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„LKB Kronika, Nr. 75 
Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Atviras laiškas 
(Tęsinys) 

Mes l iūdime prie užda
rytų bažnyčių, o ypač prie 
Vilniaus katedros, dėl šv. Kazi
miero bažnyčios, grubiai 
pasityčiojant iš tikinčiųjų, 
pavestos ateizmo muziejumi; 
mes liūdime dėl jaunimo, 
kuriam nusikalstamai atimta 
galimybė pažinti Kris taus 
mokslo grožį ir universalią har
moniją, dėl jaunimo, kuris tuo 
būdu stumiamas į bedievybės, 
narkomanijos, prostitucijos ir 
„pankizmų" glėbį. 

Mes be pykčio, o tik su užjau
čiančia meile kreipiamės į visus 

— tiek brolius katalikus, tiek į 
dūstančius moralinių klaidų 
tamsoj bendraamžius, tiek į 
mus persekiojančius pareigūnus 
ir sakome — pamąstykite apie 
tai! Tik dora Lietuva bus laisva 
Lietuva! O dora Lietuva bus tik 
su Kristumi! Tokie yra ir mano 
įsitikinimai. 

Už kiekvieną čia parašytą 
žodį esu pasiruošęs eiti į 
kalėjimą, nes laikau juos tiesa. 
Tarptautinė teisė, tokie doku
mentai, kaip Visuotinė Žmo
gaus Teisių Deklaracija, 
Helsinkio baigiamasis paktas, 
galų gale normalus bendra-
žmogiškas supratimas garan
tuoja žodžio laisvę, galimybę 
laisvai suformuoti savo 
nuomonę, dalintis ja su kitais, 
kr i t ikuot i kitų žmonių ar 
grupių nuomones. Iš šventės 
dalyvių plojimų sprendžiu, kad 
pasipiktinusių išsakytomis min

timis nebuvo, bent jau nė vienas 
nepriėjo ir savo nepasiten
kinimo neišreiškė. O dėkojo ir 
visišką solidarumą išreiškė 
daugiau negu keturi marijam
poliečiai — ir ne tik mari
jampoliečiai. 

Tai suprantama, nes kalbėti 
apie neteisingumą mes, kata
likai, turime rimto pagrindo. 
Trys nuteistieji kunigai, jau 
prieš 10 metų drąsiai kalbėjo 
apie katastrofišką alkoholizmo 
plitimą — ir buvo vadinami 
tarybinės santvarkos šmei
žikais. O šiandien iš Gorbačiovo 
tribūnos girtavimas smerkia
mas ne mažiau aštriomis frazė
mis, pradėtas leisti žurnalas 
„Blaivybė ir kultūra" (kol kas, 
deja, tik rusų kalba). Minėtieji 
kunigai demaskavo mokyklinę 
praktiką prievarta surašinėti 
moksleivius į ateistines orga
nizacijas, nesidomint jų pažiū
romis ir net nesistengiant 
įtikinti privalomąja ateizmo 
„tiesa". Už tokias mintis juos 
kalt ino švietimo sistemos 
juodinimu. Nūdienė „Komjau
nimo tiesa" betgi atvirai rašo 
apie procentomaniją, kuri iki 
šiol suvarydavo į komunistines 
organizacijas didžiumą jaunuo
lių, visai nepriklausomai nuo jų 
pažiūrų. Pasiskaitykite 6-me 
„Moksleivio" numeryje Vil
niaus 47 vid. m-los komjaunimo 
sekretorės Daivos Česnulevičiū
tės apmąstymus: „Ar maža ką 
mes mokomi paneigti, o ne pa
žinti? (Bus daugiau) 

Lietuvoje paminklas 
Stalino nukankintiems 

Vilnius. — Minint didžiuosius 
išvežimus — deportacijas iš Lie
tuvos, kai buvo oficialus ge
gužės 21 d. „nekaltų žmonių, 
tapusių Stalino kulto aukomis, 
paminėjimas ir pagerbimas", 
kalbėjo poetas Mykolas 
Karčiauskas. „Pokario metais 
mokykloje, atsivertę lietuvių 
kalbos vadovėlį, skaitėm 
,Draugas Stalinas moko', o pro 
šalį dardėjo vežimai, kuriuose 
sėdėjo žmonės. Nekalti paprasti 
mūsų kaimų žmonės ėjo į 
tremtį, į kalėjimus, be teismo, 
be pasigailėjimo liejosi kraujas. 
Pirmieji, kurie pajuto stali
nizmo žiaurumą, buvo proleta
riniai poetai, revoliucijos ka
reiviai — A. Dabulevičius, J. 
S tase l i s , A. Merkytė, L. 
Žaldaris, P. Vilūnas, V. Kopka, 
daug kitų". 

Rašytojai į Sibirą 
„Kartu su valstiečiais, žem

dirbiais, mokytojais, kunigais, 
gydytojais, kultūros veikėjais į 
tremtį buvo išsiųsti rašytojai K. 
Inčiūra, K. Boruta, aukštaičių 
lyrikas A. Miškinis, J. Graičiū-
nas, V. Drazdauskas ir kiti. O 
iš tribūnų griaudėjo ždanoviški 
žodžiai mūsų gimtąja kalba, 
prakeikiantys tauriausius žmo
nes — Štuthofo kalinį Balį 
Sruogą, Vincą Mykolaitį—Pu
tiną, Juozą Paukštelį, Eugenijų 
Matuzevičių, Eduardą Mieželai
tį ir daugelį kitų. 

Paminklas Stalino 
nužudytiems 

Nėra žodžių, kurie pateisintų 
žudikų veiksmus. Neatleiskim 
jiems, nes jie žinojo, ką daro. 

Žinojo Stalinas, žinojo stali
nizmo kūrėjai. Kitų žodžių mes 
neturim, bet tie žodžiai turi 
sklisti iš širdies, iš tauraus 
susimąstymo. Tokiu tauriu susi
mąstymu gali būti" mūsų visų 
pastatytas paminklas, kuris 
įamžintų kulto aukų atminimą, 
nekaltai represuotus žmones. 
Toks paminklas galėtų būtį 
pastatytas iš surinktų Lietuvos 
laukuose akmenų. Jis primintų 
mums apie nacionalinį orumą, 
apie vienybę, apie tautos ateitį. 
Turi būti tokia vieta, kur mes 
atėję nusilenktume žmonėms, 
kritusiems nuo represijų". 

Taip buvo atspausdinta 
„Tiesoje" gegužės 22 d. 

Sulaužytas paskutinis 
tabu 

Leninas puolamas už teroro pradžią 

Atstovų rūmų Etikos komiteto nariai prieš pradėdami uždarą sesiją Atstovų rūmų speakerio finan
siniais klausimais. Iš kairės: kongresmanai Alan Mollohan, Bernard Dwyer, Vic Fazio,Julian 
Dixon, Jon Myers ir Charles Pashayan. 

komitetas tiria 
speakerio finansus 

Washingtonas. — Atstovų 
rūmų Etikos komitetas uždaroje 
sesijoje nutarė pravesti formalų 
kaltinimų ištyrimą, kuriais 
kaltinamas pats Atstovų rūmų 
speakeris J im Wright. Texas 
demokratas esą įsivėlęs į neaiš
kias finansines transakcijas. 
Etikos k o m i t e t a s praves 
tyrinėjimus šešiuose punktuose. 
Tie klausimai buvo iškelti res
publikonų,kurie patys tur i 
panašią problemą su generali
niu prokuroru Edwin Meese. 

Šios rūšies speakerio investi-
gacija po 110 metų yra pirmoji, 
kuri nutarta vykdyti visais 12 
komiteto balsų uždaroje 8,5 vai. 
sesijoje. Klaus imas yra a r 
Wright savo rinkiminės kom
panijos fondus panaudojo išleisti 
pelną duodančiai knygai, kurią 
jis parašė su savo įstaigos 
tarnautojo pagalba; ar j i s 
panaudojo savo įstaigos įtaką 
alyvos ir dujų kompanijoms 
gauti didesnius vyriausybės 
kontraktus, kur jis turi, kaip 
sakoma, finansinio intereso, ir, 
ar jis tikrai panaudojo neteisin
gai savo įtaką su federalinių 
taisyklių paga lba Texas 
taupymo ir skolinimo bendrovių 
reikaluose, kad kai kurios iš jų 
atsidūrė prie bankroto. 

Lietuvių — lenkų 
pasitarimas 

Roma. — Gegužės mėnesio 
pradžioje Romoje įvyko lietuvių 
ir lenkų intelektualų susitiki
mas. Jo metu buvo aptarti 
įvairūs klausimai, susiję su 
lietuvių ir lenkų santykiais. 
Susitikimo dalyviai vieningai 
pabrėžė reikalą, kad tie san
tykiai būtų pagerinti, konkre
čiai svarstė, kuriomis priemonė
mis galima būtų pasiekti šį 
tikslą, sudarant palankias sąly
gas glaudesniam tarpusavio 
bendradarbiavimui. Buvo 
pažymėta, jog būtų naudinga ir 
ateityje rengti lietuvių ir lenkų 
susitikimus. Romoje susitikę 
lietuvių ir lenkų intelektualai 
drauge dalyvavo Mišiose, kurios 
buvo aukojamos Aušros Vartų 
Dievo Motinos lietuvių koply
čioje Šv. Petro bazilikoje. 

manąs, jog komitetas ras, kad 
tie kaltinimai yra politinio 
atspalvio. 

Geras honora ras 

Dabar j a u keliamas 
klausimas, ar Wright galės pir
mininkauti Demokratų konven
cijoje Atlantoje. Respublikonas 
N. Gingrich, kuris pradėjo 
investigavimo akciją prieš 
Wright, pareiškė pasitenki
nimą, kad šeši demokratai ir 
šeši respublikonai vienbalsiai 
nutarė pravesti apklausinėji
mus. Jim Wright klausimas yra 
rimtas kaltinimas, nes jis yra 
trečias asmuo iš eilės perimti 
Amerikos vadovavimui, jei 
įvyktų nenumatyta krizė. Pagal 
Atstovų rūmų taisykles, šis 
klausimas galėjo būti išspręstas 
slapta Kongreso viduje, kaip 
kad kartais kongresmenų tarpe 
būna, bet Jim Wright 
nusprendė, kad ta i būtų 
padaryta viešai. Atmesdamas 
Atstovų rūmų ta privilegiją, 
Wright atsakinėjo į žurnalsitų 
klausimus ir kalbėjo televizijoje. 
Kartu jis turėjo pasiėmęs savo 
5 knygas, už kurias jis gavo 
55% autoriaus honoraro. 

I klausimą, kad tam, kuris 
padėjo parašyti knygas, buvo 
mokama iš valdžios fondų ir, 
kad jis tai darė darbo metu jo 
įstaigoje, atsakė, kad panašiai 
daro visi Kongreso nariai. 

Atstovų rūmų 
speakeris 

Jim Wright 

Generalinis 
prokuroras 

Edwin Meese III 

Speakerio pasisakymas 
Speakeris Wright dar prieš 

komitetui paskelbiant savo 
nutarimą, pradėjo „šaudyti iš 
visų patrankų", suorganizuo
damas tris spaudos konferen
cijas ir paneigdamas, kad jis 
nieko blogo nėra padaręs aukš
čiau minėtais klausimais. Jo 
puolimas esąs grynai politinis 
reikalas šiais rinkimų metais. 
„Aš absoliučiai pasitikiu, jog 
komitetas ras, kad nėra jokia 
Atstovų rūmų taisyklė pažeis
t a " . J i s pažadėjo visišką 
bendradarbiavimą ir pasakė 

Mirė solistė 
Birželio 11 d., vėlai naktį, 

mirė dainininkė dramatinis sop
ranas Barbara Darlys-Drange-
lienė, gimusi Glasgowe. Ji 1934 
m. debiutavo Ponchieli operoje 
„La Gioconda", atlikdama ti-
tuliarinę partija, kurią statė 
Chicagos Grand opera. Lietuvos 
valstybinėje operoje dainavo 
„Aidos" operoj t- pagrindine 
partiją. Barbara Darlys neveng
davo koncertų ir ji yra kon
certavusi Vilniuje, Rygoje, 
Kanadoje ir Amerikoje. Daug 
kartų lenkų kalba dainavo 
Halkos partija Moniuškos to 
paties vardo operoje. Savo reper
tuare dažnai dainuodavo Verdi 
„Trubadūro" ir „Likimo Galios" 
operose, Mascagm „Cavelleria 
Rus t i cana" ir VVagnerio 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Maskva. — Vienas žinomų 
sovietų žurnalistų sulaužė vieną 
dar likusį glasnost laikais tabu. 
Jis parašė, kad Leninas asme
niškai įteisino sistematinį te
roro naudojimą sovietinės 
valstybės valdyme. 

Žurnalisto straipsnis, atspaus
dintas mėnesiniame žurnale 
„Novy Mir", yra pirmas toks, 
sovietų spaudoje, kuris nurodo, 
jog Leninas dalyvavo prievar
tinių darbo stovyklų ir brutalių 
žemės ūkių kolektyvų įsteigime, 
kuriuos po jo mirties ištobuli
no Stalinas. Leninas, sovietų 
valstybės steigėjas, kuris ir 
dabar labiausiai komunizmo 
gerbiamas, pradedamas viešai 
pulti. Neutralios jo raštų citatos 
ir dabar naudojamos, bet reikia 
pastebėti, sako Vasilijus Selyu-
ninas, kad Leninas greitai su
prato dar prieš savo mirtį, kad 
teroru pagrįsta ekonomija nepa
siseks. Tačiau žurnalistas abe
joja, ar Leninas tikrai pramatė 
kas bus Stalino daroma po jo. 

sovietų sistemos problemos 
prasidėjo su pačiu Leninu. 
Istorikas Nikolai Popov rašė 
„Sovetskaya Kul tūra" , jog 
valdžios koncentravimas į Ko
munistų partijos rankas prasi
dėjo irgi prie Lenino, o tai pa
ruošė Stalinui kelią sukurti 
„tobulą totalitarinę valstybę". 
Popov ir Selyunin abu sutinka, 
jog savo ligos metu Leninas 
pastebėjo save klaidas, bet 
prasidėjusios intrigos nebeleido 
prieš mirtį keisti kursą. 

Minėtame straipsnyje ragina
ma greičiau vykdyti Gorbačiovo 
ekonomines ir socialines refor
mas „arba mūsų ekonomija 
visaai sugrius". Pagaliau, jis tų 
blogybių pradžią randa 
revoliucijos kūrėjų mintyse ir 
marksistiniame-leninistiniame 
principe, kad valstybė pati, ne 
žmonės, vykdo gerbūvį. 

— Vatikano delegacijos 
sudėtyje, kuri atvyko dalyvauti 
Maskvoje krikščionybės 
tūkstančio metų sukakties 
paminėjime, yra ir prelatas 
Audrys Bačkis, Viešųjų Bažny
čiose reikalų sekretoriaus 
asistentas. 

— Pietų Korėjoje policija 
suareštavo daugiau kaip 500 ra
dikaliųjų studentų demonstraci
jose, kurios buvo suorganizuotos 
už taikingą susijungimą su 
Šiaurės Korėja. Maždaug 5,000 
studentu dalyvavo riaušėse. 
Daugiau kaip 100 studentų 
sužeista. 

— Irane sklinda žinios, kad 87 
metų ayatola Chomeini serga 
vėžiu. 

— Maskvoje Sovietų 
Vyriausias Teismas paskelbė, 
kad trys žinomi bolševikai, 
sušaudyti 1930 metais Stalino 
įsakymu, yra rehabilituojami. 
Lev Kamenev, Gregory Zino-
viev ir Kari Radek vėl įrašomi 
į garbingų piliečių sąrašus. 
Izvestija atspausdino detalų jų 
aprašymą. 

— Sovietų Užsienio reikalų 
ministerija paskelbė, jog pirma
dienį Armėnijos sostinėje pra
sidėjo vėl generalinis streikas. 
Demonstracijų metu buvo armė
no nušautas vienas azerbaidža
nietis policininkas Baku mieste. 
Reuterio žinių agentūros prane
šimu, streikas plečiasi ir de
monstracijos didėja, reikalauda
mos sujungti armėnus. 

— Filipinų prezidentė Cor-
azon Aquino išvyko savaitei į 
Europą, kurioje aplankys Švei
cariją ir Italiją. Ketvirtadienį ją 
priims popiežius. 

— Limoje Peru policija 
sugavo vyriausią maoistų 
komunistų karinį vadą Osman 
Morote, kuris 8 metus vadovavo 
kovoms ir nuo jo sukilėlių žuvo 
daugiau kaip 10,000 žmonių. Jų 
tikslas buvo pašalinti Peru vy
riausybę ir Abimael Guzmano 
vadovaujami turėjo įvesti 
kaimiečių ir darbininku vy
riausybę ir perimti valstybės 
valdymą. 

,,Lohengrino" ir „Tan-
nhauserio" operose. 

Vėliau ji buvo ilgametė 
Amerikos Balso redakcijos narė. 
Gyveno Washingtono apylinkė
se. Laidojama šį penktadienį. 

Kritikuojamas slaptosios 
policijos steigėjas 

Straipsnyje jis kritikuoja kitą 
revoliucijos idealą Feliksą Dzer-
žinskį, slaptosios Lenino polici
jos Čekos organizatorių, kuris 
iki šiol taip pat buvo nekritikuo
jamas. Dzeržinskis vaizduo
jamas koncentracijos stovyklų 
čempionu tiems, kurie atsisakė 
bendradarbiauti su komunis
tine valstybe. Pats Leninas 
leido Dzeržinskiui visu 
brutalumu vykdyti sunkiųjų 
darbų vergų stovyklas. Pirmiau
sia buvo tuo baudžiami revoliu
cijos oponentai, o vėliau tai 
panaudota ir ekonominėje 
srityje. 

Gorbačiovo trijų metų 
valdyme Leninas nebuvo 
liečiamas — tik Stalinas ir 
Brežnevas. Gorbačiovo Sovietų 
istorijos versija yra, jog po 1917 
m. revoliucijos Leninas 1920 
metuose atleido centralizuotos 
valdžios vadžias ir ėjo prie 
didesnės ekonominės ir politi
nės laisvės. Po Lenino mirties, 
pagal dabar priimtą liniją, Stali
nas pavertė komunizmą į žiau
rią autokratinę sistemą. 

Komunistų blogybė 
marksizme 

Gorbačiovas dažnai aiškina, 
kad reikia sugrįžti prie „leni-
nistimų principų". Tai yra an
tras šito žurnalisto straipsnis, 
kuris sako, kad dabartinės 

— Chicagoje šiandien prasi
dėjo keturių dienų Amerikos 
simfoninių orkestrų menedže
rių, dirigentų, kompozitorių, 
muzikų, artistų menedžerių ir 
gaidų leidėjų suvažiavimas, 
kuriame dalyvauja daugiau 
kaip 1,500 tos srities veikėjų. 

Pravieniškių lageryje 
terorizuoja 

Petrą Gražulį 
New Yorkas. — LIC praneša, 

kad nuo gegužės 13-28 d. Petras 
Gražulis buvo uždarytas į 
karcerį Pravieniškių lageryje. 
Visas tas 15 parų karceryje jis 
badavo, protestuodamas, kad jį 
neteisingai nubaudė Pravie
niškių konclagerio viršininkas 
pulk. Arlauskas ir jo padėjėjas 
pulk. Gruodis vien už tai, kad jis 
parašė du protesto pareiškimus 
Lietuvos TSR prokurorui ir 
padėką prez. Ronaldui Reaga-
nui bei senatoriam už jų rūpes
tį juo. 

Kai Gražulis išėjo iš karcerio, 
dėl pablogėjusios sveikatos 
būklės jis buvo paguldytas į la
gerio ligoninės sanitarinę dalį. 
Konclagerio viršininkas Arlaus
kas reikalauja, kad jį greičiau 
išrašytų; grasina, kad jį vėl 
sodins į karcerį. Kartu su pulk. 
Gruodžiu, pulk. Arlauskas 
nustatinėja prieš Petrą Gražulį 
kitus kalinius, esančius tame 
pačiame būryje su juo, kad esą 
Petras skundžia tuos kalinius 
prokurorui. Kurstomi kaliniai 
už tai gali jį sumušti, net už 
mušti arba išprievartauti. 

Petras yra pasakęs, kad jei jį 
vėl sodins į karcerį, jis badaus. 
Gražulis, nors labai nusilpęs, 
pasakoja artimieji, ryžtasi tam 
terorui ir fiziniam susidorojimui 
nenusileisti. Karceris, tuo tarpu, 
yra pilnas žiurkių, kurios 
nusilpusį kalinį puola. 

Gražulis labai dėkingas vi
siems, kurie jam padėjo, ypatin
gai Pauliui Klimui, vykdžiu
siam už jį žygį iš Rochesterio į 
Washingtoną. Gražulis nuo va
sario mėn. atlieka 10 mėnesių 
bausmę kriminaliniame lagery
je už atsisakymą tarnauti sovie
tinėje armijoje. 

— Alum Rock, Californijoje, 
maždaug 350 mylių plote įvyko 
stiprokas žemės drebėjimas. 
Richterio skalė rodė 5.1 
stiprumą, tačiau nebuvo su
žeistų, nors daug kur išbyrėjo 
langai, durys ir suaižėjo sienos. 

— Irano žinių agentūra 
paneigė pasaulyje pasklidusią 
žinią, kad ayatola Chomeini 
sunkiai serga. Tačiau Vakarų 
diplomatai sako, jog užkulisiuo
se vyksta kova, kas perims jo 
pareigas. 

KALENDORIUS 
Birželio 15 d.: Vitas. Leonide. 

Barita. Jolanta. Modestas. 
Birželio 16 d.: Julija, Benas. 

Adelė, Jūra. Aurimas, Tolmi-
nas. 

ORAS 

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:28. 
Temperatūra dieną 89 1., nak

tį 66 1. 
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KAD NEBŪTŲ JIE 
UŽMIRŠTI 

Ir vėl birželis. Ir vėl susi
mąstome prisimindami mūsų 
tautos kančias, kankinius, 
kalinius, partizanus... tik retos 
šeimos liko nepaliestos baisiųjų 
birželio įvykių. Daugelis mūsų 
širdyse nešiojame liūdesį, 
tėvynės ir artimųjų netekimo 
skausmą, o mintyse prisimi
nimą brangių asmenų, žuvusių 
komunistų ir nacių kalėjimuose, 
koncentracijos stovyklose, trem
tyje amžiną prieglobsty radusių 
Sibiro taigose, a r partizano 
mirtį sutikusių Tėvynes miš
kuose. Daugelio jų bevardžių 
kapų nei vietos nežinomos. Kad 
laiko tėkmėje nesudiltų ir jų 
vardai, jų vargai, kančia ir 
tautai padarytos skriaudos, pri
valome stengtis, kol dar gyvi 
liudininkai, surašyti ir istorijai 
išlaikyti įvykius, vardus, tautos 
ir atskirų jos vaikų patirtą 
smurtą. Tiesa, yra išleista kele
tas knygų, kuriose surašyta 
maža dalis nukentėjusiųjų, iš
tremtųjų, žuvusių... Bet to 
negana — turime stengtis, kad 
būtų užrašyta visi ir viskas, kad 
didysis mūsų tautos holokaus-
tas neliktų užmirštas, kaip 
užmirštos liko ankstyvesnės 
mūsų tautą ištikusios nelaimės. 
Kiekvienas pasistenkime sura
šyti ką žinome, kad ateities kar
toms pilnumoje išlaikyti šį 
baisų mūsų tautai istorijos 
tarpsnį ir jo pasėkas, išryš
kinančias tautos ir asmens 
kančias. 

Kai kurios organizacijos jau 
stengiasi tai vykdyti, net iš
leisdamos knygas, kad 
užmarštyje nežūtų bolše
vizmo ar nacizmo aukomis tapė 
jų nariai. Ar ne laikas būtų 
skautams surinkti žinias apie 
anų baisiųjų įvykių aukomis 
tapusius skautus ir jų šeimas, 
ypač tuos, kurie dar niekur 
nebuvo paminėti, ir platesnes 
žinias apie tuos, kurie jau kur 
nors paminėti. 

Prieš porą metų ,,Skautybės 
Kelias" šiuo reikalu kreipėsi į 
savo skaitytojus — nedaug atsi
liepimų tegavo. Daugiausiai čia 
pasitarnavo Chicagoje gyvenan
tis Leonas Kerulis. didelį įnašą 
suteikęs ir kitiems šiuo reikalu 
išleidusiems knygas. 

Baisiojo birželio prisiminimu 
paliesti, visi, ilgiau neati
dėliodami, trumpai surašykime 

ką žinome apie mums pažįsta
mus komunizmo ar nacių auko
mis tapusius skautus, skautes, 
jų šeimas. Jei turite, pridėkite 
ir nuotraukas. (Nuotraukos tuoj 
bus grąžintos, padarius rei
kiamas klišes). Siųskite: 
. .Draugas", a t tent ion: 
„Skautybės Kelias", 4545 W. 
63-rd St., Chicago, IL 60629. 

Savo prisiminimus surašyda
mi, pastatysite kryželį ant 
nežinomų ir užmirštų artimųjų 
kapų taigose ar Tėvynės giriose. 

IR 

NUTILO BALSAS 
PRERIJOS 

PALAPINĖJE 
Neseniai mus pasiekė liūdna 

žinia, kad birželio 3 d., širdies 
priepuolio ištiktas. Urbanoje, Il
linois, staiga mirė ps. Stasys 
Radžiūnas, sulaukęs 61 m. 
amžiaus. Birželio 7 d. buvo pa
laidotas Omaha, Nebr. 

Velionis su šeima gyveno 
Omahoje ir retke..čiais „Balsas 
iš palapinės prerijoje" pava
dinimu pateikdavo žinių iš 
omahiečių skautiškos veiklos, 
atsiųsdavo nuotraukų. Brolis 
Stasys labai mylėjo vaikučius, 
todėl dažnai eiliuota kūryba vai
kams reiškėsi ir šio dienraščio 
vaikams skirtame skyriuje 
„Tėvynės žvaigždutė". 

Netekę mielo bendradarbio ir 
idėjos brolio nuoširdžiai užjau
čiame liūdinčią šeimą — žmoną 
Mariją, sūnus Eugenijų ir Adį, 
dukrą Rūtą, žentą Robertą ir 
tėvą Antaną Omahoje, taip pat 
ok. Lietuvoje likusią motiną 
Jadvygą ir seserį Ireną. Už
jaučiame ir Omahos liet. skauti-

Ilsėkis ramybėje, mielas Broli. 

LIETUVIŠKOS 
SKAUTYBĖS FONDAS 

KVIEČIA 

Šįmet Lietuvių skautų 
sąjunga mini savo 70-ties metų 
veiklos sukaktį. Ta proga 
rugpjūčio 14-24 dienomis prie 
Clevelando ruošiama Viltoji 
Tautinė stovykla į kurią 
suvažiuos lietuviai skautai iš 
JAV, Kanados, Anglijos, Aus
tralijos, Vokietijos ir kitų 
kraštų. Numatoma, kad daly-

1987-88 metų kadencijos Korp! Vytis Chicagos skyriaus valdyba. Iš k.— senj. Tadas Stropus, j u n j o r ų 
tėvūnas ; fil. Vytau tas Dirvonis, finansinių reikalų vedėjas; fil. Algis Korzonas, p i rmin inkas ; s e n j . 
Andr ius Dapkus, vicepirmininkas ir senj. Audrius Rūbas, iždininkas. Nuotraukoje nė ra senj. L i n o 
Žukausko ir fil. Alber to Tuskenio. 

Nuo t r . A l g i o K o r z o n o 

TAUTINĖJE STOVYKLOJE 
KUNIGAIKŠČIŲ 

ŠALIES VADOVAI 

ps.fil. ALBINAS SEKAS, 
Brolijos stovyklos viršininko 
pavaduotojas. 

Albinas įstojo į vilkiukus 1950 
m. Priklausė Memmingeno ir 
Vasario 16-tos gimnazijos skau
tų vienetams. 1959 m. įstojo į 
Los Angeles „Kalniškių" tunto 
Dariaus ir Girėno skautų drau
govę 1961 m. davė skauto vyčio 

vaus 800 stovyklautojų. 
Ta proga Lietuviškosios skau

tybės fondas ruošia turtingą 
loteriją, kurios dovanų 
t r auk imas įvyks Tautinėj 
stovykloj. Loterijos bilietai jau 
išsiuntinėti LS Fondo rėmė
jams. Jų negavusieji prašomi 
kreiptis į vietos LSF atstovus ir 
lietuvių skautų vienetus. 

Laimės išbandymas — tik 
vienas doleris, o LS fondui tai 
didelė parama. Apsimokėdami 
už gautus loterijos bilietus, juos 
platindami ir įsigydami, prisi
dedame prie Tautinės stovyklos 
ruošimo ir skautų sąjungos ju
biliejaus paminėjimo. 

k.n. 

įžodį, o 1963 m. įstojo į Korp! 
Vytis, dalyvavo Jubiliejinėje 
stovykloje ir „Ąžuolo" mo
kykloje. 

Po išsamaus skautiško 
pasiruošimo. Albinas tuojau 
pradėjo skautų vadovo darbą. 
1963 m. buvo paskirtas 
„Anykščių Šilelio" vilkiukų 
draugininko pavaduotoju. 1965 
m. skautų vyčių ir Korp! Vytis 
veiklos dalyvis. 1967 m. buvo 
skautų vyčių stovyklos 
viršininkas. 1972 m. baigė 
studijas ir perkeltas į L.A. 
filisterių skyrių. Visą laiką 
dalyvavo skautiškoje veikloje ir 
1982 m. buvo išrinktas filisterių 
valdybos nariu. 1984 m. perėmė 
„Dariaus ir Girėno" skautų 
draugovės draugininko parei
gas. 1985 m. buvo pakeltas į pa-
skautininko laipsnį. Iš eilės tris 
vasaras buvo skautų,-čių 
stovyklos viršininku. Nuo 1985 
m. eina Los Angeles „Kalniš
kių" tunto tuntininko ir Ramio
jo Vandenyno rajono vadeivos 
pareigas. Šiose pareigose 
pasilieka ir dabartiniai kaden
cijai. 

Linkime broliui Albinui 
sėkimingai dirbti skautišką 
vadovo darbą ir pritaikyti didelį 
skautavimo ir vadovavimo paty
rimą mūsų jaunųjų brolių lie
tuviško skautavimo ugdymui 

s. GINTAUTAS TAORAS, 
išrinktas LS Brolijos Vyriausio 
Skautininko pavaduotoju, ener
gingai pravedęs Septintosios 
Tautinės stovyklos vietos 
siūlymo projektą, vadovaująs 
T.S. ūkinių reikalų paruošimui. 

M o k o m ė s i r k l u o t i . 

ILSS įstojo 1962 m. Clevelan 
de. Skauto įžodį davė sekančiais 
metais, o skauto vyčio įžodi 
1969 m. Atlanto rajone* ėjo 
„Kretingos" tunto adjutanto 
pareigas (1969) m. „Pilėnų" 
tunto. Clevelande, vadijoje ėjo 
įvairias pareigas nuo 1976 m. 
Tais metais buvo pakeltas į 
paskautininko, o 1986 m. j 
skautininko laipsnį. Per savo 
skautavimo laikotarpi Gintau
tas ėjo daugelį pareigų lietuvių 
skautų stovyklose ir vadovybė-

JŪRU SKAUTU GEGUŽINĖ 

Visi Chicagos ir apylinkių 
jūrų skautai,-tės, jų mamytės ir 
tėveliai kviečiami sekmadienį, 
birželio 19 d., 12 vai. (vidur
dienyje) atvykti į jūrų skauti
ninkų dr. Algio ir Violetos 
Paulių sodybą, 109 Shagbark 
Ln„ Waine, IL. Tel. 584-5527. 
Čia ruošiama smagi gegužinė. 
Visi broliai ir sesės prašomi 
dėvėti skautiškomis darbo uni
formomis. Visus kviečia, visų 
laukia brolis dr. Algis ir sesė Vi
ja. Bus kepama kiaulė, žaisim, 
maudysimės, šoksim ir dainuo
sim. Visi dalyvaukime šioje 
smagioje jūrų skau tų , - č ių 
šeimos gegužinėje. 

-

BURIAVIMO STOVYKLA 
JŪRŲ SKAUTAMS 

LS Brolijos ir LS Seserijos 
jūrų skautų,-čių skyr ia i i r 
šiemet ruošia vienos savaitės 
buriavimo stovyklą jūrų skau-
tams,-tėms, gintarėms ir jūrų 
budžiams. S tovykla vyks 
rugpjūčio 7-13 dienomis White 
Lake, Mich. Stovyklos kaina — 
60 dol. asmeniui. 

Po šios stovyklos bus vyksta
ma į Septintąją Tautinę sto
vyklą. Taut inėn s tovyklon 
transportaci ja — 15 dol. 
asmeniui. 

Dėl informacijų kreiptis į LSB 
jūrų skautų skyriaus vedėją j . s . 
dr. Algį Paulių, tel. 584-5527. 

je. Visas pareigas atliko labai 
rūpestingai, su dideliu pasišven
timu ir visuomet su išsamiu 
pasiruošimu. 

Gintautas savo gyvenime 
pasižymi darbštumu ir sugebė
jimu organizuoti. 1975 m. Pitts-
burgo universitete baigė bio
logiją, o šį pavasarį gavo MBA 
(Master of Business Adminis-
tration). Dirba St. Luke ligo
ninėje, Clevelande, patalogijos 
skyriaus administravimo direk
toriumi. 

Gintautas 1978 m. vedė s. 
Juliją Ignatavičiūtę.Julija yra 
mums visiems gerai pažįstama 
iš Clevelando skautijos gražios 
veiklos ir iš įvairių skautiškų 
suvažiavimų bei stovyklų. Lin
kime geros sėkmės Julijai ir 
Gintautui jų lietuviškos skau
tiškos šeimos gyvenime. Žino
me, kad Gintautas puikiai suor
ganizuos ir praves jam pavestus 
darbus Septintoje Tautinėje sto
vykloje. 

Linkime Gintautui sėkmės, o 
mes visi ruoškimės dalyvauti ir 
k i tus rag ink ime vykt i į 
septynių dešimčių metų pami
nėjimą nuo LSS įsikūrimo ir 
Lietuvos valstybės atsteigimo 
Tautinėje stovykloje „LIE
TUVA". 
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VAJE!... 
Dėkojame Clevelando „Pilė

nų" tunto tuntininkui s. Remi
gijui Belzinskui uš atkreipimą 
mūsų dėmesio į „Skautybės 
kelyje" pasitaikiusį netiks
lumą, „pakrikštijant" clevelan-
diškių brolių tuntą „Žalgirio" 
vardu. Atsiprašome. Red. 
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Pabėgėlių vargai — 

ŽŪSTANČIŲ 
NEATJAUTIMAS 

APIE ŠIRDIES LIGAS 

Iš savo gimtųjų kraštų 
pabėgimas šiuo metu yra toks 
pasaulio klausimas, kurio ne
išsprendžia valstybės, socialinės 
organizacijos ir net tarptautinės 
institucijos. Dar blogiau, kad 
pabėgėlių problema jau pasi
darė tokia didelė ir gili žaizda, 
kad nuo tos problemos net 
nemėginama gintis, o gintis 
pačių pabėgėlių, kad jie netruk
dytų ramaus ir sotaus gyveni
mo. Europos valstybės apsidrau
dė įstatymais ir sienų apsauga. 
Padarytos sutartys su kraštais, 
kuriuose žmonės dėl skirtingų 
pažiūrų persekiojami, kad jie 
nebūtų priimti. Komunistų per
sekiojamus pabėgėlius laisviau 
priima tik Vak. Vokietija, duo
dama jiems vadinamą azilio 
teisę pasilikti arba ieškoti 
krašto, kuris juos priimtų. 

Europoje problema nėra tik 
pabėgimas iš savo kraštų, bet 
patys pabėgėliai pasidaro prob
lema, nes jais tik teoriškai rū
pinamasi. Tuo tarpu jie laikomi 
stovyklose, kur labai menkas 
aprūpinimas ir dar menkesnis 
auklėjimas, jei yra šeimų su ma
žais vaikais. Jie laikomi kalėji
muose, tartum būtų nusikaltė
liai, nors jie negali sudaryti 
pavojaus vietos gyventojams. Į 
pabėgėlį šiandien žiūrima dau
gelyje kraštų ne tik kaip nerei
kalingą ar kenksmingą asmenį, 
bet dar labiau net kaip į galin
tį padaryti blogąjį priglaudusiai 
valstybei ar suardyti santykius 
su pabėgėlio buvusia valstybe. 
Čia materialinis motyvas lemia 
labai daug priglaudėjui, bet jis 
kartais lemia mirtį ar amžiną 
kalėjimą pabėgėliui. 

Prie Jungtinių Tautų yra 
pabėgėliais rūpintis sekcija, bet 
ji dažniau rūpinasi tik tais kraš
tais, kurie dar pabėgėlių turi ir 
juos maitina, negu pasirūpina jų 
pastoviu [karima. Taip iš pale>. 
tiniečiu pasidarė teroristai, iš 
vokif'': ar italų komunistų 
anarchistai, kur ie žudo 
nekalt us žmones tiktai atkreip
ti į save dėmesį, kaip neaprū
pinti ir nelaimingi. Prie jų pri
sideda visokio plauko avantiū
ristai, bet blogiui pradžią sudaro 
nelaimingi ir blogai aprūpinami 
pabėgėliai. 

ir apsigyveno šiame krašte su 
leidimu. Daugelis net dabar at
vyksta vadinamų „amerikazia-
tų", tai yra Amerikos karių 
vaikų su vietos gyventojomis. 

Bet įstatymais apsidraudžia 
nuo pabėgėlių iš Pietų ar Cei t-
ro Amerikos, nors iš ten bėga į 
šį kraštą dėl pačios Amerikos 
politikos, dėl žemo tų kraštų 
gyvenimo lygio, dėl vietos val
džių persekiojimų ir gyvenimo 
stovyklose. Dešimtys tūkstan
čių be pastogės yra Gvatemalos. 
Nikaraguos, Meksikos. Salvado
ro stovyklose, kur nėra nei pra
gyvenimo, nei mokyklų, nei 
vaikų auklėjimo. Jungtinių 
Tautų pabėgėlių komisariatas 
primena, kad apie pusė pabė
gėlių yra vaikai. 

Ta problema yra ne tik šiuose 
kraštuose, kurie skelbiasi laisvi. 
Ji yra visame pasaulyje, kuris 
skelbiasi laisvas, bet nėra 
laisvas, kaip komunistiniai ar 
diktatūriniai kraštai, taip Cen
tro Amerikoje ir Afrikoje, kurių 
pabėgėliais turi šie kraštai 
rūpintis. 

Kanada ir Jungtinės Ame
rikos Valstybės yra plačios, 
kuriose yra dar daug nedir
bamos žemės. Ypač Kanada yra 
didelis žemės plotas su labai 
mažai gyventojų. Tas kraštas 
priėmė įvairius dizertyrus, kai 
buvo karas Vietname, kai buvo 
perversmas Čilėje, bet labai 
sunkiai priėmė tikruosius pabė
gėlius, kurie turėjo pasitraukti 
nuo juos persekiojančios polici
nės valdžios. Šiuo atveju mažai 
tepriima pabėgusius ir gydymo 
reikalingus Afganistano laisvės 
kovotojus. Pietų ar Centro 
Amerikos persekiojamus, ypač 
persekiojamus Nikaraguos ko
munistų aiškius dešiniuosius. 

Tuo labai yra susirūpinės prie 
Jungtinių Tautų esąs pabėgė
liams remti komisariatas, tuo 
susirūpinusios ir socialinės bei 
žmogaus globos organizacijos 
Vakaruose. Jos tik stato klau
simą, kodėl taip vyksta, kai 
Kanada pati iš savęs negali pra
gyventi, jeigu ne imigrantai, 
kurie padeda iš didelių žemės 
plotų krauti valstybei turtus. 

Jungtinės Amerikos Valsty
bės elgiasi kitaip, apsidraus-
damos įstatymais ir leisdamos 
į kraštą vykti tik tiems, kurie 
nusikalto prieš savus kraštus 
padėdami Amerikai. Taip po 
nelaimingo Vietnamo karo dau
gelis vietnamiečių buvo pabėgę 

Labiausiai viešai kritikuojami 
vadinami įstatymai, kurie 
laikomi valstybės apsauga, o 
svetimųjų persekiojimu, būtent 
apsidraudimas nekaltu vardu — 
neturėjimu įvažiavimo vizos. 
Neklausiama, ar tą vizą galėjo 
pabėgėlis gauti ar ne savo kraš
te, iš kurio jis bėgo. Emigraci
jos įstaigai duodama tuo 
įstatymu tokios galios, kurios 
prilygsta terorizmui ir žmog
žudystei,nes toks pabėgėlis 
atiduodamas tiesiog nužudymui 
— dažniausiai sušaudymui arba 
lėtai mirčiai kalėjime. Taip 
buvo Haiti valstybėje, kai ten 
viešpatavo diktatorius Duvalier, 
taip vyksta Salvadore, kur 
komunistai kovoja prieš valdžią. 
o valdžios žmonės žudo visus, 
kurie ieško teisybės. Reikia tik 
prisiminti trijų Amerikos 
vienuolių ir vienos pasaulietės 
moters gėdingą nužudymą, 
dargi valstybės kareivių, kurie 
gavo tik mažas bausmes. 

Kalbama apie JAV ir Kana
dos deportacijas arba net prie 
krantų neprileidimą svetimųjų, 
tartum jie būtų jau nusikaltę 
šiems kraštams, o ne toms poli
cinėms valdžioms, nuo kurių 
pabėgo. Teisybė, po ilgų 
pastangų buvo pravestas 
vadinamas „amnestijos" įsta
tymas tiems, kurie iki tam 
tikros datos užsiregistruos. 
Vėliau buvo tai pratęsta ke
liems mėnesiams, spaudžiant 
katalikų ir protestantų vys
kupams ir veikėjams. Bet tai 
nepateisina tų nusikaltimų, 
kurie jau padaryti anksčiau, 
ypač Los Angeles, kur buvo ne
mažai ispaniškos kilmės pabė
gėlių. Gal vieni bėgo tik dėl 
material inių pragyvenimo 
šaltinių, bet kiti bėgo dėl per
sekiojimų, kalėjimų ar mirties. 
Tai atkreipia dėmesį Jungtinių 
Tautų pabėgėliams aprūpinti 
komisariatas, tai atkreipia 
dėmesį ir daugelis Afganistano 
pabėgėlių, kurie šiuose 
kraštuose įžiūri tik propagandą 
apie laisvę, netaikomą svetimie
siems. 

Deportacijos tūkstančiais ir 
persekiojimas dėl nelegalaus 
sienos peržengimo dažniausiai 
yra emigracijos įstaigos galioje. 
O tai yra Teisingumo depar
tamento padalinys. Apie 
daugelio laisvų kraštų 
teisingumą ir sprendžiama iš 
teisingumo neturtingųjų, perse
kiojamųjų ir nuo mirties pabė
gusių atžvilgiu. 

P. S. 

Ilgėjantis žmonių gyvenimas 
Amerikoje turi labai svarbių 
pasekmių kardiologijos prakti
kai. 11.3% Amerikos gyventojų 
(arba 25 milijonai žmonių) buvo 
65 metų ar vyresni 1980 metais. 
Manoma, kad iki 2040 m. 
nuošimtis žmonių per 65 metų 
pakils iki 21.6% (67 milijonai). 
Padaugėjimas žmonių per 75 
metų bus dar daug didesnis. 

Tarpe sulaukusių 65 arba 
daugiau metų, širdies ligos yra 
dažniausia mirties priežastis: 
net 44%. Vėžys yra antra daž
niausia mirties priežastis. 
Paskui seka širdies smūgiai, 
plaučių uždegimas, influenza ir 
kitos ligos. Gimęs 1978 metais, 
vyras gali tikėtis išgyventi 70.2 
metų, o moteris — 77.8 metų. 
Likęs gyvenimo laikas 65 metų 
vyrui yra 14 metų, o moteriai — 
18.4 metų; 75 metų vyrui vidur
kiu yra likę 8.6 metai, o 
moteriai 8.8 metai. Moteris gali 
tikėtis gyventi ilgiau negu 
vyras. 

Fiziologiniai pasikeitimai se
natvėje paliečia širdies ir plau
čių sistemas. Deguonis kraujuje 
su amžiumi mažėja. Kraujo 
spaudimas, ypač sistolinis, kyla 
su amžiumi, sukeldamas dau
giau darbo širdžiai. Širdies 
plakimo greitis mažėja su am
žiumi, ypač po fizinio aktyvumo, 
o širdies raumuo taip pat 
silpsta. 

Klinikinė farmakologija yra 
labai svarbi ger ia t r ine i 

(vyresnių žmoniųjkardiologijai. 
Širdies ligos yra didžiausia svei
katos problema pas senesniuo-
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sius, ir vaistai pagerinti širdies 
veikimą labai dažnai vartojami. 
Fiziologiniai pasikeitimai su 
amžium daug įtakos daro vaistų 
vartojimui. Kadangi daugelis 
vaistų yra pašalinami iš kūno 
per šlapumą, Inkstų mažesnis 
pajėgumas yra vienas iš svar
besnių fiziologinių pasikeitimų. 
Sumažėjęs inkstų pajėgumas, 
palengviau iš kūno vaistus 
pašalina. Su senatve kepenų 
funkcija yra mažiau paliesta. 
Vaistai, kuriuos reikėtų mažinti 
su senatve, yra Digoxin arba 
Lanoxin (širdį stiprinantys ir 
širdies ritmą reguliuojantys 
vaistai), Quinidine arba Pro-
nestyl (širdies ritmą reguliuo
jantys vaistai), Inderal arba kiti 
beta-blokuojantys vaistai (varto
jami anginai arba aukšto krau
jo spaudimo sumažinimui) ir 
kiti vaistai. 

Aukštas kraujo spaudimas 
yra vienas iš didžiausių prie
žasčių kraujo apytakos ir širdies 
ligų išsivystymui. Sulaukus 65 
metų dažnai sulaukiama paki
lusio kraujo spaudimo. Daugiau 
kaip 50% tame amžiuje turi 
spaudimą didesnį kaip 160/90. 
Visiems pacientams su smar
kiai pakilusiu kraujo spaudimu 
t'diastoliniu daugiau kaip 
104-105) reikalinga tą spaudimą 
sumažinti vaistais, nuolat juos 
vartojant. Vaistai dalinai pa
deda ir pacientams su diasto-
liniu spaudimu, didesniu kaip 
95. 

Svarbu paminėti, kad atero-

sklerotinės širdies ligos, suke
liančios angina pectoris, 
(krūtinės skausmą) gali įvairiai 
prasidėti. Sulaukus 80 metų 
angina pectoris simptomai ma
žėja, nors procentas pacientų su 
koronarinių arterijų (širdies 
raumenų kraujagyslių) susiau
rėjimu vis didėja. Miokardinės 
ischemijos(širdies raumenų ap
mirimo) simptomai vyresniame 
amžiuje būna labai įvairūs. 

Staigi mirtis. Daugiau negu 
60% staigios mirties atsitikimų 
senatvėje yra nuo susiaurėjusių 
arba sukrešėjusių koronarinių 
arterijų. Širdies ataką arba 
miokardinį infarktą sukelia 
trys aplinkybės: širdies krau
jagyslių susiaurėjimas dėl skle
rozės, arterijų sukrešėjimas, ko-
r inar in ių arterijų spazmą. 
Vienas ajba kitas, o kartais ir 
visos t rys šios aplinkybės 
sukelia širdies ataką. Širdies 
atakos dažna pasekmė yra šir
dies išsiplėtimas ir nusilpimas. 

Širdies smūgio simptomai se-
nesniame amžiuje irgi ne visada 
ryškūs. Trečdalis pacientų su
laukę 80 metų turi būdingus 
simptomus, įskaitant krūtinės 
skausmuą o trečdalis pacientų 
turi ne tipiškus simptomus: 
dusinimo, nuo apalpimo svai
gulio, pilvo skausmo arba smū
gio; trečdalis pacientų nerodo 
simptomų, išskyrus pasikeiti
mus elektrokardiogramoje, ro
dantys sužalotą širdies rau
menį. 

„TredmiU" vaikščiojimo egza
minas (vadinami ETT) senatvė
je nevisada parodo širdies ligą, 
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dėlto, kad kardiograma pada
ryta prieš egzaminą gali būti 
nenormali ir dėlto, kad senes
niam asmeniui gali būti sun
kiau vaikščioti pakankamai 
ilgą laiką, kad galima būtų 
sudaryti patikimą diagnozę. Vis 
dėlto šis egzaminas pasilieka 
gan svarbus aterosklerotinės 
širdies ligos diagnozei nustatyti. 
Echokardigorama, vartojant 
garso bangas, yra svarbus 
širdies patikrinimas, ypač vy
resniesiems. Ši procedūra ne
skausminga, nereikalauja pjū
vio ir gali parodyti širdies 
raumens sužalotas vietas. Ji 
gerai parodo ir kitas širdies 
struktūras ypač vožtuvus. 

Elektrokardiograminis širdies 
sekimas 324 valandas (Holter 
monitoring) dažnai suteikia 
daug informacijos apie širdies 
ritmą ir ypač simptomų nero
dančią širdies ligą. Ypač 
senesniam pacientui šis egza
minas gali būti gan svarbus dėl 
to. kad simptomų gali nebūti 
arba jie neryškūs. 

Kai vaistais nebesukontro
liuojami simptomai nuo su
siaurėjusių širdies kraujagyslių, 
tada daroma širdies katerizaci-
j a ir širdies kraujagyslių 
angiograma. Nors ši procedūra 
gali būti techniškai sunkesnė, ją 
galima saugiai padaryti ir 
senesniam pacientui. Jo rezulta
tai padeda geriau parinkti pa
cientus , kuriems širdies 
operaciją („bypass") arba širdies 
kraujagyslių praplėtimą galima 
sėkmingai padaryti. Širdies ope
racijos rizikingumao didėja su 
amžiumi, dėlto atrodo, kad šir
dies kraujagyslių praplėtimas 
neoperuojant gali ir ateityje 
būti sunkesnis. 

Anginos simptomų gydymas 
vyresniuosiuose yra panašus 
kaip ir jaunesniuosiuose, tik 
dažnai reikia vartoti mažesnes 
vaistų dozes. Trys grupės varto
jamų vaistų yra: 1. nitrogli
cerinas, 2. propranolol (Inderal) 
ir beta-blokuotojai, calcium -
c.annel blokuotojai, k.t. pro-
cardia (Cardizem, Verapamil). 

Miokardinio infarkto gydymas 
vyresniuose yra toks pat kaip 
jaunesniuose, išskyrus tai. kad 
sulaukus 75 metų amžiaus 
nebegalima vartoti naujesnių 
krešulius tirpinančių vaistų. 
k.t. streptokokinase arba TPA. 
nes yra pavojus kraujo išsi
liejimui smegenyse. Sulaukus 
70 metų, komplikacijos nuo 
širdies smūgio smarkiai padi
dėja. Mirtingumas ligoninėje po 
širdies atakos 70 metų arba 
jaunesniam pacientui yra 17%, 
o 39% sulaukusiems daugiau 
kajp 70 metų amžiaus. 

Širdies vožtuvų liga vyres
niuosiuose. Aortinio vožtuvo 
susiaurėjimas ir sukalkėjimas 
yra dažniausia ir svarbiausia 

širdies vožtuvų liga pas senes
nius pacientus. Netoli 4% 
senesnių pacientų šią ligą turi. 
Ją surasti ir tikslią diagnozę 
nustatyti yra svarbu, nes širdies 
operacijos būdu galima paleng
vinti ir pašalinti šią problemą. 
Svarbi priemonė diagnozei 
nustatyti yra Echokardiogra-
mą. kuri parodo susiaurėjimo 
didumą. Trys svarbiausi šios 
ligos simptomai yra angina ar
ba krūtinės skausmai, širdies 
išsiplėtimas ir susilpnėjimas, 
episodinis sąmonės netekimas. 

Širdies plakimo aritmijos. 
Širdies greičio plakimas mažėja 
su amžium. Simptomai atsiran
da tik kai plakimo greitis 
nukrenta iki 40 ar mažiau pla
kimų per minu tę . Širdies 
„natūralus variklis" (,,pace-
maker") išsidėvi ir tada širdies 
plakimas negerai kontroliuo
jamas, tad širdis gali plakti kar
tais per lėtai, kartais per 
greitai, sukeliant apalpimą ar 
svaigulį. Daugelis vaistų šį 
palinkimą gali paaštrinti ar 
pabloginti. Operacijos būdu 
įdėtas širdies „pacemaker" šiais 
atvejais daug padeda sukont
roliuoti simptomus. 

Kokias galime padaryti išva
das ir kokią prognozę galime 
nustatyti senesnių pacientų šir
dies ligų gydymui? Pirma — 
svarbu tiksliai nustatyti diag
nozę, o tas gali būti sunkiau ir 
ilgiau t ruk t i pas senesnį 
asmenį. Nustačius diagnozę yra 
daug vaistų ir priemonių 
palengvinti simptomus ir page
rinti bei pra i lg int i likusį 
gyvenimą. Nors širdies operaci
jas daryti yra saugiau vyres
niesiems, vis dėlto kompli
kacijų atsiranda. Todėl atrodo, 
kad metodai, kaip korinarinių 
širdies arterijų praplėtimas tu
rės didesnę rolę senesnių 
gydyme. Neseniai yra pradėta 
susiaurėjusių vožtuvų praplėti
mas. Mitralinių vožtuvų praplė
timas yra gan efektyvus, bet 
aortinio vožtuvo praplėtimas 
dar nėra toks sėkmingas. 
Tačiau su laiku rezultatai 
turėtų gerėti. 

Yra ir paprastesnių metodų iš
vengti staigios mirties ir mio
kardinio infarkto. Atrodo, kad 
ėmimas vieno aspirino per 
dieną, nesvarbu, ar Bayer, ar 
Ecotrin, ar Bufferin, mažina šir
dies atakos ar smūgio galimybę. 

Be to fizinis aktyvumas yra 
sveikas, o valgymas neriebiai 
gerina prognozę ypač ateroskle-
rotinėse ligose. Senti nėra leng
va, bet su dabartinėm medi
ciniškom priemonėm didėja 
viltis sveikesniam pasilikti. 

Rašyti trumpai, reiškia pra
kasti tunelį, vietoj bėgus aplink 
kalną. 

Anonimas 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

VLADAS RAMOJUS 

Šone miestelio į ežerą atsirėmusi savo kiemu ma
tyti Mikučių sodyba su keliais vasarnamiais, išsimė
čiusiais plačioje pievoje tarp medžių. Pavažiavę gatvele, 
einančia ežero pakrante, pro vartus įvažiuojam į 
Mikučių vadinamos vasarvietės kiemą. 

Kai per Illinois valstiją pasileidom į šiaurės 
vakarus, tuo metu Wisconsino greitkelio dar nebuvo. 
Važiuodavom 51 keliu, vedančiu pro gražius, ramius 
provincijos miestelius, pro pušynus ir ežerėlius, kuriais 
nusagstyta VVisconsino valstija. Išvažiavus iš tvankaus, 
dvokiančio miesto jau pati kelionė gaivinančiai veikė 
ir vairuotojui teikė ne nuovargį, bet poilsį. Šonu pra
važiavus VVisconsino sostinę Madisoną, kuriame prisi
glaudęs ir valstijos universitetas, kelias vedė tiesiai 
į šiaurę iki VVestfieldo miestelio. Po to pasukus i dešinę 
keturios mylios jaunais miškeliais apsodinto trečios 
eilės kelio ir akyse atsiveria Harrisvillės panorama. 

Kai po Chicagos platybės žvelgi į Harrisvillę, tai 
atrodo, kad vienu šuoliu pajėgtum peršokti tą nykš
tuką primenantį bažnytkaimį ir priėjo prisiglaudusį 
to paties vardo ežerėlį. Bažnytkaimyje tik viena pa
grindinė gatvelė su dviem užeigom, traktorių taisymo 
dirbtuvėlė su viena benzino kolonėle, palyginus 
nemažas agurkų surinkimo sandėlys (apylinkės ūki
ninkai verčiasi agurkų bizniu), na ir liuteronų 
bažnytėlė — maža, kukli, bet simpatiška. Dar keliolika 
namų: vieni iš jų panašūs į vasarnamius, o kituose 
apskritus metus gyvenama. Tad ir visa anų laikų 
Harrisvillė. Bet kartu ji tokios šventos laukų ramybės 
sklidina... 

Netrukus paaiškėja, kad Mikutis tyčia ar netyčia 
apsiskaičiavo, nes man kambaryje pritrūksta vietos, 
tai nedrąsiai pasiūlo eiti ir pernakvoti ant kvepiančio 
šieno, sukrauto virš tvarto, kuriame laikomos 
melžiamos karves. Kągi, toji romantika, iš vienos pusės 
mėšlu atsiduodanti, tačiau iš kitos pusės ir pasiilgtą 

Kur buvę nebuvę, mus pirmiausiai apspinta vaikai. Lietuvą primenanti. Ant tvarto teko gulėti paskutinį 
Tai pirmoji žinia, kad vaikams čia rojus: platus kiemas, kartą tik bėgant iš Lietuvos. Po to tokio malonumo jau 
saugūs laukai, nes retai pravažiuoja automobiliai nebebuvo progos paragauti. Dabar štai VVisconsino 
nuošaliais trečios ar ketvirtos rūšies laukų keliais, na kurorte Mikutis už man sumokėtus pinigus tai siūlo. 
ir visai negili ežero pakrantė, jei vaikas turi protą, kur Ir aš sutinku ant tvarto pernakvoti, kągi žmogus darysi 
jam galima bristi. Dar gi po kiemą vaikšto keli šunys, pirmą kartą su šeima čia atkakęs, 
jų tarpe ir televizijoje populiarus, nors pasenęs Lasy. Apžiūrėjęs Mikučių gyvenamąjį namą. kur visuose 
Tai ko daugiau ir bereikia, kai tiems bambliams pašto- kampuose knibžda vasarotojai, sienoje pamatai Tonio 
gė su maistu tekainuoja vienai dienai tik tris dolerius Mikučio fotografiją, kurioje jis Lietuvos kario-raitelio 
(jei vaikas daugiau suvalgo, tai šeimininkas kainą uniformoje sėdi ant žirgo. Pasirodo, kad Mikučio būta 
kokiu doleriu pakelia). ne kokio paprasto kareivėlio, bet Lietuvos raitelio. Tad 

Tik automobiliui įvažiavus į Mikučių sodybos ar- mum ir kalbų atsiranda daug, tik man sunku atspėti, 
ba vadinamo kurorto kiemą ir apstojus būriui vaikų ar Mikuktis tiesą sako, ar meluoja. Kažin ar aplamai 
žiūriu, kad ir mūsiškis atžalynas atrodo patenkintas, jis Lietuvos kariuomenėj tarnavo, nes grįžęs iš Ame-
Aš tada nepagalvojau, kad vieno iš sūnų kelionės į rikos ne taipjau ilgai nepriklausomoj Lietuvoj gyveno... 
Harrisvillę užsitęs visą ketvirtį šimtmečio ir ilgiau, kad Vakarienei suskamba tradicinis skambalas. Vaikai 
jam tas bažnytkaimis liks kaip antrieji namai. iš anksto to skambalo laukia ir pirmiesiems dūžiams 

Tuo tarpu Elzė ir Tonis Mikučiai, Amerikoje gimę, pasigirdus galvotrūkčiais lekia valgyklos link. Bema 
bet kurį laiką gyvenę ir Lietuvoje, taigi lietuviškos tant valgykla iki paskutinio kampo prisipildo su-
galvosenos žmonės, pirma apžiūrėję mus nuo galvos iki augusių ir vaikų. Senesni vasarotojai kiekvienas žino 
kojų, priima ir mus, nors esant pačiam vidurvasariui savo vietą, jon atsisėda ir puola prie valgio. Tik nau-
vasarotojų visur pilni kampai. Apgyvendina mus jai atvykusieji tos tvarkos nežino, kai vietų nebelieka, 
pagrindiniam name, kaip atrodo, užleidę savo miega- tai tenka palaukti, kol kokia vieta pasiliuosuos. To-
mąjį. Patys gi trumpai vasaros nakčiai galvas priglaus nis Mikutis dėl to nesijaudina, o Elzbieta Mikutienė 
kokiam užkampyje. Kai yra vasarotojų paklausa pel- su šeimininke triūsia virtuvėje. Antra vertus, juk ne 
ninga bizniui, tai reikia juos visus kaip nors ir ką temoki ir rūgoti neverta, 
patenkinti. 'Bus daugiau) 
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BOSTONO 2DNIOS 
BALFO VAJAUS 

REZULTATAI 

Kasmet Balfo 17-tas skyrius 
Bostone praveda pinigini aukų 
.ajų, kurio tikslas — sušelpti 
vargo, ligų ir kitų įvairių nelai
mių ištiktus lietuvius šiame 
kraš te ir ki tose šalyse. 
Praėjusių metų toks vajus baig
tas šį pavasarį. Gautomis au
komis ir narių mokesčiais su
daryta 1,570 dolerių, kurie 
pasiųsti Balfo centrui į Chicagą, 
panaudojimui lietuvių šalpos 
reikalams. Skyriaus valdyba 
dėkoja visiems, savo aukomis 
Darėmusius reikalingą ir kil
nų šalpos darbą. 

ŽUVUSIŲJŲ PAGERBIMAS 

Atiduodant pagarbą žuvu
siems dėl Amerikos ir Lietuvos 
laisvės, gegužės 29 d. Brocktone 
suorganizuota plati trijų dalių 
programa. Pirmąją dalį sudarė 
šv. Mišios Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčioje, kurias 
atnašavo ir pamokslą pasakė 
vysk. Antanas Deksnys iš 
Vakarų Vokietijos, organiza
cijoms dalyvaujant šv. Mišiose 
su vėliavomis. Vyskupas savo 
pamoksle priminė žuvusiems 
dėl Lietuvos laisvės Nepriklau
somoje tėvynėje pastatytą pa
minklą iš akmenų, surinktų iš 
Lietuvos laukų, kuriuose vyko 
kovos dėl laisvės. Tą paminklą 
sugriovė Lietuvos okupantas, 
bet jo atminimas išliko lietuvių 
širdyse, nes nėra didesnės 
aukos, kaip auka už laisvę. 

Antroji minėjimo programos 
dalis vyko tuoj po pamaldų prie 
tokio paminklo, pastatyto antra
jame pasauliniame kare žuvu
siems Brocktono lietuviams. 
Ten iškeltos JAV-ių ir Lietuvos 
vėliavos, sugiedoti abiejų šalių 
himnai, padėta gėlių puokštė, 
sus ikaup ta maldoje, kurią 
pravedė klebonas kun. Petras 
Šakalys. Ir šioje pagerbimo da
lyje dalyvavo vysk. Antanas 
Deksnys. 

Abi šias pagerbimo dalis orga
nizavo Brocktono Lietuvių 
Taryba, vadovaujant pirminin
kui Romualdui Bielkevičiui. 

Trečioji pagerbimo dalis vyko 
iškilmingų pietų forma San
daros salėje. Ją organizavo ALT 
Sandaros 24-oji kuopa, vadovau
jant pirmininkui adv. William 
Pr ibušausku i . Dai l in inkės 
Anastazijos Tamošaitienės audi
niais, paveikslais ir žemėlapiais 
gražiai dekoruotos salės vidury
je buvo stalas su lietuvišku kop
lytstulpiu ir dviem žvakėm. 
Pagerbimas pradėtas vėliavų 
įnešimu, perduodant iš juostos 
Lietuvos karo invalidų orkestro 
atliekamą maršą; sugiedoti 
JAV-ių ir Lietuvos himnai, 
uždegtos žvakės ir padėta gėlių 
prie koplytstulpio, simbolizuo
jančio kapus, supiltus nepasie
kiamose kovos vietose ar ištrė
mime. Susikaupus maldoje už 
žuvusius, kurią pravedė klebo
nas kun. Petras Šakalys, vysk. 
Antanas Deksnys savo trumpoje 
kalboje lietuviškai ir angliškai 
pabrėžė, kad lietuviai žuvo ir 
tebežūsta ne tik už Lietuvos, bet 
taip pat kitų tautų laisvę. 
Lankant antrojo pasaulinio 
karo kapines Vakarų Vokieti
joje, Italijoje ir kitur, jam teko 
užtikti daug kapų su lietuviško
mis pavardėmis. 

Po programos, paruoštos ir 
pravestos „Laisvės Varpo" 
vedėjo Petro Viščinio, vyko 
lietuviški pietūs, pagaminti 
Onos Eikinienės ir jos talki
ninkių. Visa tai sudarė reikš
mingą pagarbos nuotaiką žuvu
siems. Rimtis ir draugiškumas 
visus būrė į vieną šeimą, kaip 
anais laikais Lietuvoje, kada 
šeimos su giminėmis ir kaimy
nais susirinkdavo prisiminti 
mirusius savo artimuosius ir 
juos pagerbti. 

LIETUVOS KARDINOLAS 
Lietuvių tautos, Lietuvos Bažnyčios, 

Arkiv. Matulionio ir kankinių — Triumfas 

CLASSIFIED GUIDE 

BAIGĖ MOKSLO METUS 

Bostono aukštesnioji litu
anis t inė mokykla užbaigė 
mokslo metus, išleisdama tris 
abiturientus ir išduodama vieną 
mokyklos baigimo pažymėjimą. 
Tie abiturientai yra: Kęstutis 
Banaitis, Gediminas Budreckis 
ir Algirdas Veitas. O mokyklos 
užbaigimo pažymėjimą gavo 
Rebeka Kalen. Mokslo metai 
baigti birželio 5 d. 10:15 vai. 
ryto pamaldomis Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje. Po 
pamaldų salėje po bažnyčia 
vyko mokyklos užbaigimo aktas 
ir pažymėjimų įteikimas tą 
mokyklą baigusiems. 

„LAISVĖS VARPO" 
RUDENS KONCERTAS 

Kasmet „Laisvės Varpas" 
surengia du aukštesnio lygio 
koncertus: vieną pavasarį, o 
kitą — rudenį. Šių metų rudens 
koncertas vyks rugsėjo 25 d. 3 
vai. po pietų So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje. Tai bus jau 59-tas 
„Lasivės Varpo" kultūrinis ren
ginys. Jame programą atliks 
sol. Audronė Gaižiūnienė 
(sopranas) iš Chicagos, sol. 
Benediktas Povilavičius (bosas) 
iš Bostono ir pianistas dr. Sau
lius Cibas iš Bostono. Koncerto 
programoje bus kiekvieno dai
nininko atksirai atliekamos 
dainos ir operų arijos, o taip pat 
duetai, sukurti sopranui ir 
bosui. Tuo koncertu pradeda
mas lietuviškų kultūrinių 
renginių rudens sezonas. 

KULTŪROS KONGRESO 
REIKALAI 

Populiarindamas šios vasaros 
didžiuosius renginius ir infor
muodamas apie juos „Laisvės 
Varpas" birželio 5 d. laidoje 
perdavė platų pasikalbėjimą su 
Pasaulio Lietuvių IV Kultūros 
kongreso pirmininke Milda 
Lenkauskiene. įdomiame pasi
kalbėjime paliesti visi aktualūs 
to kongreso reikalai. Bostono ir 
apylinkės lietuviams ypač 
malonu, kad tame kongrese 
pagrindinę paskaitą skaitys 
jaunas mokslininkas dr. Kęstu
tis Girnius, kilęs iš Bostono, 
dabar dirbantis Laisvosios Eu
ropos radijo lietuvių skyriuje. 
Tai pavyzdys jau išeivijoje su
brendusių mūsų talentų, 
keliančių džiaugsmą visai mūsų 
visuomenei. Susidomėjimas 
rengiamu kongresu, kaip lygiai 
PLB-nės seimu ir Aštuntąja 
Tautinių šokių švente, plačiai 
jaučiamas Bostono ir apylinkės 
lietuviuose. Daug kas ruošiasi 
vykti į tuos didžiuosius šios 
vasaros lietuvių renginius. 

STIPENDIJOS 

Montellos Lietuvių Tautinis 
klubas Brocktone kasmet skiria 
kelias stipendijas vidurines 
mokyklas (High School) baigu
siems lietuvių kilmės moki-

Pagaliau po ilgų krikščiony
bės šimtmečių Lietuva sulaukė 
kardinolo. Pirmojo lietuvio kar
dinolo. Turėjom praeityje kard. 
Jurgį Radvilą, bet gaila, jis nors 
gimęs Lietuvoje iš garsios kuni
gaikščių šeimos, palikęs 
Lietuvą, ir tapęs Krokuvos arki
vyskupu visą gyvenimą dirbo 
Lenkijos garbei ir gerovei. 
Lietuvai nieko, gal tik vardą „li-
t u a n u s " paliko Bažnyčios 
elenche. 

Pagaliau po daugelio kančių 
buvo prisiminta ir pagerbta lie
tuvių tauta ir jos kankinė 
Bažnyčia. Gegužės 29 d. plačiai 
nuskambėjo po visą pasaulį 
Lietuvos vardas ir jos kardino
las, kuris, anot Amerikos radi
jo pranešimo — „yra pirmas kar
dinolas konsekruotas vyskupu 
slaptai virtuvėje, kaip iš jo 
juokias komunistai". 

Šiandien gi iš Kaišiadorių ka
tedros kriptų aidi arkiv. Matu
lionio ir visų kankinių — 
pergalės ir džiaugsmo himnas 
Viešpačiui. 

Už visą tai mūsų visų — 
lietuvių tautos tėvynėje ir iš
eivijoje — didžiausia padėka pri
klauso popiežiui Jonui 
Pauliui II-jam. Jis atitaisė tą 
istorinę Vatikano klaidą, kai 
dažnai Lietuva buvo ignoruoja
ma. Jis įvertino ir pagerbė 
lietuvių tautos ir jos Bažnyčios 
kankinius. 

Kardinolo kilmė 

Kaimas yra mūsų tautos šir
dis ir siela. Lietuviai, paversti 
baudžiauninkais, gyvendami 
,.samanotose bakūžėse", gėlių 
darželiais apsuptose, kūrė 
nepaprasto grožio ir didžio 
liūdesio dainas, liaudies menu 
puošė namus, kryžius ir pakelių 
koplytėles, l ietuvės audė 
drobėse meniškus raštus. Ir 
mūsų genialusis M. Čiurlionis 
vienam savo kūriny kaimą 
nurodė kaip mūsų tautos 
dvasinį ir tautinį šaltinį. Iš 
kaimo kilo didysis Valančius, 
Daukantas, Basanavičius, 
Maironis. Kudirka, Vaižgantas 
ir kiti tautos prikėlėjai. Iš Gu-
ronių kaimo kilo ir mūsų nauja
sis kardinolas. J is gimė 
1920.VIII.20. Ir yra tragiška, 
kad paskutinis okupantas pa
sikėsino į lietuvių tautos širdį 
— kaimą, jį sunaikindamas. 

Guronys yra Žaslių parapijoje 
ir valsčiuje, Kaišiadorių apskr. 
Žasliai yra tarp Vilniaus ir 

niams. siekiantiems aukštesnio 
mokslo. Tos stipendijos duo
damos pagal mokyklos baigimo 
pažymius. Šiemet tokios stipen
dijos, po 200 dol., pripažintos 
šiems mišrių šeimų nariams, 
baigusiems Brockton High 
School: Lynne P. Yenush, Mark 
A. Dombrowsky ir Scott D. 
Rubeski. o iš Cardinal Spelman 
High School — Timothy J. 
McLaughlin. Viso paskirta 800 
dolerių. 

P.V. 

IGN. URBONAS 

Kauno 8 km nuo Kaišiadorių, 
prie Kaunas - Vilnius autostra
dos, trijų ežerų ir Žaslos upelio, 
apsuptas miestelis. Parapija 
didelė — 10 tūks tančių 
parapiečių. Joje vyko didelės 
kovos su lenkais dėl lietuvių 
kalbos bažnyčioje. Čia darbavosi 
žymūs kunigai — Aleksandras 
Burba, K. Kybelis ir Matas 
Cijūnaitis, kuris nulėmė ir kar
dinolo ateitį. 

Kardinolo kelias į 
mokslą ir gyvenimą 

Kardinolo motina buvo netur
tinga našlė ir savo vaikų į 
aukštesnį mokslą leisti 
negalėjo. I pagalbą atėjo kan. M. 
Cijūnaitis. Vincukas mokėsi 
Kaišiadorių gimnazijoje, vėliau 
Jėzuitų gimnazijoje Kaune, ir iš 
čia įstojo į Kauno kunigų semi
nariją, kurią baigė Teologijos 
fakulteto licencijato laipsniu. 
Kunigu įšventintas — 1944 
kovo 25 d. 

Jauno kunigo darbo pradžia 
nebuvo lengva. Tai buvo sunkūs 
antros okupacijos laikai. Vyko 
kunigų areštai. Jis trumpai dir
bo — Rietaviškėje, Merkinėje, 
Kuktiškėje, Inturkėje. Nuo 
1952 profesoriavo Kauno kun. 
seminarijoje. Dėstė dogmatinę 
teologiją ir N. Testamento 
egzegezę. 1957 vysk. Matulionis 
pristatė popiežiui tris kan
didatus į vyskupus: prel. B. 
Sužiedėlį, kun. St. Kiškį ir kun. 
prof. Vincentą Sladkevičių, tada 
37 m. amžiaus. Matulionis 
pridėjo ir savo ranka rašytą 
laiškelį popiežiui: „Visi šie 
kunigai yra tinkami būti vys
kupais, bet prašau skir t i 
Sladkevičių, nes jis yra tylus, 
maldos kunigas, nedalyvaująs 
jokioje politinėje veikloje, tai gal 
ir valdžia jam leis eiti vyskupo 
pareigas". Gavęs raštą Sladke
vičius paklausė savo prietelių 
prel. J. Labuką: ar sutikti ar ne? 
Labukas jam atsakė paskyri
mą priimk, bet ar valdžia leis 
eiti pareigas, tai Dievas žino, 
greičiausiai-ne". Vysk. Matu
lionis 1957 Kalėdų naktį slap
tai Birštono klebonijoje, savo 
koplytėlėje, jį konsekravo 
vyskupu. įgaliotinis J. Rugie
nis, grubiai pasijuokė iš nau
jo vyskupo, atsisakė duoti 
leidimą eiti pareigas ir ištrėmė 
į Nemunėlio Radviliškį, prie 
Latvijos sienos. 

Kardinolo tremtis, 
grįžimas ir garbė 

Vysk. Sladkevičiui tremties 
dvasią nugalėt padėjo — malda 
ir knyga. Daug meldėsi. Ištisas 
dienas praleisdavo bažnyčioje 
klausydamas išpažinčių. Žmo

nės iš arti ir toli, net iš toli
mesnių apylikių, keliavo pas tą 
„šventą vyskupėlį" sustiprinti 
savo dvasinį gyvenimą. Tai 
buvo kažkas panašu į Prancū
zijos garsųjį Arso kleboną. Pra
moko iš žodynų ir kalbų, kad 
galėtų daugiau skaityti. Per 
tuos 23 tremties metus jis 
sustiprino savo dvasinį ir inte
lektualinį pasaulį ir pilnai 
pasiruošė vyskupo misijai ir 
istorinei kardinolo garbei. 

Po ilgų derybų su valdžia, jam 
buvo leista 1982.VHI.8 sugrįžti 
į Kaišiadorių vyskupo pareigas. 
Tikinčiųjų minios pakely ir Kai
šiadoryse sutiko jį su gėlėmis ir 
džiaugsmo ašaromis. Katedroje 
jis pasakė gražų pamokslą. 
Trumpa ištaruka: „Prieš 50 
metų aš čia katedroje dvylika
metis berniukas stovėjau giedo
damas ateitininkų himną, o 
šiandien vėl stoviu prieš jus, 
kaip jūsų vyskupas". Šiandien 
kardinolas ,manau'prisimins ir 
vieną sakinį iš to ateitininkų 
himno: Dievas Lietuvai dvasios 
galiūnus gamina, vesdamas juos 
stebuklingais keliais... Tik 
stebuklas galėjo Guronių kaimo 
neturtingą berniuką sunkiais 
okupacijų laikais atvesti iki 
Lietuvos kardinolo sosto... 

Kardinolas Sladkevičius yra 
labai paprastas, kuklus, nusi
žeminęs, šventos dvasios, kuni
gas, ir atrodo, nebus jam lengva 
prisiderint prie aukšto kardi
nolo posto ir garbės. Mūsų 
supratimu, jam ir nereikės prie 
to derintis. Anų laikų kardino
lams Vatikano protokolas drau
dė pėsčiam eiti per Romos 
miestą. Turėjo važiuoti karieta, 
traukiama keleto arklių. Kard. 
Sladkevičiui yra ir liks svetimos 
tos karietos, nes jis yra šių 
laikų, kenčiančios Lietuvos kar
dinolas ir simbolis. O vyskupų 
— Kuktos, Matulionio — ir visų 
kankinių maldos jį lydės šiuo 
garbingu mūsų tautai keliu. 
Nes, anot, parafrazuotų Carduc-
ci žodžių: Kankinių maldą ir 
poeto dainą archangelas per 
žemę neša... 

Tegyvuoja Lietuvos Kardinolas! 
Tegyvuoja Lietuvos Bažnyčia! 
Tegyvuoja Lietuva! 

Dr. Kazys Ėringis. Pedagoginio lituanistikos instituto lektorius, Beverly 
Shores. Ind.. kalba studentams apie 1948 metų trėmimus. 

Nuotr Valerijos Sparkytės 

Asmeninės dovanos 
giminėms Lietuvoje 

Kaskart atsiranda nauji ir skirtingi būdai paremti gimines 
Lietuvoje. 

Galima paremti siuntiniais, galima nupirkti jie*ns 
dovanas ten, arba paremti finasiniai. 

Pageidaujamos prekės iš užsienio yra šios: 
Striukės-anorakai, sportiniai batai, bliuskutės. suknelės. 

sportiniai kostiumai, skaičiavimo mašinėlės, kava. 

Populiarus siuntinys, 1988-1. 

Vyriška arba moteriška stirukė-anorakas, vyriški arba 
moteriški sportiniai batai, puiki bliuskutė, nailoninė gėlėta 
skarelė, pasiunčiant oro paštu kainuoja $240. 

Finansinės paramos reikalu prašome teirautis atskirai. 
Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir 

PAVELDĖTOJUI naudingiausiu būdu. 
Tarpininkaujame įvairių dokumentų sutvarkyme. 

Z. JURAS, 
11 London Lane, Bromely, Kent, BR1 4HB, 

England. 
Tel. 01-460—2592. 

REAL ESTATE 
REAL ESTATE 

_u> 
RE/MAX 
REALTORS 

RIMAS L. 
361-5950 

OHklT 
PARDUODA 

STANKUS 
636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įtaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba^norite būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės (kainavimas nemokamai. 

[3 jifia. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77S-2233 

<Fi irst 
Republic 
Realty, Inc. 

V A L D A P A Š K U S 
TURIME PiRKĖJŲ, REIKIA NAMŲ! 

Suinteresuoti nuosavybės pirkimu ar 
pardavimu, prašau nedelsiant skambinti 
šiais telelfonais: 

499-2912 857-7187 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

Parduodamas namas Marquette Pk apy' 
4 mieg., valg. kmb., virtuvė, ištisas rūsys; 
11/2 auto garažas: 2 oro vėsintuvai languo
se; 2Vs prausyklos; karšto vandens 
šildymas; namų apyvokos reikmenys 
$50,900 Skambinkite 894-6351. 

USTINGS NEEOED 
Two to twelve flat bu i ld ings . 

Otialified Buyers. 
Free market evaluation. 

Call Bill Paplauskas. 
A & F Reai Estate. 

735-8000 

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 apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Stret 

Tol. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
ižmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžininga: 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FONDAS MOTINOMS 
Chicagos arkivyskupas J. Ber-

nardin organizuoja fondą, kurio 
lėšomis būtų padedama netur
tingoms apdraudos neturin
čioms gimdyvėms. 

DIRBTINIS KRAUJAS 

Northfield Laboratories, Inc. 
stengiasi pagaminti dirbtinį 
kraują. Yra daug vilčių. Turint 
tokio kraujo atsargas, būtų pa
šalinta daug perliejimo pavojų. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

Dažau iš vidaus ir lauko. 
Taip pat atlieku įvairius namų 
pataisymo darbus. Skambinkite 

Mariui vakarais po 8 v.v. 
Naujas tel. 376-2910 

DAŽYTOJAI 
lauko ir vidaus. Turime 4 metų paty
rimą. Kalbame lietuviškai. Tel. 
476-1974 ir 788-1813. Skamb. po 
6 v.v. 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

Šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms.. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos; 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
k i tataučių visuomet buvo 
didelis. 

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

DRAUGAS, 
4545 W. 63 r d St., 
Chicago, IL 60629 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312)839-5829 

Kaišiadorių vyskupija VI tomas 
Siame paskutiniame tome aprašoma ne 

tik Kaišiadorių vyskupija, bet jame dar 
talpinama visu jau ank čiau išleistu tomu 
bendroji dalis: papildymai, atitaisymai, var
dynai... 

Architektūriniu ypatybių aprašymai yra 
dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

Puošnus, gerai paruoštas leidinys: 608 
psl.. 772 iliustracijos, kietais viršeliais. 

Paruošė spaudai ir išleido Am. Lietuvių 
Bibliotekos Leidykla (Lithuanian Library 
Press). 

Atspausdino Morkūno soaustuvė. 
Kaina su persiuntimu $27.00 
Užsakymus siusti: 

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

•ROMIUS KVIKIYS 

<»> IfffTUVOS 
W BAŽNYČIOS 

TCMURCMES O f UTHUANIA 

Kaišiadorių vyskupija 

Illinois gyventoMi djc pncW<i S i ."*l \ . i k t i n » mokc-ūo 

ANATOtlfUS KAUTO 

VIENA 
ŠIRDIS 

'•KIMIJI •< t? »v » o \ n \ v , 

Anatolijus Kairys 

VIENA ŠIRDIS 
Premijuotas romanas 

Tai naujas PLB Švietimo komi
sijos premijuotas romanas jau
nimui, bet įdomus kiekvienam, 
nes jame telpa 26 dviejų jau
nuolių laiškai tarp Lietuvos ir 
Amerikos. Pažinkime dvi Daina-
vas: vieną palei Nemuną, kitą 
prie Detroito, kur tarpsta mūsų 
vaisiai. 

Išleido JAV LB Švietimo Tary
ba 1988 m.. 192 psl. kaina su 
pers iun t imu $8.50 I l l inois 
gyventojai moka 9 dol 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd Str. 
Chicago, III. 60629 



'*" '•« » l * 
DAR APIE UŽSIENIEČIUS 

K. BARONAS 

Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos 20-jo seimo metu kalba Lietuvių en
ciklopedijos leidėjas Juozas Kapočius, pakeltas sąjungos garbės nariu. Kairėje 
ALTS pirmininkas dr. L. Kriaučeliūnas. 

Nuotr. V. Kučo 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

SĖKMINGAS SEIMAS 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos dvidešimtasis seimas, 
gegužės 21-22 d., vykęs Day
tona Beach, Fla., praėjo su 
dideliu pasisekimu. Seimo 
ruošimo techniškuosius darbus 
gerai atliko ALT S-gos Daytona 
Beach apylinkių skyrius, vado
vaujamas Vytauto Abraičio. 
Seimas vyko gražiausiame Day-
l•• i . Beach • .tšbut> • asure 
Island, ant Atlanto kranto. 
Užsiregistravo 53 atstovai, o 
svet' teisėmis <h i r M . i i iau. 
Seimo atidaryme, paskaitose, 
simpoziume dalyvavo didelis 
būrys šios kolonijos lietuvių. 

Rengėjai suorganizavo ir 
gražų pokylį, kuriame dalyvavo 
190 svečių. Meninėje programo
je rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė 
paskaitė savo kūrybos, o keletą 
gražių dainų padainavo viešnia 
solistė J. Čekanauskienė ir 
duetą solistė su sol. Pavasariu. 
Akompanavo muz. Antanas 
Skridulis. Programai vadovavo 
dr. Sigita Ramanauskienė. 
Pokylyje buvo pagerbtas Lietu
vos generalinis konsulas Vy
tautas Čekanauskas. Apie jo 10 
metų veiklą diplomatinėje 
tarnyboje ir asmenį kalbėjo Lie
tuvos generalinis konsulas 
Anicetas Simutis. ALT Sąjun
gos pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas pasveikino Liet. 
gen. konsulą V. Čekanauską 
ALT Sąjungos ir seimo dalyvių 
vardu ir įteikė jam dovaną. 

Iškilmingos seimo pamaldos 
gegužės 22 d. vyko Our Lady of 
Lourdes bažnyčioje. Sv. Mišias 
celebravo vysk. Antanas 
Deksnys. specialiai į seimą 
atvykęs iš Vakarų Vokietijos. 
Jam asistavo Daytona Beach 
sielovada besirūpinantis kun. 
dr. Kazimieras Ruibys. 
Pamaldų iškilmingumą pratur
tino choras „Sietynas", vado
vaujamas muz. Antano Skridu
lio. Tautinės sąjungos idealus 
išryškinantį pamokslą pasakė 
vsk. A. Deksnys. Skaitymus 
atliko svečias — seimo atstovas 
A. Misiūnas. 

Seimas tęsėsi dvi dienas. Posė
džiuose visada dalyvavo daug 
žmonių. Seimą ruošiant, be abe
jo, daug darbo, sielos ir rūpesčių 
įdėjo ne tik seimo rengėjai — 
Daytona Beach valdyba ir 
skyrius, bet visa ALT Sąjungos 
centro valdyba, vadovaujama 
energingo, darbštaus ir reiklaus 
pirmininko dr. Leono Kriauče-
liūno. 

Seime paskaitos, simpoziumas 
buvo gyvenimiškos, įdomios, 
susilaukė plačių diskusijų ir 
dėmesio. Seimas sekančiai 
kadencijai perrinko tą pačą cen
tro valdybą ir kontrolės komi
siją. 

Seimui pasibaigus, gegužės 23 
d. Daytona Beach apylinkių 
skyriaus pirmininko V. ir S. 
Abraičių sodyboje, Palm Coast, 
įvyko poseiminė gegužinė — 
pabendravimas, kur dalyvavo 
arti 129 seimo atstovų ir svečių. 
Vaišes suruošė skyr iaus 
valdyba ir nariai. 

ALT Sąjungos pirmininko dr. 
Leono Kriaučeliūno ir jo žmonos 
dėka ir lėšomis, įvyko prieš-
seiminis atstovų ir svečių 
susipažinimo vakaras, viešbu
tyje, kur dalyvavo arti 100 
žmonių. 

Seimo proga buvo paruoštas 
gražus programinis leidinys. 

Apie seimo eigą, neabejoju, 
plačiai rašys seime dalyvavę 
mūsų spaudos aktyvūs bendra
darbiai — Antanas Juodvalkis, 
Mečys Valiukėnas, Jonas Dau
gėla, Vytautas Šeštokas, I. 
Andraš iūnas ir kt . Daug 
medžiagos susitelkė „Dirvos" 
redaktorius Vytautas Gedgau
das. Seimą fotografavo ir 
filmavo Kučas. 

Šios mano eilutės tėra trum
putės užuominos iš gražaus ir 
sėkmingo seimo. Neliečiau 
seimo eigos, detalių, paskaitų, 
simpoziumo ir kitų reikalų. Tai 
parašys mano spaudos bičiuliai. 
Nuo savęs tik pridėsiu, kad 
mums buvo didelė garbė seimą 
suruošt i ; esame dėkingi 
visiems, kurie išsivežė iš mūsų 
gražios kolonijos malonius 
įspūdžius. 

Ju rg i s Januša i t i s 

Mūsų korespondentas Europoje 
Dar kartą norėčiau sugrįžti kus universitetus, įsigydami 

prie Vakarų Vokietijos užsie- įvairias profesijas. Vyresnės 
niečių gyvenimo, kadangi jų kartos atstovai įsijungė į Vokie-
tautybės vis dažniau minimos 
spaudoj (net ir amerikiečių 
karių dienraštyje „Stars and 
Stripes") bei televizijos ekra
nuose, mėginant jaunąją kartą 
asimiliuoti į vokiečių visuome-

tijos ekonominį gyvenimą, 
įsteigdami krautuves, valgyklas 
— „Istanbul kebab", „Balkan 
grill" ar „Italia Pizza", „Adria 
Eiscream", siuvyklas, tačiau 
daugiausiai daržovių krautuves 

nę, parodant tai įvairiose filmų (ir Jūsų korespondentas daržo-
meilės istorijose. 

Esu minėjęs, kad šiandieninė 
Vakarų Vokietija skaito 61.3 
mil. gyventojų, kurių 4.5 mil. 
yra užsieniečiai. Didžiausią gru
pę sudaro turkai — 1.5 mil., 
toliau eina Jugoslavijos piliečiai 
— 590 tūkst. ir italai — 535 
tūkst. Prie mažesnių tautybių 
priklauso ispanai, graikai, 
portugalai. 

Teko skaityti žurnalisto G. 
VVallraffo „Ganz unten — 
visiškai žemai" knygos ištrau
kas. Vokietis aprašo turkų gyve
nimą ir jų išnaudojimą darbo
vietėse kaip pigios darbo jėgos. 
Tačiau kartu, jis nurodo jų 
pažangą, siekiant savo vaikams 
geresnės ateities. 

Vyriausybė mėgina mažinti 
turkų emigrantų skaičių, bet 
įstatymų pakeitimams yra prie
šingos opozicinės partijos 
nurodydamos, kad Vakarų 
Vokietijos ekonominiame gyve
nime užsieniečiai darbininkai 
(jie vadinami „Gastarbeiter") 
yra reikalingi, kadangi vokiečių 
gimimų skaičius kiekvienais 
metais mažėja. Apskaičiuojama, 
kad už 50 m. vokiečių skaičius 
kris iki 30 mil. 

Manding, vyriausybės tyrimai 
parodė, kad turkų tautybę yra 
labai sunku integruoti į vokie
čių visuomenę. Be abejo, čia 
didelę ir labai svarbią rolę vai
dina tikyba, skirtinga kultūra. 
Ypatingai islamas yra didelė ir 
stipri vokiečių — turkų 
gyvenimo užtvara, neleidžianti 
nuo pat jaunų dienų vaikams 
asimiliuotis su jų bendra
amžiais. Keletą kartų teko tele
vizijoje matyti korano mokyklas 
bei didelę Khomeni mokslo 
įtaką turkų emigrantų gyve
nime. Štai gegužės mėn. 11d. 
televizija parodė turkų ber
niukų bendrabutį, kuriame 
pranešėjo tvirtinimu ir čia 
Khomeni įkėlė savo koją, o 
turkai yra labai stiprioje Irano 
įtakoje. Vokiečių policija 
bendrabutį uždarė, tačiau po 
kelių dienų televizija parodė, 
kaip autobusiukais vaikai vėl 
atvežami į šį turkišką 
bendrabutį. 

Tiesa, šiandieną turkai pri
valo lankyti vokiškas mokyklas 
ir pvz. Ruhro krašte, Gelsenkir-
chen miesto gimnazijoje dės
toma turkų kalba, laikant taip 
pat brandos atestato egzaminus 
iš turkų kalbos. 

Ne visi turkai, italai ar 
ispanai yra juodadarbiai. Po 
15-20m. gyvenimo Vokietijoje 
daugelis jaunuolių baigė vokiš-

ves perka pas turką), kuriose 
95% pirkėjų sudaro vokiečiai. 

Televizija parodė Berlyno, 
Frankfurto turkų gyvenimą, pa
darė pasikalbėjimus su krau
tuvių savininkais. Jiems „biz
nis" sekasi gerai, daugumas jų 
visiškai negalvoja grįžti į tė
vynę. Keista, vieno turko vaikai 
Frankfurte lanko katal ikių 
vienuolių vedamą darželį. Prieš 
22 m. atvykusi į Vokietiją turke 
įsigijo siuvyklą Frankfute pa
reikšdama, kad ji nežinotų kaip 
iš naujo reikėtų šiandieną pra
dėti gyvenimą Istanbule. J i dir
ba ilgas valandas, kadangi 
krautuvės mėnesinė nuoma yra 

2 tūkst. markių (apie 1200 dol.), 
t ač iau l aba i norėtų, kad 
vokiečiai pakeistų krautuvių 
atidarymo ir uždarymo laiką, 
nes šiandieną po 5 vai. 30 min. 
vakaro ji legaliai klientų priim
ti negali. 

Frankfur te kas ketvir tas 
gyventojas yra užsienietis. Čia 
spausdinamas turkiškas dien
raštis 120 tūkst. egz. tiražu, 
Vakarų Vokietijos televizija šeš
tadieniais duoda turkišką, 
itališką, ispanišką, serbo-kro-
at išką i r por tugal išką 
programą. 

Pavasario potvynio metu, dau
gelyje Vokietijos miestų prane
šimai buvo duodami vokiečių ir 
turkų kalbomis. Netoli Rytų 
Berlyno sektoriaus, įspėjantieji 
užrašai „Jūs apleidžiate ame
rikiečių zoną" yra vokiškai ir 
turkiškai. 

Tas sukelia daug neapykantos 
— antagonizmo pas vokiečius. 
Ypač jaunimo tarpe, labai 
dažnai išprovokuojant muš
tynes. Čia, visiškai nekalti, 
nukenčia taip pat Lenkijos, Sov. 
Sąjungos, Lietuvos ar Rumu
nijos vokiečiai — repatriantai, 
kadangi jų vokiečių kalbos 

DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. birželio mėn. 15 d. 

(\£j micllcind FeclGral 
• • ^ Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2 6 5 7 W E S T 6 9 t h STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4 0 4 0 ARCHER AVENUE 

254 -4470 

BRIDGEVIEvV 
8 9 2 9 S. HARLEM AVE. 

5 9 8 - 9 4 0 0 

BSEE 
(XWNO£MC 
LENDER 

A.tA. 
MARY NEBERIEZA 

Gyveno Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. birželio 13 d., sulaukusi 92 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs Vincent, mar

ti Bernice. anūkai: Bruce su žmona Sally, VVilliam su 
žmona Debbie, Thomas su žmona Carolyn; septyni 
proanūkai ir sesuo Lietuvoje ir daug giminių bei 
pažįstamų Amerikoje. 

Velionė buvo žmona a.a. William. 
Priklausė Brighton Park Women's Club, Darius-

Girėnas Ladies Auxiliary; St. Theresa of Infant Jesus 
Society, Knights of Lithuania, Joniškiečių, Upytės, Su
valkiečių, Šakių ir Našlių ir našliukų klubams. 

Brighton Park Women's Club narės susirinks lai
dotuvių koplyčioje trečiadieni, birželio 15 d. 4 p.p. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, birželio 15 d. nuo 2 
iki 9 v.v. Lack & Sūnūs koplyčioje, 2424 W. 69th St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 16 d. Iš ko
plyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus , mart i , anūka i i r p roanūka i . 
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack & Sūnūs, Tel. 

737-1213. 

ŠEŠTASIS BRIGHTON PARKO 
LIETUVIŲ FESTIVALIS 
Penktadienį, Šeštadienį, ir Sekmadienį 

Liepos 15, 16, ir 17. 1988 m. 

ATSILANKYKITE! 
MUZIKA • LIETUVIŠKAS MAISTAS • MENIŠKI RANKDARBIAI 

• ŽAIDIMAI IR KARUSELĖS VAIKAMS 

Informacijai skambinkite: 847-0664 arba 436-6340. 

Brighton Parko lietuvių namų savininkai praneša, kad šiais metais 
šis festivalis didesnis ir įdomesnis: bus daugiau įvairių 
pasilinksminimų, meno išdirbinių ir žaidimų vaikams. Skanios 
vaišės, meniški rankdarbiai! 

Norintieji šiame festivalije pardavinėti savo rankdarbius ar pro
duktus, prašomi skambinti: 
Mary Ann Malas 436-6340 arba Carol Mockus 523-4153. 

Paskubėkite, nes beliko vietų mažai. 

šių metų festivali remia: Čikagos miestas. Federal Standard Savings & 
Loan. Old Style Beer. Seagrams Wme Cooler, Conmes Pizza. Talman 
Savings and Loan, ir Midland Savings and Loan. 

Originaliai šis Festivalis vadinosi "VVestern Boulevard fair" 

mokėjimas yra labai silpnas, su 
aiškiu užsienietišku akcentu. 
„Skinheads" gaujos dažnai juos 
užpuola, apmuša ar net peiliais 
sužaloja. 

Rašydamas apie tautybes 
prisiminiau antro Vakarų 
Vokietijos televizijos kanalo 
skirtą pusvalandį Ukrainos 
krikščionybei. Be filmų iš 
Kievo, Lvivo ir kt. miestų, buvo 
duoti pasikalbėjimai su užsie
nyje gyvenančiais ukrainiečiais. 
Vienas jų, iš Philadelphijos 
(kiek prisimenu prof. Pavlovs-
ki), pažymėjo, kad Ukraina 
buvo rusinama (ir yra!), lenki
nama ir... lietuvinama („litua-

nisiert" — jo angliškos kalbos 
vertimas tuo pačiu metu ėjo vo
kiškai), tačiau ir iki šios dienos 
išlaikė savo ukrainietišką vei
dą. Gaila, labai gaila, kad ukrai
nietis, turėdamas net profeso
riaus titulą, nežino lietuvių tau
tos ir jos kunigaikščių didelės 
tolerancijos kitoms tautybėms ir 
religijoms. 
Taip pat, ryšium su įsteigimu 

nepriklausomos partijos Mask
voje, vokiečių spauda pažymėjo, 
kad ji pareikalavo pasitraukimo 
raudonosios armijos iš Pabaltijo 
valstybių, kadangi partijos 
nuomone, šios valstybės yra 
nelegaliai SS-gos okupuotos. 

A.tA. 
LIDIJA A. ŠIMANSKIENĖ 

Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1988 m. birželio 13 d., 3 vai. p.p. sulaukusi 86 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Mažeikiuose. Amerikoje išgyveno 

33 m. Prieš tai gyveno Kanadoje 5 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Motiejus, sūnus 

Imantas, marti Helma su šeima, duktė Rita Kavolienė, 
žentas Vytautas su šeima ir daug kitų giminių Ameriko
je ir Lietuvoje. 

Priklausė BALF, Lietuvos Dukterų Dr-jai. Lietuvių 
Bendruomenei ir Tautos Fondui. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadieni, birželio 16 d. nuo 
3 iki 9 v.v. Butkaus koplyčioje, 1446 S. 50th Ave., Cicero, 
1 J L > . 

Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 17 d. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Zion Ev. Liuteronų 
parapijos bažnyčią. 9000 S. Menard Ave.. Oak Lavvn. IL, 
kurioje 10 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velio
nes sielą. Po pamaldų bus nulydėta i Tautines lietuviu 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, sūnus, duktė su šeimomis. 
Laidotuvių direkt. Sally Butkus. Tel. 652-1003. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th A v., Cicero 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

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

1446 South 50 th Avenue 
Cicero, Ill inois 

Telefonas - 652-1003 



DRAUGAS, t rečiadienis , 1988 m. birželio mėn. 15 d 

x ALK K M o t e r ų t r eč ias i s 
s k y r i u s rodys video apie 
L i e tuvos kr ikšč ionybės 600 
m e t ų minė j imų Chicagoje 
a te inan t į sekmadieni, birželio 
19 d.. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėja 11:30 va!, ryto 
— tuoj po lietuviškų §v. Mišių. 
V i s i k v i e č i a m i gaus ia i 
da lyvaut i . Po to bus kavutė. 

x T a u t o s d a i n i u i Mairo
n iu i . Moksleivių metraštis Kiis-
tijono Donelaičio Aukštesnio
sios Li tuanis t inės mokyklos 
leidinys. 1987-1988 mokslo me
t a i . 120 psl., gausiai iliustruo
t a s . Viršelį puošia dail. Prano 
Lapės Maironio portretas. Reda
gavo Regina Kučienė. 

x E l e n a D a u g u v i e t y t ė - K u -
d a b i e n ė , aktorė , režisierė, šių 
metų birželio 25 d., Toronte 
Pasaulio l ietuvių IV ku l tū ros 
kongreso svarstybose ,,Kokio 
lygio t ea t r a s išeivijoje" pa te iks 
sugestijas dėl t ea t ro a te i t ies iš 
savo ilgos pat i r t ies d i rbant su 
mėgėjų grupėmis . 

x C i c e r o v y s k . M . 
V a l a n č i a u s ateitininkų kuopos 
tėvų komitetas ruošia var to tų 
vaikų rūbų ir žaislų ir var to tų 
knygų išpardavimą sekmadienį, 
birželio 26 d. Cicero Šv. An tano 
parapijos mažojoje salėje. Šiam 
tikslui norį kuopai padėti ir 
p a a u k o t i m i n ė t ų d a i k t ų , 
prašome skambin t i Aldonai 
Bielskienei tel. 788-6208 a rba 
Romai Kuprienei tel. 447-9319. 
S u s i t a r u s iš a n k s t o , t ė v ų 
komiteto nar ia i a tvažiuos į 
n a m u s p a i m t i p a a u k o t u s 
daiktus . 

x A. Š a p o k o s r e d a g u o t a 
L i e t u v o s i s to r i j a IV lcada. 688 
pusi., k ietais viršeliais , ka ip 
praneša leidėjas — Vydūno jau
nimo fondas, jau yra išparduota. 
Nežymus šios knygos skaičius 
dar yra užsilikęs pas platintojus 
T „Drauge" . Kaip žinoma, ši 
tnyga Lietuvoje y ra labai lau
k iama ir ver t inama. Ka ina su 
pers iunt imu 19 dol. 

x „Kr ivūlė" , Vakarų Europos 
lietuvių sielovados žurnalas, šių 
metų nr. 1. išėjo iš spaudos. Vir
šelis papuoštas arkiv. Liūdo 
Povilonio pop. Jono Pau l i aus II 
tr vysk. V. Michelevičiaus nuo
t rauka . Enciklikos s a n t r a u k a , 
Lietuvos vyskupų pasisakymas 
apie Marijos metus , ta ip pa t 
laiškas pradedant krikščionybės 
700-tąjį š imtmet į Lietuvoje. 
Redaguoja kun. B. Liubinas ir 
V. Natkevičius. 

x P o v i l a s K a r o s a s , New 
Britain, Conn., lietuviško žodžio 
ir ve ik los dosnus r ė m ė j a s , 
„Draugo" garbės prenumerato
rius, pratęsdamas prenumeratą, 
p r idė jo 6 0 dol . d i e n r a š č i o 
palaikymui, kad j is ilgai gyvuo
tų ir lankytų kiekvieną lietuviš
ką šeimą. Nuoširdus ačiū. 

x Algis B i r u t i s , Glen Ellyn, 
111., įvairiomis progomis pa
remia „Draugą". Ir šį kar tą pra
tęsdamas prenumeratą a ts iuntė 
visą š imtinę. A. Biručiui , mūsų 
garbės prenumera tor iu i , lietu
viško žodžio rėmėjui, t a r i a m e 
nuoširdų ačiū. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. — 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s J o n a s G i b a i t i s 
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. 

ADVOKATAS 
Vytenis L ie tuvn inkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

vimo konkursuose. Specialiu 
žymeniu buvo atžymėtas kaip 
g e r i a u s i a i i š la ikęs N E D T 
egzaminus (nation-vvide tęst). 
Peter yra įsigijęs ir privataus 
piloto leidimą ir skraido kaip 
Chicago Aviation Inc. pilotas iš 
Midway aerodromo. Mėgsta 
slidinėti, modeliuoti lėktuvus, 
meškerioti ir kilnoti svorius. 
Šoka taut. šokius Vyčių grupėje. 
Studijuos IIT aeronautiką, nori 
būt i komerciniu pilotu. 

R e n a t a G a r b o n k u t ė , Gied 
ros ir Viktoro Garbonkų dukra 
baigė Do\vners Grove North 
H.S. Mokykloje būdama, Rena 
t a priklausė įvairiems klubams: 
p l a u k i m o , s l i d inė j i m o ir 
d ramos , rašo poeziją. Šoka tau
t i n i u s šokius Vyčių grupėje ir 
y r a Nerijos j ū ių skaučių tunto 
n a r ė . S tud i juos . J o r e n s i c " 
psichologiją. 

P e t e r Kevin K a n e , Auksės 
Balčiauskai tės-Kane ir Kevin 
K a n e sūnus, baigė Marist H.S. 
Visus 4 metus buvo garbės 
mokinių sąraše ir įrašytas į 
„Who ' s Who Among American 
H.S. S tuden t s" knygą Kaip 
pasižymėjęs moksle yra gavęs 
111. stipendija IIT Aukštojoje 
mokykloje. Trejus metus iš eilės 
dalyva%o tiltų modelių projekta-

x Marąuet te Parko Lietuviu 
n a m ų savininkų organizacijos 
mėnes in is nar iu susirinkimas 
įvyks penktd. b i rže l io 17 d. 
6 :30 v .v . švč. M. Mari jos 
Gimimo parapijos salėjo. 6820 S. 
VVashtenavv. P rašome visus 
n a r i u s d a l y v a u t i . Po susi
r ink imo — vaišės. 

(sk) 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
s a m s ir ki t iems dokumentam-, 
k u r i a s galima tuojau atsiimti. 
Amer ican Travel Service Bu 
r e a u , 9727 S. Western Ave.. 
C h i c a g o , 111. 6 0 6 4 3 . Tel. 
238-9787. 

(sk* 

x G r e i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicas 
ir apy l inkėse . Skambinkit* ' 
R E / M A X F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x „ T a u t o d a i l ė j e " , 6229 S. 
Campbel l Ave., parduodamos 
staklės, siūlai ir taut iniams dra
buž iams priedai. S k a m b i n t i 
WA 5-8023. 

Vidas Paul ius , Violetos ir dr. 
Algio Pauliaus sūnus, baigė 
Elgin Academy. Vidas spor
tininkas, j is 2 metus priklausė 
Varsity „ t rack" komandai; tre
j u s metus „cross country", 
šachmatų klubui, rašė ir dirbo 
mokyklos la ikrašč iu i ir 
priklausė Pi Sigma Pi istorikų 
draugijai. Vidas yra baigęs 
ČALM mokyklą. Lanko Pedago
ginį L institutą, yra jūrų skau
tas ir instruktorius buriavimo 
stovyklose. Šoka tautinius šo
kius „Grandies" grupėje. Daly
vavo Jaunimo kongrese Austra
lijoje (1987 m.'. Žada studijuoti 
Liberal Arts Loyolos universi

tete. 
x „ S p o r t s I l l u s t r a t e d " 

birželio 13 d. laidoje Rich Reil-
ly plačiai rašo apie Arvydą 
Sabonį ir jo elgesį krepšinio 
žaidynėse bei dabartiniam gyve
nime Portlande, kur jis gydosi. 
Ta ip pat paminė tas ir dr. 
Kęstutis Vitkus, kuris jam darė 
operaciją ir dabar atlydėjo bei 
buvo vertėjas, susikalbant su 
amerikiečiais. Jis sporto žurnalo 
įvertintas labai teigiamai ir 
dargi paiminėtas. kad yra gimęs 
ir augęs Lietuvoje. 

x Jul i ja Puodž iuka i t i enė , 
\Vaterbury, Conn., atsiuntė 25 
dol. ..Draugo" paramai ir 5 dol. 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių su tokiu laiškučiu: siun
čiu mūsų mėgiamojo .,Draugo" 
dienraščio parėmimui kuklią 
auką. Didžiai vertiname Jūsų 
darbus ir pastangas taip gražiai 
ir išsamiai darbuotis „Draugo" 
gyvavimui... gyvuokite!". Nuo
širdus ačiū už mielus žodžius ir 
auką. 

x Vytas Raudys iš Chicagos. 
111., parėmė „Draugą" 40 dol. 
auka ir pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. Vyt. Rau
dį skelbiame garbės prenumera
torium, o už rėmimą savos spau
dos labai dėkojame. 

x J u o z a s Mačiulait is , lied 
ford, Mich., pratęsdamas prenu
meratą, pridėjo ir 20 dol. auką. 
J. Mačiulaitį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame. 

x Dėmesio nor in t iems ap 
lankyti page idaujamas vie tas 
Lietuvoje! Rugsėjo 6 d. lydėsiu 
p-upe - 15 d. Lietuvoje. Yra likę 
tik keletas vietų. Smulkesnė 
informacija American Travel 
Service Bureau, 312-238 9787. 
Iki liepos 8 d. būsiu Lietuvoje. 
Grįžęs vėl siųsiu ka rgo , pa
rūpinsiu v ideo , s te reo apara
tūrą. Giminėms iškviesti patar
navimas vyks ir toliau. Tarpi
ninkausiu nebrangiai automo
bilių ir kt. prekių pirkime Lie
tuvoje. Rašykite, pranešdami 
s;ivo telefoną. Grįžęs tuoj pat 
jums paskambinsiu. R o m a s 
Pūkštys , 9040 S. Roberts Rd . , 
Hickory Hills, H, 60457. Tel . 
312-4.50- i 145. 

(sk) 
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Keoaguo,* J. Fiacas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago. IL 60629 

KOKIA BUS 
N E P R I K L A U S O M A 

LIETUVA 

Kai Lietuva atgaus nepri
k lausomybę, d a u g l ie tuvių 
išeivių grįš Lietuvon padėti 
atstatyti valdžią i r kraštą. Visų 
pirma ko lek tyv in ius ū k i u s 
išardys ir žemę išdalins pana
šiai, kaip per nepriklausomos 
Lietuvos žemės reformą. Nors 
lenkai Vilnių dar bandys atim
t i , lietuviai greit suorganizuos 
kariuomenę ir Vilnių nuo lenkų 
apgins. Uždarytos Bažnyčios 
bus sutaisytos ir at idarytos Ig
nalinos (ir kt. sovietų statytos 
atominės elektr inės , jei jų bus) 
bus apstatytos apsaugomis (kaip 
amerikietiškos atominės jėgai
nės). 

Naujai a tkur t a valstybė bus 
demokratinė respublika. Visi 
v a l s t y b i n i a i r e i k a l a i bus 
tvarkomi lietuvių kalba. Senąją 
kooperatyvinę maisto ir gami
n ių p a s k i r s t y m o s i s t emą 
atstatys, ka r tu su Lietuvos 
bankais. 

Penkeriems metams praėjus, 
daug okupanto padarytos žalos 
bus atitaisyta. Menki pastatai 
bus arba nugriaut i , arba pa
stiprinti. Baltijos pajūris bus 
išvalytas ir taps pasauliniu 
kurortu. Atnaujins greitkelius 
ir pastatys modernius geležin
kelius, kur ie jungs Lietuvą su 
k i t a i s E u r o p o s k r a š t a i s . 
Kadangi tuo laiku bus drau
džiama turėt i daugiau kaip 
vieną automobilį kas t r ims 
šeimos nar iams, dviračiai bus 
plačiai naudojami. Lietuva bus 
vienas iš pirmųjų krštų, išve
dusių dviračiams t akus t a rp vi
sų didesnių krašto miestų. Dvi
račiai tuomet bus dirbami taip, 
kad pilnu greičiu važiuojant, 
pasieks šešiasdešimt mylių į 
valandą. Žmonių gyvenimo 
lygis bus daug aukštesnis, negu 
okupacijos laiku. Bus mažai 
vargšų, o maisto užteks visiems 
gyventojams. 

Deš imčia i m e t ų p r a ė j u s , 
Lietuva prisijungs prie Jung
tinių Europos Tautų, kurioms 
priklausančios valstybės, nors 
turinčios a t sk i ras valdžias, 
b e n d r a i s ieks p a t o b u l i n t i 
sus i s i ek imą , p r e k y b ą ir 
gyvenimo lygį. Visi priklausan
tys kraštai siųs atstovus į J E T 
sostinę Berlyną (nes Berlynas 
Europos vidury). 

Po dvidešimt penkerių metų 
visa matoma okupacijos žala jau 
b u s a t i t a i s y t a . V i l n i u s ir 
Kaunas susilies į vieną miestą. 
Vi lniaus/Kauno mies te bus 
vienas iš Europos pagrindinių 
erdvės centrų. Lietuva turės 
pastovų litą (pasaulinėj rinkoj) 
ir mažą sąmatinį deficitą. Be
veik visi gyventojai galės apmo
kėti vieno automobilio kainą. 
Lietuvos prekyba klestės, ir 
Lietuva bus vienas iš pasaulio 
p roduktyv iaus ių ir t u r t i n 
giausių kraštų. 

D a r i u s U d r y s , 
„Židinio" neakivaizdinės 

l i tuanistinės mokyklos 
II sk. mokinys. 

Daug, daug tūkstančių lietuvių rusai ištrėmė į Sibirą mirčiai. Kiti visą 
savo turtą palikę bėgo į vakarus gelbėdami savo ir savo šeimų gyvybe. 
Padėkime kuo galime laisvės siekiančiai tėvynei Lietuvai ir patys būkime 
susipratę lietuviai. 

K O D Ė L M E S T U R I M E 
M I N Ė T I IR Š V Ę S T I 

V A S A R I O Š E Š I O L I K T Ą J A 

Daug metų lietuviai kovojo su 
priešais, kad jie nepavergtų 
mūsų krašto. Lietuviai labai 
mylėjo savo kraštą ir kovojo už 
savo krašto laisvę. Kad ir nar
siai kovojo, tačiau gausioms 
jėgoms negalėjo pasipriešinti . 
Galų gale rusai vėl užėmė 
Lietuvą. Lietuva buvo ilgoje 
vergijoje. Neturėjo teisės nieko 
l ie tuviškai daryt i . 1918 m. 
vasario mėn. 16 dieną Lietuva 
buvo paskelbta nepriklausoma 
v a l s t y b e . L i e t u v i a i l a b a i 
džiaugėsi ir savo džiaugsmą 
norėjo visam pasauliui išreikšti. 

Nepriklausomybės laikais lie
tuvia i pasiekė didelę pažangą. 
Pas ta tė daug fabrikų. Gamino 
drabužius , pieno produktus , 
augino rugius - kviečius ir 
d a u g k i tų da lykų . La i sve 
neilgai džiaugėsi l ietuviai . An
t r a s pasaulinis karas vėl atnešė 
Lietuvai vergiją — rusai vėl 
užėmė Lietuvą. Man sunku 
įsivaizduoti, kaip y ra sunku 
bū t i be laisvės. Negali labai 
laisve džiaugtis kol nesi jos 
praradęs . 

Lietuviai turėtų visada minėti 
Vasario Šešioliktąją, kad nepa
mirštų, jog jų protėviai ilgai 
kentėjo ir kovojo už laisvę. Mes 
ne turė tume pamiršt i ir šian
dien, kad mūsų broliai dar 
kenčia Lietuvoje. Nepamirškim, 
ka ip gerai yra mums, kad mes 
g a l i m e ka lbė t i l i e t u v i š k a i , 
daryti ką norime ir neprivalome 
k l a u s y t i k i t ų n e t e i s i n g ų 
nurodymų. Mes turėtume švęsti 
V a s a r i o Šeš io l ik tą ją , k a d 
nepamirštume, kad esame lietu
viai . Reikia visą laiką kalbėti 
l ietuviškai. Gal rusai pamatę , 
ka ip mes švenčiam šią šventę 
grąžins mūsų kraš tui laisvę. 

A n d r i u s K u d i r k a , 
Los Angeles S*. Kazimiero 

lit. m-los mokinys. 
(„Jaunystės garsai"). 

V A K A R E 

J a u saulutė nusileido — 
Laikas į lovytę, 
Bet dar bėgsiu pabučiuoti 
Tėtę ir mamytę. 

Padėkoti jiems už visą, 
Jųjų rūpestėlį 
Ir dar sukalbėti 
Mažą poterėlį. 

Dar paglostyti kačiuką 
Mūsų burkuonėlį 
Ir paduoti dar šuniukui 
Duonos gabalėlį. 

M. M e r k e v i č i u s 

L A I S V E S STATULA 
GRIMSTA.. . 

(Įsivaizduotas skubus 
pranešimas) 

Štai aš stoviu arti Laisvės sta
tulos, kur i visai neseniai nuvir
to į vandenį. O kas per tragedi
ja! Ji kaskar t grimsta gilyn ir 
gilyn... Viskas atsitiko labai 
staiga. 

— Užkabinkite kablius, nu
leiskite lynus, sutvirtinkite pri
rišimus, negalima leisti jai nu-
grimsti , — girdėti jos gelbėtojų 
balsai prie atgabentų milžiniš
kų kranų. 

— Senyvas prezidentas asme
niškai sumokės daug pinigų, jei 
pavyks ja kaip nors sulaikyti.. . 
— ragina vienas kitą tie patys 
balsai. 

— Vyrai , būkite atsargūs, 
žiūrėkite ar nepradeda jūsų pri
tvir t inimai smukti žemyn! — 
šaukia iš kitos pusės balsai. 

— O, Dieve, mano, ji jau visai 
grimsta. Skubėkite, kas nors te
lefonu praneškite Prezidentui, 
—girdėti kažkieno įsakantys 
balsai. 

Atrodo nepavyks išgelbėti. 
Nuos to l i a i gali s iek t i 250 
bilijonų dolerių. Niekas negalės 
pakeisti Laisvės statulos! 

Šį skubų pranešimą „Trupinė
liams" atsiuntė mūsų reporterė 
I lona Naujoka i ty tė — Levvis iš 
New Yorko. 

Ottawos dr. V. Kudirkos 
lit. m-la. Kanada. 

(„Trupinėliai"). 

K. B I N K I O „ A G U O N Ė L Ė S " 

A g u o n ė l i ų s p a l v o s l a b a i 
gražios. Kai žiūri į lauką, visos 
gėlės ir aguonėlės t a r t u m dega 
ir klausi savęs, „ a r čia žemė, ar 
čia rojus". Aguonėlių grožis yra 
jų spalvose. 

N i d a Č e r n i a u k a i t ė 

Jų spalvos raudonos ka ip 
ugnis. Visur , k u r jos žydi, 
atrodo, kad v i skas dega. 

K a r i g a i l a P e t r u l i s 

Aguonėlės y r a tokios gražios, 
jei žmogus ats i randi tarp jų, gali 
apsvaigti min tyse ir galvoti , 
kad esi pa tekęs į rojų. 

V i k t o r a s M e m e n ą s 
Vis i D e t r o i t o „ Ž i b u r i o " 

a u k š . li t . m- los m o k i n i a i . 
( „Ž ibur io S p i n d u l i a i " ) . 

A L G I U K A S S U K L Y D O 

Gyveno be rn iukas , va rdu Al
giukas. J i s buvo labai gabus ir 
rūpestingas be rn iukas . T ik šį 
kartą kas nors j a m ats i t iko. J is 
manė, kad paruošė visas pamo
kas, todėl išėjo l a u k a n žaist i . 

Kitą dieną po pusryčių j is išėjo 
į mokyklą. Tuo laiku, kai j i s įėjo 
į klasę a ts iminė , kad pamiršo 
atl ikti ma tema t ikos pamokas . 
Galvojo, kad mokytojas p y k s ir 
gal pažymį sumažins . Tuomet 
jam nebeteks bū t i pagyr imų 
sąraše. 

Kai mokytojas paprašė įduoti 
namuose a t l i k t a s pamokas , Al
giukas drebėjo iš baimės: 

— Aš šešerius me tus nepamir
šau savo pamokų, kas su mani
mi darosi? — išsigandęs sau 
kalbėjo. 

— Aš... Aš... pami r šau savo 
matematikos pamokas , — liūd
nai tarė Alg iukas lėtai priėjęs 
prie mokytojo. 

— Nebijok, Algiuk, mes visi 
padarome klaidų. Atsimeni, kai 
aš religijos pamokoje kalbėjau 
apie Adomą ir Ievą. J ie pada rė 
klaidą nek lausydami Dievo. Ir 
aš pats esu pada ręs klaidų, — 
ramino mokytojas susijaudinu
sį Algiuką. 

— Ačiū, kad m a n atleidote. Aš 
maniau, kad jūs labai supyksite 
ir pažymį sumažinsi te , — ta rė 
atsidusęs Alg iukas . 

Algiukas a ts iminė savo moky
tojo žodžius b ū d a m a s gimnazi
joje. Algiukas ir dabar n e t t r is 
kar tus peržiūri savo pamokas 
J is s tengiasi n e p a d a r y t i tų 
pačių klaidų ir nepamirš t i savo 
pamokų. 

A u š r i n ė B a g d o n a i t ė , 
Buvusi Marąue t t e Pa rko 

lit . m-los mokinė 
(„Vyturėl is") 
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Harry ir Bar ry buvo du iš tre
jetuko (triplets). 
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Po kiekvieno kėglio nuver
timo bern iukas skai tė šiuos 
žodžius: start l ing, starling, star-
ing, string, st ing, sing, sin, in, i. 
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PieSė Laura von Brovvn 
Marquette Parko lit. m-los 7 sk. mokinė 

G A L V O S Ū K I O NR. 
A T S A K Y M A S 
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Ką parašysi, to nei su kirviu 
neištašysi. 

Lietuvių patarlė 

Ką vasarą suvežiosi, tą žiemą 
išpešiosi. 

Lietuvių patarlė 

P a v e i k s l ų k a t a l o g e b u v o 
p a ž y m ė t a : š e š k a s ( s k u n k ) 
akmeninių ang l ių kasyklose. 
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D a i n i n i n k ė s 
Kate Smith. 

v a r d a s buvo 
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