį laiką ir būti atsa
kingam už farmaceutinių vais
tų skyrių. Kreiptis angliškai į 
R u t h B a r b a r o 737-2450 arba 
767-0309. 

(sk) 

x R e d a k t o r ė A u š r a Liule-
v i č i enė jau grįžo iš atostogų ir 
a teinant į šeštadienį, rugpjūčio 
5 d., išeis „Draugo" kultūrinis 
priedas. Ją galima susisiekti pa
prastomis redakcijos darbo va
landomis. 

x A.a . ses . H e l e n Caro l ine 
U ž d a v i n y s , Šv. Kazimiero vie
nuolijos narė nuo 1931 m., po 
sunkios ir ilgos ligos, turėdama 
75 metus amžiaus, mirė liepos 
29 d. Velionė buvo kilusi iš Šv. 
Kazimiero parapijos VVorceste-
ryje. Mass. Bus pašarvota vie
nuolyne rugpjūčio 1 d. Antradie
nį, rugpjūčio 1 d. 7 vai. vak. bus 
a tneš ta į vienuolyno koplyčią, 
kur bus šv. Mišios. Trečiadienį, 
rugpjūčio 2 d., 10 vai. bus laido
tuvių pamaldos ir palydėta į Šv. 
Kazimiero kapines . J i turėjo 
brolį marijoną kunigą Benjami
ną (mirusį prieš ketverius me
tus), seserį ses. Jeanette, Šv. Ka
zimiero vienuolijos narę, taip 
pat seserį ir brolį ir artimuosius. 
Visą gyvenimą buvo mokytoja. 

x „ D r a u g o " gegužinėje, ku
ri vyko liepos 30 d., buvo rastas 
moteriškas žiedas su akute. Žie
dą pametusi a r apie tai žinan
tieji prašomi kreipt is į „Drau
go" administraciją darbo metu. 

x Lie tuv ių Kr ikšč ion ių de
m o k r a t ų sąjungos išvyka bus 
rugpjūčio 6 d., sekmadienį, L. ir 
VI. Šoliūnų sodyboje, 8335 
Fieldcrest Ave., VVillov* Springs, 
111. Nuo Marąuette Parko baž
nyčios bus autobusai į šią 
išvyką ir išvažiuos 12 vai. 
dienos. Išvyką rengia L. Kr. de
mokratų s-gos Chicagos skyrius. 

x M i c h a e l i n o s G a š k a i t ė s 
užsakai su Ken. Kruszynski 
prieš santuoką eina Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje Marąuette Parke. 

x J . L i epon ienė , Lockport, 
111., a ts iuntė už penkias „Drau
go" p renumera tas ir kartu pri
dėjo 10 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių, palinkė
dama geros sėkmės 1989 me
tuose. Nuoširdus ačiū. 

x Vi ta s K a z l a u s k a s , Chi
cago, 111., J. Bacevičius, Toron
to, Kanada, A. G. Bražėnas, 
Royal Oak, Mich., A. Misiūnas, 
Detroit, Mich., atsiuntė po 15 
dol. aukų ir ka r tu grąžino 
la imėj imų š a k n e l e s . Laba i 
dėkojame. 

x Z igmas Moliejus , Juozas 
Karazija, Leonora Paketuris , 
Bronius Agurkis, Viktorija Gu
dauskas, Viktorija Adomaitis, 
Antanas Labanauskas. Antanas 
Beinarauskas, visi iš Chicago, 
111., lankėsi . .Draugo" admi
nistracijoje, p ra t ę sė prenu
meratą ir paaukojo po 10 dol. 
dienraščio palaikymui. Labai 
dėkojame. 

x Žurn l . Alg . Gus ta i t i s , Los 
Angeles, Cal. . Bronė Čižikaitė, 
P. S. Giedrimas, abu iš Chicago, 
111.. grąžino laimėjimų šakneles 
su 20 do l . a u k a . L a b a i 
dėkojame. 

x Liet. T a u r a g ė s k l u b a s 
rengia gegužinę š.m rugpjūčio 
6 d. 12 vai. Šauliu namuose 
Veiks virtuvė, baras ir dovanų 
paskirstymas, (iros K. Rama
n a u s k o o r k e s t r a s . Kviečia 
K lubo v a l d y b a . 

(sk) 

x Kargo visą la iką siunčia
me į Vilnių arba į Maskvą pra
neša R o m a s P ū k š t y s . T r a n s -
p a k , 2655 W. 69th St., Chica
go, IL 60629, 1-312-436-7772. 

(sk) 

x Video i r s t e r e o a p a r a t ū 
rą siunčiame i Lietuvą. Siun
čiame kargo į Maskvą arba 
Vilnių ir iš kitų JAV miestų. 
Tiksl i ir s ą ž i n i n g a k a r g o in
formac i ja p e r s i u n č i a n t j ū s ų 
d a i k t u s . R o m a s P ū k š t y s , 
T r a n s p a k , tel . 312-436-7772, 
n a m ų tel. 312-430-4145. 

•sk) 

x Dr . L e o n a s Kr i auče l i ū -
n a s yra išrinktas į Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiterc 
valdybą. Kokias pareigas užims, 
tuo tarpu dar neaišku. Vliko ta
ryba savo posėdyje dr. L. Kriau-
čeliūno kandidatūrą jau patvir-
rino. 

x P o v i l a s P e t k e v i č i u s , Le-
mont, 111., „Lenkų okupacijoje ir 
jų kalėjimuose" knygos auto
r i u s , grąžino l a i m ė j i m ų 
šakneles su 15 dol. auka. Labai 
dėko j ame . P. P e t k e v i č i a u s 
prisiminimų knygą galima gau
t i ir „Draugo" administracijoje. 

x Vi to V. Lazauskas , Chica
go, 111- verslininkas, R. Kavolis, 
Carlise, Pa.. Mike Druskis , 
West Chicago, 111., P. Heiningas, 
Detroit, Mich., K. Mikolajūnas, 
Chicago, 111., kiekvienas grąžino 
laimėjimų šakneles su 12 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x V. Guda i t i s iš Toronto, 
Kanada, grąžindamas laimė
jimų šakneles, pridėjo 12 dol. 
auką su tokiu prierašu: „... jei 
mano bilietas laimėtų, t a i pra
šau tuos pinigus pasiųsti Šv. 
Kazimiero kolegijai Romoje". 

Nuoširdus ačiū už auką. Vykdy
sime pažadą. Sėkmės! 

x D r . A. D a i n i u s , J o n a s 
Vidžiūnas, Balys Rūkštelė, K .^ 
Karvelis . Henrikas Brazaitis , 
A l d o n a K r y g e r i s , L e o n a s 
Grumuiait is . Joana Švobienė, 
A. R. Bakaitis, Povilas Okmu-
cas, Algimantas Bublys, dr. A. 
Broel-Plateris už kalėdines kor
teles ir kalendorių ats iuntė po 
10 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x V a c y s Ma leckas , Vytau
tas Musonis, Jeva Apanavičie-
nė, G. Valukėnas, dr. Vyt. Tau
ras, Pe t r ė Pakarskas, V. Dė-
dinienė, M. Janilionis, Bolius ir 
Mary Micpovilius, Ed. Bazė-
nas, Saulius Darnusis, Jonas 
Svera, V. Stadalninkas, A. Ka
šubą pratęsė prenumeratą su 10 
dol. auka . Labai dėkojame. 

x D o n e GaurUius , Apolonija 
Memenąs, Irene Jonušys, Olga 
Jukn ius , Cecilia Gaudesas, Au
gustas Pretkelis, Pranas Pranc-
kevičius, B. Zeikus, Anelė Kir
vaitis, Ona Shatas, Juozas Gra
bauskas, Albinas Mickus lankė
si „Drauge", pratęsė prenume
ratą su 10 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x A . Gečas , Gerda Padagas . 
J. Jusionis, R. Veitas, Ona 
Vai tkūnas , Barbara Dabkus, 
S t a s y s Mine ika . Z e n o n a s 
Obelenis, dr. E. Šilgalis, E. 
Lembergas, A. Švažas, K. Žara, 
J. K iaušas , J . Bielskis, A. 
Kašubą pratęsė prenumeratą su 
10 dol. auka. Labai dėkojame. 

x Š.m. rugpjūčio 3 d. šv. Mi
šios bus atnašaujamos Tėvų Ma
rijonų koplyčioje dėkojant Die
vui, k a d buvo sugrąžinta Vil
niaus katedra ir kai kur ios ki
tos Lietuvos bažnyčios, bei 
prašant nusidėjėlių atsivertimo. 
Mišias užprašė A. E. Kleizai . 

(sk.) 
x G. T. In te rna t iona l , Inter

n a t i o n a l I n d u s t r i e s i r Žaibo 
įstaigos persikėlė į naujas, erd
vesnes patalpas. Naujas adre
sas: 9525 So. 79th Avenue, Hi-
ckory Hills, IL 60457. Visi tele
fonų numeriai — tie patys . 

(sk.) 
x 35 svarų m a i s t o g a m i n i ų 

s i u n t i n y s s u d a r o m a s Lietu
voje: sprandinė (palendvica), rū
kyta jautienos file, aukščiausios 
kokybės rūkyta dešra, kava, 
k a k a v a ir kt. 185 dol. su pri
s ta tymu. Muito nėra. R o m a s 
P ū k š t y s , T r a n s p a k , 2655 W. 
69 St . , Ch icago , 312-436-7772. 

(sk.) 
x I e š k o m a s Alv inas Bu

č i n s k a s , apie 50 metu amžiaus, 
gimęs New Yorke. Jo ieško pus
brolis Vytautas Matulis iš Tau
ragės. Jis, arba apie jį žinantieji 
prašomi skambinti E lena i Sta
nev ič iene i , te l . 517-278-2428. 

(sk.) 

„Draugo" renginių komiteto narės gegužinėje. Iš kairės: Jadzė Dočkienė, Irena Kerelienė, Stasė 
Paulionienė, Alina Vadeišienė, Vilhelmina Lapienė, Stasė Semėnienė, Elena Ručinskienė ir Mari
ja Remienė; priekyje — Z. Adomaitytė. „ — - _ - « . 

Nuotr. V. Rimšelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
„ D R A U G O " M E T I N E 

G E G U Ž I N Ė 

S e k m a d i e n į , l i epos 30 
d., buvo seniai laukta dienraš
čio „Draugo" metinė gegužinė 
sodelyje po medžiais šalia Mari
jonų vienuolyno. Gegužinės su
rengimu rūpinasi „Draugo" 
administracija, ypač „Draugo" 
renginių komiteto nariai , vado
vaujami Marijos Remienės. 

Gegužinė prasidėjo šv. Mišio-
mis Marijonų koplyčioje. Jas lai-

x Kun. Vy t . P i k t u r n a , An
t ane Laurait is . Paul Skardis, 
Vladas Šaltmiras, J. Vaičeliū-
nas , Virginija Masauskienė, B. 
Ignas, Teklė Bogušas, Rimas 
Kučėnas, Pe t ras Skablauskas, 
V. Trumpa, dr. Alf. Kisielius, 
Just inas Kudirka, E. Žilinskas, 
S. Pačkauskas už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 10 dol . auką . Laba i 
dėkojame. 

x Myko la s P ranev i č iu s , vi
suomenininkas, Robert Kezelis, 
Aniceta Stropus, Sophie Jurkū
nas , Frank Krasauskis , Petras 
Macnorius, Raimondas Kor-
zonas, Felicija Krumplis, Pra
n a s Ramonaitis, dr. L. Šulas, 
Maria Šimkus, Alfonsas Rimbą, 
Kazys Naston, Vitalis Žukaus
kas , pratęsdami prenumeratą, 
atsiuntė po 10 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Alb inas G i r d a u s k a s , Da
nutė Mikoliūnas, J . Švedas, 
Balys Rūkštelė, Juozas Nausė
das , Jonas S t ankus , Jonas 
Grebliauskas, P. Gasparonis, D. 
Kaunaitė, Jonas Zadeikis, Br. 
A. Sutkus, George Vaškas^ A. V. 
Bielkus, D. Janu ta , George 
Petkus, Maria Bonatas, kiekvie
nas pratęsė „Draugo" prenu
meratą su 10 dol. auka . Labai 
dėkojame. 

kė kun. Ričardas Repšys. Skai
tymus ir invokacijas skaitė 
Irena Kerelienė. Evangeliją per
skaitė ir pamokslą pasakė kun. 
R. Repšys, primindamas pagal 
dienos Evangel i jos m i n t i s 
maldos reikalingumą ir jos išga
ningą veikimą žmoguje ir žmo
nijos gyvenime. Šv. Mišių pabai
goje daugelis ėjo prie šv. Komu
nijos, kurią dalino Marijonų pro
vincijolas kun. Viktoras Rim
šelis ir kun. R. Repšys. Mišiose 
dalyvavo labai daug žmonių, 
kurie užėmė po palapine visas 
kėdes, dar reikėjo pristatyti pa
kraščiais pilnai žmonių užimto
se vietose kėdes, liko daug ir sto
vinčių. 

Po pamaldų, kurios nebuvo il
gos, prasidėjo p ie tūs . Juos 
sklandžiai dalino renginių ko
miteto narės. Čia uoliai dar
bavosi Zosė Adomaitytė, Uršulė 
Balskienė, Jadvyga Dočkienė, 
Juzė Ivašauskienė, Irena Kere
lienė, Dana Kurauskienė, Ma
tilda Marcinkienė, Stasė Paulio
nienė, Sofija Plenienė, Marija 
Remienė, Janina Mikutaitienė, 
Sabina Henson, Alina Vadeišie
nė, Jūratė Daunoravičienė, Kos
tas Dočkus, Ona Norvilienė, Ire
na, Elena Ručinskienė. Pietu
mis buvo patenkinti gegužinės 
lankytojai, net ir tie, kurie atėjo 
vėliau. Visi galėjo pasidžiaugti 
gražiu oru, pabendrauti ir pasi
kalbėti. 

Gegužinėje buvo labai daug 
žmonių, net iš kitur atvykusių, 
kaip iš Indianos, New Yorko, 
New Jersey, Michigano ir Los 
Angeles. Gegužinėje dalyvavo ir 
Šv. Kazimierto seserų vienuoli
jos generalinė vyresnioji ses. 
Marilyn Kuzmickus su keturio
mis palydovėmis. Jos ne t ik 
dalyvavo pačioje gegužinėje, bet 
ir apžiūrėjo Marijonų koplyčią 
ir pastatus. 

Po pamaldų buvo didieji ir ma 

žieji laimėjimai. Prie jų ta ip pat 
uoliai dirbo visas būrys rengimo 
komiteto nar ių , bū ten t Bi ru tė 
Jasait ienė, Vilhelmina Lapienė, 
Evelyna Oželienė, Agnė Kižie-
nė, J ū r a Griniūtė , Elena Jasa i 
t ienė , Elena Kernagienė , Salo
mėja Daul ienė , Stasė Semėnie
nė, La ima Vaičiūnienė. Laimė
j imuose buvo daug fantų ir dai
lininkų Magdutės B. Stankūnie
nės, Jadvygos Paukš t ienės , M. 
Šileikio paveikslai, dr. I. Kriau-
čeliūno padovanotos bal tos an
tys, N . Buršteino minko juos ta 
ir k t . 

Nors d iena nebuvo labai 
ka r š t a , bet galėjo prie ba ro at
sigaivinti a lumi ir minkštaisiais 
gėrimais. Čia dirbo labai vikriai 
J o n a s Levickas, Kazys Laukai 
t is , Vy t au t a s Paulionis, Vytau
tas Dijokas, Adolfas Dirgėla, Al
gis Čepėnas, Kazys Razma, Va
cys Jakovickas , o pr ie muzikos, 
kur i visus l inksmino, buvo vi
są laiką Gail ius Draugel is . 

Automobil ius galėjo svečiai 
pasis ta tyt i ka imyninės parduo
tuvės aikštėje, bet ta ip p a t prie 
„Draugo" ir sodelyje. Vietas 
nurodinėno Motiejus Krūsnis ir 
Česlovas Skruodys. 

Didelė spūstis buvo „Draugo" 
administracijos salėj. Čia buvo 
ga l ima p i rk t i s knygų, įvairių 
dirbinių, t au t in ių dalykėlių ir 
užsimokėti „Draugo" prenume
r a t a s . Administracijoje visą 
laiką darbavosi administracijos 
pareigūnės Aldona Sobieskienė, 
D a n a Stankai ty tė , Nijolė Užu-
bal ienė ir Kazys Rožanskas, 
Stasys Džiugas, Povilas Norvi
las. Kiek parduota knygų, kiek 
pratęsta prenumeratų a r naujai 
užrašyta , sunku dabar pasaky
ti . Bet čia buvo didelis judėji
mas, geras aptarnavimas, malo
nūs pokalbiai. Apsilankė ne tik 
nuolat inia i „Draugo" skaity
tojai ir rėmėjai, bet taip iš toliau 

IS ARTI IR TOLI 
K A N A D O J E 

— A l f r e d a s S a k a i t i s , 54 
metų amžiaus , mirė ligoninėje 
Montrealyje. Nuliūdime liko 
žmona, duktė , sūnus, sesuo trys 
broliai ir bū rys giminių. Palai
dotas iš vengrų bažnyčios. 

— „ T ė v i š k ė s Ž i b u r i a i " dvi 
pirmąsias rugpjūčio savaites 
neišeis, nes visa redakcija atos
togaus. Išeis po atostogų rugpjū
čio 15 dieną. 

— L i e t u v i ų k a l b o s k u r s a i 
suaugusiems bus Toronte tre
č i ad i en ių v a k a r a i s B ishop 
Moroco gimnazijoje 7-9 vai. Kur
sai prasidės spalio mėnesį, bet 
dabar jau gal ima registruotis 
pas Giedrę Pavilionienę. 

a tvykę į Lietuvos Vyčių seimą, 
iš Lietuvos atvykę pas gimines 
ir ar t imuosius . 

Reikia pasakyti, kad gegužinė 
praėjo labai sklandžiai, žmonės 
galėjo pasikalbėt i ir paben
draut i , susit ikti seniai matytus 
draugus ir daug svečių iš Lietu
vos ir kitų miestų. Žmonių buvo 
labai daug, nes pasitaikė gražus 
ir neka r š t a s oras, vieta gera 
pabūt i pavėsyje. 

P n . 

N A U J A D A N T Ų 
G Y D Y T O J A 

Dalis laimėjimu ir būrelis ..Draug >" -"iivr̂ n;-.; 
Griniūtė. Laima Vaičiūnienė, Kostas Dočku 

oriteto M ariu Iš kairės: Evelyna Oželienė, Jūrate 
B'r i tė Jasaitienė ir Sofija Plenienė. 

Nuo'r V. KimAelio 

Dr. Karilė I. 

Prieš mėnesį jjį^flCgnioji Ire
nos ir inž. Vytenro Jonynų, 
gyvenančių Chesterton, Ind., 
duk tė dr. Kari lė L Jonynai tė 
baigė dantų medicinos mokslus, 
gaudama dantų gydymo dakta
ratą. Dr. Kari lė I. Jonynaitė y r a 
gimusi Chestertone, Ind., k u r 
baigė pradžios ir aukštesniąją 
mokyklas. Tuo pačiu metu j i 
lankė ir l i tuanist inę mokyklą 
Gary, Ind., kur mokykla buvo 
suorganizuota Gary lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos klebono 
kun . dr. Igno Urbono. Aukštes
niąją mokyklą baigė, gaudama 
„Membership of Honor Socie-
ty" . 

Paskiau ketverius metus stu
dijavo biologiją Indianos univer
sitete, Bloomingtone, Ind., k u r 
gavo „Bachelor of Ar t s " diplo
mą (B.A.). Baigusi biologiją, Ka
rilė buvo pr i imta į Loyolos uni
versitetą Maywood, 111., ir č ia 
pradėjo studijuoti odontologijos 
mokykloje. Po ketverių studijų 
metų Loyolos universitete Ka
rilė Jonynai tė gavo „Doctor of 
Dental Surgery" laipsnį. 

Odontologiją baigusi ir atliku
si prakt iką, dr. Kari lė I. Jony
naitė išlaikė egzaminus, vadina
m u s „Nor th East Regionai 
Board Exams" , gavo teisę ir 
leidimą di rb t i odontologijos 
srityje J A V dvylikoje valstijų. 

Sveikiname naują dantų gy
dytoją dr. Karilę I. Jonynaitę i r 
l inkime sėkmingo darbo savo 
pasirinktoje srityje. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . — 776-8700 

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




