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

Pareiškimai ir protestai 
Jų Ekscelencijoms Lietuvos 
vyskupams, vyskupijų 
valdytojams, Kunigų 
Seminarijos vadovybei Panevėžio vyskupijos kunigų 

Pareiškimas 
(Tęsinys iš praeito penktadienio) 

3. Mes manome, kad Kunigų 
Seminarijos vadovybė pati turė
tų jausti didesnę atsakomybę už 
tinkamą, reiklią dvasinę atmos
ferą pačioje Seminarijoje. Net ir 
geriausią kandidatą Seminari
ja turi sugebėti dvasia pakelti 
dar aukščiau, o ne nuskurdinti. 
Mes galvojame, kad visa tai 
būtų galima pasiekti, kai: 

a) kiekvienas profesorius a r 
dėstytojas pats bus deramoje 
dvasinėje aukštumoje, 

b) kiekvienas profesorius ar 
dėstytojas ne t ik gerai perteiks 
dėstomo dalyko medžiagą, bet 
ir užsiims kompleksiniu 
auklėjimu. 

c) bus sudarytos sąlygos dides
niam Dvasios Tėvo vaidmeniui, 

d) kreipiamas didesnis dėme
sys į dvasines pratybas bei 
askezės problemas, 

e) dvasinė Vadovybė daugiau 
bendraus su klierikų elitu ir 

sudarys sąlygas, kad elitas 
duotų toną dvasinei Seminarijos 
atmosferai, o ne kažkokios 
dažnai net nekontroliuojamos 
grupuotės. 

4. Reikėtų, kad kasmet, 
išleisdama klierikus vasaros 
atostogoms, Seminarijos Vado
vybė duotų Ordinarams kiek
vieno jiems priklausančio klie
riko išsamią charakteristiką, 
kuria remiantis Ordinaras, pa
sitaręs su konsultoriais, paskirs 
atostogaujančiam vietą, gi tos 
parapijos klebonui nurodys kon
kretų uždavinį. 

5. Reikėtų, kad neopres-
biteriai būtų skiriami tik į to
kias parapijas, kur darbuojasi ir 
galės jiems atrama būti šventi 
klebonai, idealistai. Šias mintis 
ir pasiūlymus padiktavo meilė 
Bažnyčiai ir noras matyti 
šviesią jos ateitį. 
1988, gegužės 23d. 
Pasirašė 109 kunigai. 

Kinijoje nauji veidai, bet seni 
tikslai 

Beijingas. — Kinijos Komu
nistų partija atleido iš visų 
pareigų savo generalinį sekre
torių Zhao Ziyang ir paskyrė 
naujus vadus. Naujieji viršinin
kai pasisakė už ekonominius ry
šius su užsieniu. Visi jie pra
eityje buvo už suplanuotą 
ekonomiją, bet ne už laisvą 
krašto ekonomiją. Užsienio 
žurnalistai mano, kad jie ir 
toliau griežtai baus politinius 
savo priešininkus, kurie norės 
demokratijos. 

Naujasis Kinijos komunistų 
partijos sekretorius yra Jiang 
Zemin, 62 m. amžiaus inžinie
rius, kuris buvo Šanghajaus 
miesto meras ir šiek t iek 
pagerino to miesto ekonomines 
sąlygas. Jis galįs angliškai 
cituoti ištraukas iš Amerikos 
nepriklausomybės deklaracijos, 
bet kartu ir tvirtai kontroliuoti 
demokratinio nusiteikimo pilie
čius. Kinų Politbiure tai esąs 
labiausiai išsilavinęs kinietis. 
Jis atstatysiąs pasitikėjimą su 
užsieniu — taip mano vyresnieji 
Kinijos Politbiuro nariai. Buvo 
tuoj išleistos fotografijos, kaip 
visi vieningai pakėlė rankas už 
pasiūlytąjį kandidatą. Kinijoje 
visi tebebalsuoja „taip", dar 
nėra nė vieno prieš balsuotojo, 
kaip kad buvo ir Stalino laikais. 

Naujasis sekretorius 
Jiang kalba angliškai, rusiš

kai ir rumuniškai, o skaityti 
gali japoniškai ir prancūziškai. 
J i s pažįstąs daug užsienio 
pramonės žmonių. Jo sūnus šiuo 
metu studijuoja Amerikoje. 
Valstybės departamento kinie
čių reikalų žinovas pasakė ne
manąs, kad Jiang būtų tikrasis 
kinų komunistų vadas. Jo pozi
cija yra nepakankamai stipri. 
Pas kinus daug lemia prestižas, 
asmeniniai ryšiai, vyresnišku
mas, pažintys, o Jiang tų daug 
neturįs. Be to, jis yra jaunesny
sis Politbiuro narys. 

Keturi nutarimai 
Kinijos Komunistų partijos 

suvažiavimas priėmė keturis di
džiuosius veiklos punktus atei
čiai. Trys pirmieji yra nepalan
kūs Vakarams: kova su kon t r 
revoliucionieriais sukilėliais, 
ekonominių išlaidų sumažinimo 
vykdymas, kuris buvo pradėtas 
praėjusiais metais,ir sustiprini
mas ideologijos bei kova „prieš 
buržuazinį liberalizmą". Ketvir
tas suvažiavimo nutarimas yra 
pagerinti partijos organizaciją ir 
panaikinti korupciją. 

Žurnalistai pastebėjo, kad 
vyriausiojo kinų Politbiuro 
viršininko Deng draugai buvo 
paskirti svarbioms valdžios 
pozicijoms. Pavyzdžiui, vienas 
toks yra Ding Guangen, kuris 
žinomas tik kaip Deng bridžo 
partneris, arba ir Saugumo 
viršininkas Qiao Shi, kuris taip 
pat jo artimas prietelis. Tad 
kinų vadovybėje, pagal New 
York Times, nauji veidai, bet 
seni tikslai. 

Įspėjimas latvių 
frontui 

Ryga. AP ir Reuterio žinių 
agentūros vakar skelbė, jog Lat
vijos Komunistų partijos vado
vybė įspėjo Latvijos Liaudies 
frontą griežtai atsiriboti nuo 
tokių pareiškimų, kaip išsto
jimas iš Sovietų Sąjungos. Tai 
esą negalima suderinti su 
esama padėtimi. Bet žinių 
agentūros ta proga primena, jog 
anksčiau panašius pareiškimus 
ir suvereniteto deklaracijas jau 
yra paskelbusios kaimyninės 
šalys — Estija ir Lietuva. Esti
jos Liaudies frontas ir Lietuvos 
Sąjūdis turi šimtaprocentinį 
savo tautų pasitikėjimą. Be to, 
agentūros primena, kad Baltijos 
respublikose sutartinai siekia
ma ekonominės autonomijos, ku 
rios Maskva nenori leisti. 

Sovietų Sąjungos prezidentas Michailas Gorbačiovas atsisvc ikina su Irano 
parlamento pirmininku Hashemi Rafsanjani Kremliuje. 

Sovietų — Irano bičiulystė 

Maskva. — Irano parlamen
to pirmininkas Hashemi Raf
sanjani džiaugėsi pagerėjusiais 
ryšiais su Sovietų Sąjunga, bet 
tuoj pat, baigdamas vizitą 
Maskvoje, apkaltino Ameriką 
darant trukdymus, kad tų ryšių 
nebūtų. Pirmininkas Rafsan-
hani spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad Iranas daug 
palankiau vertina Maskvą, 
negu Washingtoną. Šis pasikei
timas ryškiai pastebimas po 
ajatolos Chomeini mirties bir
želio 3 d., kuris buvo nusistatęs 
prieš Ameriką ir prieš Maskvą. 

Įsakymas tebegalioja 
Prez. Gorbačiovas nieko 

nelaukdamas tuoj bendrame 
komunikate įrašė, pažadėdamas 
bendradarbiauti su Iranu ir 
padėti sustiprinti jo apsigynimo 
karines pajėgas. „Amerikiečiai 
patys sugadino savo reikalus 
Irane", kalbėjo Rafsanjani, kai 
jis buvo klausiamas, ar ir 
Amerika jau daugiau nebebus 
vadinama „šėtonišku" Irano 
priešu. Jis ir čia pasisakė 
manąs, kad islamo išpažintojai 
turėtų nužudyti britų rašytoją 
Salman Rashdie pačia pir
miausia pasitaikiusia proga. Jo 
eilėraščiai įžeidė musulmonus ir 
Irano vadai jį pasmerkė myriop 
už jų Dievo paniekinimą. Rush-
die ir dabar tebesislapsto, kad 
nebūtų nužudytas. To esą nega
lima pakeisti, sakė Rafsanjani, 
tai ajatolos įsakymas. 

Kalbėdamas apie ginklų gavi
mą iŠ Sovietų Sąjungos, Rafsan
jani aiškino, jog Irano-Irako 
karas išmokė juos pasitikėti 
savo jėgomis, tačiau „kai ku
riuose dalykuose mums reikia 
techniškos pagalbos ir mes tai 
gausime iš kitų šaltinių". Jis 
sakė, jog esą „labai sunku iš
spręsti tuos labai įtemptus san
tykius su Amerika". Bet visai 
priešingas pareiškimas buvo 
apie Sovietų Sąjungą — iš jo 
pusės ir iš Gorbačiovo pusės 
apie Iraną, tad bendrame komu
nikate į rašyta , kad abi 
valstybės pasirašo naują drau
giškumo susitarimą. 

Uzbekistano respublikoje, Kur 
islamo fundamentalistai kal
tinami riaušių kėlimu. J tai jis 
atsakė, kad tai Sovietų vidaus 
reikalas, bet prid< o, kad Gorba
čiovas turįs daug padaryti, kad 
suteiktų laisvę ir išmokintų 
savo žmones dalyvauti demo
kratiniame procese. Manoma, 
jog šis Rafsanjani vizitas turėtų 
padėti sovietų problemoms 
islamiškame Uzbekistane. Kad 
tai turi pagrindo, rodo ir tai, kad 
Rafsanjani, baigęs pasitarimus 
Kremliuje, išvyko į Azerbai
džano sostinę Raku miestą, 
vieną iš centrų, kuriame gyvena 
didelė dalis islamo žmonių, jų iš 
viso esama 30 milijonų. 

Vienas iš bendradarbiavimo 
punktų yra labai įdomus — tai 
nutarimas pasikeisti religinių 
vadų vizitais, kurie būsią 
vykdomi tarp ateistinio Krem
liaus ir islamiško Irano vyriau
sybės. Iki šiol tie vizitai tarp 
Maskvos ir Teherano buvo aja
tolos draudžiami. 

Prezidento 
pareiškimas 

Washingtonas. Prancūzų 
žinių agentūra praneša, jog 
prez. G. Bushas, pasakė, kad 
žmogaus teisių situacija Balti
jos valstybėse yra pagerėjusi, 
bet ne tiek kiek reikia. Ateitis 
tose valstybėse esanti šviesesnė, 
negu bet kada praeityje. Poli
tiniai kaliniai paleisti, bažny
čios grąžinamos, leistos vartoti 
jų kalbos ir tautinės vėliavos, 
tačiau to neužtenka. ,,Tai 
svarbūs dalykai, bet teisin
gumas reikalauja, kad dau
giau būtų padaryta. Ameri
ka atsisako pripažinti viena
šališką Baltijos valstybių 
ginkluota jėga įjungimą į Sovie
tų Sąjungą". Tai buvo padaryta 
pagal sovietų-nacių 1939 susi
tarimą. 

Išvyko pas musulmonus 
Žurnalistai jo paklausė, ką 

Gorbačiovas turėtų daryti kalba. 

— Lietuvos traukiniuose, 
kurių mašinistai ar jų padėjėjai 
nėra lietuviai. įrengė automa
tinius pranešimus lietuvių kal
ba. Ten yra 12 elektrinių trau
kinių ir septyniuose iš jų įrengti 
tie automatai, kurie praneša 
bendras informacijas lietuvių 

PA VERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Lietuvoje 1940 m. birželio 
28 d. okupacinė Sovietų vyriau
sybė uždraudė religijos mokymą 
mokyklose. Tuo pačiu buvo 
uždrausta ir meldimasis visose 
mokyklose. 

— Lietuvos Komunistų parti
ja šiuo metu neturi nė vieno 
nario su sprendžiamuoju balsu 
Sovietų Sąjungos Centro komi
tete. 

— Kinematografų aštuntasis 
suvažiavimas vyko dvi dienas 
Menininkų rūmuose. Buvo 
svarstoma persitvarkymo pla
nai. Pri imtas nutarimas, 
kad Lietuvos kinematografų 
sąjunga yra nepriklausoma 
organizacija, taigi, atsisako 
Maskvos įsakymų. Nauju sąjun
gos pirmininku išrinktas kino 
kritikas Skirmantas Valiulis. 

— Vilniuje įvyko mokslinė 
konferencija tema: „Pabaltijo 
valstybių vidaus ir Užsienio 
politikos problemos II-jo 
pasaulinio karo išvakarėse ir jo 
pradžioje". Buvo nagrinėjamos 
Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 
1939 metais pasirašytos sutar
tys. 

— Klaipėdos konservatorijos 
dėstytojai susibūrė į ansamblį 
„Muzikoriai", kurių kūryba 
skirta mažiesiems klausyto
jams. 

— „Tiesos" dienraštis Lietu
voje rašo, jog nežinoma, kiek 
lietuvių gali gyventi Lenkijoje. 
Daugiausiai jų gyvenama Gdan
ske, Ščecine, Vroclove, Slupske, 
Bialistoke, Suvalkuose, Punske. 
Manoma, kad Lenijoje gali būti 
30,000 lietuvių. Varšuvoje gal 
tik 50. 

— Sąjūdžio V seimo sesija 
kreipėsi į Lietuvos 
Aukščiausiąją tarybą, 
prašydama nelaukiant išleisti 
įsakymą, kuriuo būtų nustatyta 
Lietuvos aukštųjų mokyklų 
autonomija, kompetencija ir 
nurodyta tų mokyklų registra
cijos tvarka. 

— Lietuvoje įvyko pramo
nininkų steigiamasis suvažia
vimas ir jame dalyvavo 1,017 
delegatų iš įvairiausių pramo
nės šakų. Atidaryme kalbėjo 
pirmasis sekretorius Algirdas 
Brazauskas ir Sąjūdžio pir
mininkas Vytautas Land
sbergis. Sąjungos pirmininku 
išrinktas A. Jasinavičius. 

— Ketvirtosios Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynės, kaip 
praneša „Komjaunimo Tiesa", 
įvyks 1991 metų rugpjūčio 
mėnesį Lietuvoje. Jas rengia 
Lietuvos tautinis olimpinis ko
mitetas kartu su Lietuvos 
valstybiniu sporto komitetu ir 
Kultūrinių ryšių su tautiečiais 
užsienyje „Tėviškės" draugija. 
Lietuvos sportininkų atranki
nės varžybos bus 1990 m. Ne 
Lietuvoje gyvenančius sporti
ninkus deleguoja jų sportinės ir 
visuomeninės organizacijos. 

— „Druskininkai-89" — 
tokiu pavadinimu buvo suruoš
tas dar 35 metų nesulaukusių 
kompozitorių festivalis. Jo metu 
buvo paskelbtas šių metų 
Kultūros fondo premijos lau
reatas Rytis Mažulis. Kita 
premija buvo įteikta muzikolo
gei Rūtai Goštautienei. 

— Lietuvos Komunistų Cen
tro komiteto narys B. Zaikaus
kas buvo priverstas nulipti nuo 
platformos, kai žmonės pradėjo 
šaukti „Ačiū, ačiū", kada jis 
pasakė kalbėdamas, jog partija 
yra už Lietuvos ekonominį suve
renumą Sovietų federacijoje. Jis 
neminėjo nepriklausomybės ir 
publika jį nušvilpė. 

Kongresmanas Traficant 
reikalauja ištirti OSI veiklą 
New Yorkas. — Americans 

for Due Process praneša, kad 
birželio 20 d. pirmą kartą per 
beveik dešimt OSI gyvavimo 
metų JAV Atstovų rūmų narys 
viešai pareikalavo Kongresą 
ištirti OSI veiklą. 

Kongresmenas James A. Tra
ficant, Jr., iš Ohio, padarė 
sekantį pareiškimą Atstovų 
rūmuose: „John Demjanjuk bu
vo automechanikas Clevelande. 
Jis gimė 1920 m. Ukrainoje. 
Buvo priverstas įstoti į Raudo
nąją armiją 1940 m. ir tapo 
vokiečių karo belaisviu 1942 m. 
John Demjanjuk sakė, kad jis 
tarnavo keturiose karo belais
vių stovyklose iki karo galo. 
Izraelio teismas juo nepatikėjo 
ir pasakė „Ne". Jie sakė, kad jis 
yra Ivanas Žiaurusis. J is yra 
dabar Izraelio kalėjime, nuteis
tas mirčiai." 

„Mano nuomone, ši byla dvo
kia. Yra liūdna, kad Amerikos 
Office of Special Investigations 
(OSI) pareigūnai yra nusisukę 
nuo savo piliečio teisių, staty
dami pavojingą precendentą, 
kuris gali į pavojų pastatyti visų 
piliečių teises. Yra per daug 
nesklandumų. Gynybos ad
vokatas nusižudė. Aš nežinau 
tikrų faktų, bet niekas kitas jų 
irgi nežino. Aš prašau investi-
guoti Jono Demjanjuko Ameri
kos pilietybės bylą ir taip pat 
Office of Special Investigations 
darbus šiame krašte. Nors jis 
yra automašinistas, bet ir auto-
mašinistas tur i tam tikras 
teises. Aš nežinau tiesos, bet 
Amerika turėtų ją sužinoti". 

Prašo ištirti ir kitas bylas 
Kongresmenas Traficant taip 

pat raštu kreipėsi į Atstovų 
Rūmų Teisinių Reikalų komite
to pirmininką Jack Brooks, 
prašydamas, kad Komitetas 
pradėtų tirt i OSI vedamas 
bylas. Jis savo laiške pažymėjo, 
jog: „Atrodo, kad (Demjanjuko) 
byla yra tokia jautri, kad žmonės 
nenori į ją įsivelti. Aš esu per
žiūrėjęs reikalą ir prisipažįstu, 
kad gal nežinau visų faktų. 
Tačiau yra tiek daug neįprastų 
nesklandumų šioje byloje, jog aš 
jaučiau, kad turi būti imtasi ko
kios nors akcijos giliau pana
grinėti šią situaciją". 

Prie savo laiško kongr. Trafi
cant prijungė ir du šiais metais 
parašytus kolumnisto Patrick 
Buchanan straipsnius, kurie 

Armėnų sąjūdis 
Maskva. — Prancūzų žinių 

agentūra praneša, jog Armėni
jos komunistinė vyriausybė 
nutarė pripažinti naujai susi
organizavusį tautinį judėjimą 
legalia organizacija. Ši organi
zacija yra pasivadinusi Armėnų 
Tautiniu sąjūdžiu. Šį judėjimą, 
kurio t ikslas yra didesnis 
nepriklausomumas nuo Mask
vos, remia ir Karabacho už
draustasis komitetas. Karaba
cho srities armėnai tebereika-
lauja leidimo prisijungti prie 
Armėnijos. Šis pripažinimas lei
džia armėnų sąjūdžiui atidary
ti savo įstaigą ir leisti laikraštį. 

aprašo Demjanjuko bylos eigą ir 
OSI medžiagos slėpimą nuo 
gynybos. Prie vieno straipsnio 
pavadinimo dar kongr. Trafi
cant prirašė ranka: „Buchanan 
teisingas!! Kas ten po velnių 
darosi su OSI??" 

Pagirtina ADP veikla 
Americans for Due Process jau 

daug kartų yra kontaktavę 
Kongresą, prašydami „over-
sight hearings" — viešo OSI ap
klausinėjimo. Šių metų balan
džio mėnesio kreipimasis buvo 
siųstas asmeniškai visiems 
Sena to Teisinių Reikalų 
komiteto nariams ir prašyta 
buvo iš t i r t i nea iškumus 
ukrainiečio Demjanjuko ir 
kroato Artukovič bylose. J. 
Demjanjukas buvo JAV išpilie-
tintas ir vėliau išvežtas į Izraelį, 
kur jis buvo nuteistas mirties 
bausme už tariamus nusikalti
mus Treblinkoje Antrojo 
Pasaulinio karo metu. Šiuo 
metu jis laukia apeliacijos, kuri 
pras idės a te inant į rudenį. 
Komunistinei Jugoslavijai pa
reikalavus, A. Artukovič buvo 
JAV išduotas ir ten buvo nu
teistas mirties bausme. Jis mirė 
kalėjime. 

OSI slėpė dokumentus 
„Abejose bylose reikalinga iš

tirti, ar Teisingumo departa
mento Office of Special Inves
tigations nenuslėpė svarbių do
kumentų nuo gynybos", pareiš
kė ADP koordinatorė Rasa Raz-
gaitienė, paaiškindama, kodėl 
ADP kreipiasi į Kongreso atsto
vus. Per praė jus ius porą 
mėnesių A. Artukovič sūnus 
Rad, iš Kalifornijos, yra patei
kęs visiems Kongreso atstovam 
dokumentaciją, kuri parodo, 
kad OSI ne tik jugoslavų 
valdžią įtaigojo pareikalauti 
A. Artukovič iš Amerikos, bet 
kad tai buvo padaryta remian
tis melagingu jugoslavų parū
pintu liudininko Avdič pro
tokolu. J. Demjanjuko šeima ir 
gynyba Amerikoje yra išgavę 
informacijas per Freedom of In
formation Act, kurios nurodo, 
kad Demjanjuko byloje OSI 
nuslėpė svarbią dokumentaciją, 
būtinai reikalingą šiuo metu ap
siginti Izraelyje. 

Gegužės mėnesį buvo 
išsiųstas Americans for Due 
Process Žiniaraštis Kongreso 
Ad Hoc Ukrainos ir Pabaltijo 
komiteto nariams bei Atstovų 
rūmų ir Senato Teisinių 
Reikalų komiteto nariam, 
kuriame buvo aprašytos Dem-
janjako problemos, kartu su 
kreipimusi užvesti „oversight 
hearings". 

ADP šiuo metu kontaktuoja 
tautines organizacijas ir prašo 
jas taip pat prašyti „oversight 
h e a r i n g s " Demjanjuko ir 
Artukovič bvlose. 

— Raudondvaryje gegužės 
27 d. buvo surengta tradicinė 
Juozo Naujalio chorų šventė, 
kurioje skambėjo jo sukurtos ar 
harmonizuotos dainos. Čia ruo
šiamasi pastatyti komp. Nauja-
liui paminklą miesto centre už 
pavienių asmenų paaukotas 
lėšas. 

KALENDORIUS 
Birželio 27 d.: Vladislovas. 

Gediminas. Samsonas, Ema. 
Kirilas, Norgailė. 

Birželio 28 d.: Irenėjus, 
Gaudrė. Rėdą. Rainis, Taugėla. 
Arkivysk. Jurgis Matulaitis 
1987 m. paskelbtas palaimin
tuoju. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:29 
Temperatūra dieną 89 1., nak

tį 63 1. 
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NESIRGTI K SVEIKU. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATA, 6515 So. Californla Ave., Chicego, IU. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KAI VIŠTINIS VYRAS 
TURI ANTINU TAPTI 

Klausimas. Pernai per karš
čius mano vyras ko galo negavo. 
Jis vengia vandens kaip višta — 
nė verčiamas negeria. Per sun
kiai dirbdamas drėgname karš-
tyje(labai prakaitavo ir pradėjo 
kaisti, niekus ėmė kalbėti ir 
skundėsi kojose mėšlungiu. Lai
mė, kad po tuo pačiu stogu gy
veno gailestingoji sesuo. Jį nuo 
perkaitimo gydė, saldydama 
atsegtą kūną lediniu vandeniu, 
vertė tokį vandenį gerti ir „fe
nu" vėsino. Jis, ačiū Dievui, pa
lengva atsigavo. Kaip dabar 
man reikia jį saugoti nuopana-
šios nelaimės šiais metais? 

Atsakymas. Paversk savo 
vištinį vyrą antinu: verste versk 
visą laiką per karščius gerti 
daug įvairių naudingų skysčių. 
Priversk nutraukti sunkų darbą 
karštoje drėgmėje. Tegul jis 
savo darbą atlieka anktyvais ry
tais ar pavakariais, o vidur
dienyje tegul atostogauja. 

Jokie juokai su tais negerian
čiais skysčių ir labai darbščiais, 
prie darbo viską užmirštančiais 
vyrais. Yra tokių ir moterų — 
tik daug mažiau. Vieno daili
ninko žmona vyrui piešiant sto
vėdavo su puodeliu vaisių sun
kos, pieno ar sriubos ir vis ra
gindavo išgerti. 

Per daug mūsiškių neragina
mi išgeria alaus-degtinės: šie 
skysčiai per karščius virsta nuo
dais; jie nevėsina, kaip dažnas 
mano gerai darąs, šalto alaus 
bokalą išmaukęs. Alaus kolori-
jos tokį gėriką šildo. Laikas 
palengva atprasti nuo tokio sa
vęs žudymo, ypač per karščius 
jų vengti. 

Perkai t imas ir saulės smūgis 

Išmokime išvengti perkaiti
mo, tada saulės smūgis mūsų 
nepalies. Pastarasis (heatstroke) 
yra rimtas sunegalavimas. Jis 
atsiranda perkaitus, drėgname 
ore darbuojantis. Įsidėmėkime 
šios gyvybei pavojingos būklės 
pasireiškimus. Saulės smūgis ei
na kartu su raumenų mėšlungiu, 
silpnumu, pykinimu ir vėmimu, 
sumažėjimu skysčių kūne, daž
nu pulsu, dažnu-trumpu alsavi
mu, karšta, dažnai ir paraudu
sia oda (tik sunkiais atvejais ji 
gali būti išblyškusi — pelenų 
spalvos t. galvos skausmais, jos 
sukimusi, sąmonės pairimu, 
mieguistumu, dideliu kūno 
karščiu: virš 102 F, arba 39 C , 
na ir neramumu. 

Jei saulės smūgį gavusįjį rei
kiamai ir greitai negydysi, 
didelis kūne karštis per ilgesnį 
laiką gali sužaloti smegenis, 
raumenis ir inkstus. Toks gali 
visai prarasti sąmonę („coma") 
ir net mirti. Todėl greitas orien
tavimasis, kas reikia tokiais at
vejais daryti, yra sąlyga pilnam 
pasveikimui. 

Perka i t imas — tai dar ne 
saules smūgis 

Nors perkaitimas („heat ex-

haustion") ir saulės smūgis 
(„heatstroke") — tuos du termi
nus įsidėmėkime ir neužmirški
me — sukelia daugelį tų pačių 
negerumu, visvien yra du įsidė
mėtini skirtumai: 

1. Vien nuo perkaitimo kūno 
temperatūra nėra tokia aukšta 
(nesiekia 102 F arba 39 C.) ar 
net būna normali. Gi saulės 
smūgio atveju ji yra daug aukš
tesnė. 

2. Perkaitimo atveju sąmonė 
lieka nepažeista, tuo tarpu sau
lės smūgis sutrikdo smegenų 
veikimą. Saulės smūgio ištikta
sis netenka sąmoningumo, mai
šosi („confused"). 

Kaip galima išvengti saulės 
smūgio? 

1. Kai karšta, gerk daug nau
dingų skysčių prieš, laike ir po 
įtempto darbo. Ypač dirbdami 
karštoje drėgmėje, raginkime 
vienas kitų gerti daug skysčių, 
kad ir tik vandens. Negerian
čiuosius verskime mesti darbą 
drėgname karštyje. 

2. Nedirbk sunkiai saulės ato
kaitoje, ypač vidudienį ir drėg
name ore. 

3. Šaldykis dušu ar ežero, ba
seino ar vonios vandenyje ir 
vandeniu apsipilk. Būdamas su 
apatiniais baltiniais, leisk van
deniui garuoti nuo kūno. 

4. Visi mažieji ir senesnieji, o 
taip pat turintys širdies ir-odos 
ligas, turi saugotis perkaitimo, 

. nes jų oda mažai prakaituoja. 

Kaip gydytis nuo saulės 
smūgio? 

Ligoninėje yra duodami į veną 
skysčiai ir kūnas yra šaldomas 
leduotu vandeniu. Namuose 
nerk ligonį į ledų vandens vo
nią. Klok ant jo šaltu van
deniu sumirkytas paklodes. 
Jei sąmoningas, kas 20 minučių 
girdyk šaltu skysčiu. Vėsink 
„fenu". Neduok aspirino, nes jis 
tokiu atveju nenumuša karščio. 
Sąmonės netekusį asmenį siųsk 
ligoninėn. Tamstos vyrą labai 
gerai gydė gail. sesuo; už tai dar 
ir dabar džiaugiesi kartu jį 
turėdama. 

STRĖNŲ SKAUSMŲ 
TVARKYMAS 

Klausimas. Aš ir beveik kas 
trečia mano pažįstama negaluo
jame strėnomis, ypač rytais vos 
paeiname, kol išsivaikščiojame. 
Kaip mums reikia su jomis tvar
kytis? Mes nenorime prasidėti 
su tais kaulų laužytojais — jie ne 
gydytojai, o tik pelnosi iš vargšo 
žmogaus, kol laikas jo negeru
mus palengvina. Vaistai — ir 
vienokie ir kitokie — nepadeda. 
Patarkit, kas daryti! 

Atsakymas. Strėnų skaus-
' mų, kaip ir kitos ligos atvejuje, 
visų pirma reikia diagnozę nu
statyti, o tik tada imti jas gydy
ti. Jokiu būdu ne kitaip. Čia tas 
„kaulų laužytojas" paties laiko 

pagydytą strėnų negalavimą 
sau priskaito ir gerokai žaliukų 
prisigraibo. Mat, staiga atsira
dęs strėnose skausmas labai iš
gąsdina žmogų ir jis lekia, kaip 
akis išdegęs, pas tą „kaulų lau
žytoją", nes nuo pažįstamų gir
dėjo, būk šis anam padėjo. 

O tikrumoje tokie staigūs 
skausmai strėnose, jei atsira
do dėl raumenų raiščių pertem
pimo, savaime praeina po kiek 
laiko. Tik keletą procentų tokių 
ligonių prisieina operuoti, jei 
pagalvėlė išnirusi. Todėl kiek
vienas jų gydytojas save skaito 
geriausiu strėnų gydytoju. 

Strėnų pertempimą sukelian
tį skausmą geriausiai tvarkyti 
šilto vandens voniomis, šilto 
vandens srove ir mokoviškai at
liekama mankšta — masažu. Ži
noma, reikia tvarkyti ir visas 
kitas kūne turimas negeroves, 
kaip pvz., nerangumą, nutuki
mą, nesimankštinimą, cukrali
gę, podagrą... 

Žmogaus stuburas tur i 33 
skausmą sukelti galinčius stu
burkaulius, kurie vienas nuo 
kito atskirti lanksčiomis pagal
vėlėmis (diskais). Strėnų srity
je yra penki stuburkauliai. Jie 
toje vietoje sukelia skausmus. 
Tai dažniausia 45 metų ir jau
nesnių amerikiečių negerovė. 
Ją sukelti gali netikęs stuburo 
užlaikymas, jo nemiklinimas, jį 
taukais apkrovimas — nutuki
mas, artritas (jo įvairios rūšys 
yra skirtingai gydomos), sužalo
jimas, uždegimas ir minkšti 
kaulai, ypač pas regulų neteku
sias moteris. 

Gydymas paprastai susideda 
iš čia minėtų priežasčių prašali-
nimo. Staigaus sunegalavimo 
atveju reikia ramiai gulėti ant 

. kieto čiužinio, ar ant grindų. Pa
mažu reikia pradėti mokoviškai 
stuburą miklinti, pilvo raume
nis stiprinti. Tokiam negaluo
jančiam prisieis žūtbūt suliesė
ti iki normos. Vaistai šiame rei
kale yra paskutinėje vietoje. 
Svarbiausias darbas yra mankš
ta, masažas ir plaukiojimas van
denyje. Tik kartais (5%) prisei-
na tokius operuoti. Laikas eina 
ir minėtai besitvarkantieji pa
tenkinamai susitvarko. Tai viso 
žmogaus gyvenimo elgesys. 

NEDĖVĖKIME SAULĖS 
AKINIŲ 

ĮDOMUS SVEČIAS 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Klausimas. Girdėjau per ra
diją, kad tamsūs saulės akiniai 
gali pagreitinti kataraktos atsi
radimą. Kiek čia teisybės? 

Atsakymas. Tik specialūs 
akiniai — jie bus standartizuo
jami ir pardavinėjami — apsau
gos akis nuo ultravioletinių 
spindulių, kur ie paska t ina 
Tamstos minimos akių negalės 
atsiradimą. Tų dabar žmonių 
nešiojamų akinių — nė vienas 
nedėvėkime. Tiesioginių saulės 
spindulių saugokimės dėvėdami 
plačiabrylę skrybėlę ar kepurę. 

Tuos tamsius akinius devin
tieji tariasi gerai darą — akis 
apsaugoja, o iš tikrųjų akys vi
sai neapsaugotos nuo katarak
tos atsiradimo. Todėl nė vienas 
nuo dabar nežalokime savų 
akių: nesikaitinkime saulės ato
kaitoje. Būkime gryname ore 
prie medžių. Užmirškime tą ne
sveiką odos „parudavimą". Ta
da įsigysime dar vieną gėrybę: 
nesulauksime odos vėžio. Dabar 
jis yra pats dažniausiai žmogų 
aplankantis vėžys. Gydytojai 
jau seniai ragina žmones nesi 
kaitinti, bet mada viską nuga
li. Negi gali išmokyti vištą 

Saulėtą birželio pirmos dienos 
vidurdienį į Clevelando uni
versiteto klubo jaukias patalpas 
suvažiavo būrys politiniu 
gyvenimu besidominčių lietuvių 
ir Clevelando žydų veikėjų iš
girsti iš Lietuvos atvykusį Sąjū
džio vyriausio komiteto narį, 
Lietuvos žydų kultūros sąjungos 
pirmininką Emanuelį Zingerį. 
Susėdus aplink priešpiečiams 
paruoštus stalus, į patalpą 
svečią atlydėjo kun. Gediminas 
Kijauskas. E. Zingerio priėmi
mą bendrai suruošė Clevelando 
Amerikos Žydų komitetas su 
Ohio Helsinkio susitarimų 
komitetu, kuriam vadovauja 
Gaila Klimaitė. Programą pra
dėjo Clevelando žydų komiteto 
pirmininkas dr. Plax, prista
tydamas svečią ir nupasako
damas jo nuotykingą atvykimą 
į Clevelandą. Jis taip pat 
padėkojo G. Klimaitei už talką 
ir pristatė vertėją rašytoją Algį 
Rukšėną, šiuo metu einantį 
Clevelando tautybių centro 
egzekutyvinio direktoriaus pa
reigas. 

Emanuelis Zingeris, jaunas, 
patrauklios išvaizdos, vidutinio 
ūgio vyras, susirinkusius pa
sveikino kel iais žydiškais 
sakiniais ir toliau kalbėjo labai 
gražia lietuvių kalba. Jis sakėsi 
esąs sujaudintas dėmesiu ne 
tiek sau, kiek mūsų visų ben
droms problemoms. „Bendras 
visų žmonių vardiklis — norma
laus demokratiško gyvenimo 
siekimas", tarė kalbėtojas. 
Anot jo, mes dabar esame tam 
tikros epochos pabaigoje — 
Lietuvos žydų gyvenimo Lietu
voje 800 metų pabaigos ir bend
ros visų Lietuvos piliečių 
gyvenimo prošvaistės pradžios. 
Toliau jis kalbėjo apie Lietuvos 
žydų 800 metų kultūros 
palikimą ir likimą. 240,000 
žydų kalbėję įvairiomis 
kalbomis, ne vien iiddiš, bet le
gendos, pasakos ir dainos buvo 
perduodamos iš kartos į kartą. 
Susikūrė tam t ikra dv-ejų 
kultūrų simbiozė: senųjų žydų ir 
moderniškos Europos. Zingeris, 
žydų istorijos žinovas, tvirtino, 
kad 1938' metais b avęs žydų 
„kalbos normos" žydėjimas 
Lietuvoje. 800 metų kultūrinis 

plaukti! Bet mes tokie nesame, 
todėl ir imkime elgtis kaip lie
tuviui pridera. 

TAIP, IR BE VIŠTIENOS, 
IR BE ŽUVIENOS! 

Čia nurodomos t rys priemones, norint išvengti saules smūgio. 1 Venk s u n k a u s da rbo drėgnoje 
kaitroje, ne tiek karš t is , k iek karš ta drėgmė žaloja sveikata . 2. V ė s i n v i s ša l tu dušu a r von ia , 
ar paner imu i baseiną ar ežerą Apsirengęs drabužiais, apsipilk vanden iu ir leisk ga ruo t i n u o 
kūno. Slapi ar drėgni bal t in ia i ant kūno irgi vėsina. 3. Nuola t gerk daug naud ingu skysčių ( n e 
svaigalui , ypač karštyje Senelius ir vaikus vers te verskime gerti d a u g vaisių sunkos , pieno b e i 
vandens . 

Klausimas. Mano kraujas iš 
prigimties yra labai riebus cho
lesteroliu. Ir niekaip jo negaliu 
sumažinti. Pradėjau naudoti Al-
vudo dietą, patariančią tol nau
doti ovo-lacto vegetarišką mais
tą, kol cholesterolis nesumažės 
iki žemiau 200, o dar geriau iki 
130 mg%. 

Turiu pažįstamų, kurios sako, 
kad tas daktaras yra kvailas: 
kaip galima apsieiti be vištie
nos, be žuvies? Taip ir maišo jos 
mano galvą. Kas man daryti? 
Kitą kartą net gyventi nesinori. 

Atsakymas . Tik neik 
pasikarti, o nustok su kūmutė
mis posėdžiauti Tamstai taip 
svarbiame sveikatos reikale. 
Mat, prigimtas kraujo suriebėji-
mas yra tarsi vėžys: jis pusam
žio sulaukusį žmogų numarina. 
Kitos išeities nėra, kaip laikytis 
Tamstos dabar prisilaikomo 
maisto ir naudoti niaciną dide
lėmis dozėmis — 3000 mg paro
j e — i r avižų sėlenų (oat bran) 
— po puodelį pradžioje; jei 
reikės, vėliau naudosi daugiau. 
Avižų sėlenas naudok įvairiame 
pavidale, su prieskoniais. Kito 
kelio į išsigelbėjimą nuo anks
tyvos mirties tamstai niekas 
negali nurodyti, nes jo nėra. O 
tos pleputės, matyt, laukia 
skanių dešrų gedulinguose pie
tuose. Sėkmės! 

lobis tu r į s ne vien etnišką, bet 
ir istorišką reikšmę. Toliau jis 
nagrinėjo kultūros perdavimo 
naujoms kar toms problemas ir 
t v i r t i n o s u p r a n t ą s laisvės 
s i e k i m u s . Po aštuonerių 
gražaus sugyvenimo šimtmečių 
tarp žydų ir lietuvių atsiradęs 
plyšys. Visi prisidėję prie Lie
tuvos valstybės sugriuvimo. 0 
žydai klausia, kas prisidėjo prie 
žydų naikinimo? Čia kalbėtojas 
pareiškė buvęs demokratiškai 
išrinktas kovo 3 dieną į Sąjūdį 
ir t a m e pač iame Sąjūdžio 
suvaž iav ime Kaune buvusi 
išnešta speciali Sov. Sąjungos 
žydų rezoliucija dėl 1941 metų. 
įvykių . , ,Mes Lietuvoje, 
neužmiršę pralieto kraujo ir 
nemanydami, kad tie klausimai 
yra teisingai nušviesti, pra
dėjome apie ta i dialogą", tęsė 
kalbėtojas. „Suprantu, kad būtų 
geriau tų klausimų neliesti, bet 
nemanau, kad galime juos igno
ruoti. Kalbant ape 1941 metų 
įvykius, buvo lietuviai žmogžu
džiai. Nors nelaukiame atly
ginimo už skriaudas, bet norime 
dialogo". Dialogo svarbiausia 
dalis e san t i kova dėl visų 
piliečių demokratiškų teisių. 
„Mes siekiame parlamentarinės 
procedūros ir istorinių įvykių 
vertinimo". J is taip pat pareiškė 
Rygoje iškėlęs Ribbentropo-Mo-
lotovo pakto teisėtumo klau
simą. Tuos žodžius klausytojai 
sutiko plojimais. „Tai būtų tiltų 
sujungimas ir jų atstatymas", 
pridėjo j is prieš perskaitant 
rezoliucijos ištrauką, kurioje 
reikalaujalria' atšaukti minėtą 
paktą ir nustatyti teritorines 
sienas tokias, kokios buvo 1939 
metų rugsėjo' 20 dieną. Pa
b r ė ž d a m a s , kad Sovietų 
Sąjungoje žydų kultūrinis 
gyvenimas merdi, Emanuelis 
Z inge r i s i škėlė sveikatos 
klausimą. „Politinė diktatūra 
yra prieš mūsų sveikatą, ir iki 
dabar mes negalime kontroliuo
ti ta ršos" . Čia jis priminė ne
normalaus kūdikio gimimą. 
Ypatingas dėmesys tenka „ža
l i e s i e m s " tiŽ jų teikiamą 
informaciją v ap ie taršą. „Jei 
norite padėki žydams ir lie
tuviams nusikratyti politinės 
vergijos, t a i taršos klausimas 
yra lygiai svarbus", tęsė jis, taip 
pat t rumpai nušviesdamas Ig
n a l i n o s a t o m i n ė s jėgainės 
pavojų ir būtinumą sustabdyti 
trečio jėgainės bloko statybą. 

B a i g u s kalbėt i , prasidėjo 
klausimai iš publikos. Pirmasis 
kalbėjo Pečiulaitis, buvęs parti
zanas ir t ik prieš kelis mėnesius 
atvykęs į Ameriką. Jis pasisakė 
dalyvavęs tame pačiame kovo 
mėn. Sąjūdžio suvažiavime 
Kaune lietuvių-žydų draugystės 
klausimu. Tada buvę nutarta, 
kad nebebūsią jokių persekio
jimų, bet, atvykęs į Ameriką, 
Pečiulaitis patyręs visiškai ką 
kitą. Toji problema nebeturėtų 
būt i vienapusiškai sprendžia
ma . A t sakydamas Zingeris 
pripažino, kad tai klausimas, 
kur is sudaro sieną tarp dviejų 
tautų. „Sąjūdžio" suvažiavimo 
buvau daugumos balsais iš
rinktas. Lietuva turi turėti savo 
v a l s t y b ė s s i enas ir Molo-
tovo-Ribbentropo paktas turi 
būti panaikintas. Nesakiau, kad 
n u s i k a l t ė l i a i ne tur i būti 
persekiojami. Mano tautiečių 
tarpe buvo tam tikras skaičius, 
k u r i e bendradarb iavo su 
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nuo 8:30 iki 12:00. nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija už 
8:304:00: šeštadieniais nedirba. skelbimų turinį neatsako. Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

režimu, bet neužmirškit, kad 
1940-1941 metais tas pats 
režimas išžudė žydų intelektua
lus ir išvežė Ješivos narius. Vis 
vien kokios tautybės nusikal
tėliai, jie turi būti traukiami 
teisman. Stalinizmas nebuvo žy
dų sukurtas". Dar keli klau
simai iš publikos lietė eko
nominio santykiavimo su Pa
baltijo respublikomis galimybes 
bei muitininkų kratas. Į pa
baigą kalbėtojas suminėjo eilę 
numatytų žydų ku l tū r in ių 
projektų, kaip muziejaus bei 
akademijos steigimo. 

Baigus oficialią dalį, svečias 
autografavo leidinėlius ir poza
vo nuotraukoms. 

POEZIJA PER TELEFONĄ 

Chicagos kultūros centras pa
tvarkė, kad kasdien telefonu ga
lima pasiklausyti poezijos dek
lamavimo. Reikia išsukti nume
rį 346-3478. 

PERKA JAPONAI 

Japonų Nippon Šanso firma 
už 114 mil. dol. perka Thermos 
Co. bendrovę, kurios centras yra 
Chicagos priemiesty Prospect 
Heights. 

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

' SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
' • IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., ant r., ketv.. penkt. nuo 12 iki'6 v.v. 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 SOL: Pulaaki Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9: antr 12-6. penkt 10-12: 1-6 

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

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

i ; : ; f^irmc. ant*, ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tol. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. iL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir krauio ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaaki Road. Tol . 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL. 
Tol . 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, III. 
Tol. 925-2670 

1185 Dundee Ava.. Elgin, III. 60120 
Tel . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tol. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai popiet 

DU. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGUA 

2S3« W. 71rt Street 
Susitarimui: treč., ketv., sešt 

«m S8SS 

DR. 2 I IUTE ZAPARACKAS 
DU. PAUL KNEPPER 

A K I V L I G O S - CHIRURGIJA 
166 Ea*t Superior. Suite 402 

V j U n d o j pjftdl susitarime 
Tol . — 337-1285 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave . , Sutte 324 Ir 
58351. Pulaaki Rd., Chicago. IL 

Tai. 585-2980 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81et Street 

Kabineto tel. RE 7-1188; 
Rozld. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses 

2618 W. 71 at St. — Tol. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Weat 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Roz. 852-0889 
Vai.: pirm . antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

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

2836 W. 71 at. St.. Chicago, IR. 
Te l . : 436-0100 

11800 Souttmest Hlgtmay 
Paloa Helghta. III. 80483 

(312) 361-0220 (312) 361-0222 

6r. tumeoonle kabinetą porom* 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 et Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2858 W. 63rd Street 

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

Kabineto tol. 776-2880, rez. 448-554! 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. 585-7755 



Vasaros metas ir 

MŪSŲ SKAUTIJA 
Apie skautų,-čių organizaciją, 

jos tikslus ir darbus daug kalbė
ti netenka. J i nuo 1918 metų 
veikė Lietuvoje, veikia išeivijo
je ir dabar p a m a ž u a ts ikur ia 
okup. Lietuvoje. Nemažas mūsų 
tautiečių skaičius y ra perėjęs 
skautų eiles. Kad ir būdami ne-
beaktyvūs, iš laikė skaut išką 
dvasią ir ją perdavė vaikams. Ir 
kai Lietuvoje sus idarė galimy
bės a tkur t i skau tus , buvo staig
mena ir visai išeivijai, kurios 
skautų vadovai bei tėvai pir
mieji ištiesė j iems brolišką-sese-
rišką ranką, ap lankė , padėjo. 
Bet t a i t i k pradžia . Reikia tikė
tis ir daug iau bendrų darbų. 

Nūdien išeivijoje skautai , kad 
ir sumažėję narių skaičiumi, dar 
ve ik ia J A V - ė s e , Kanado je , 
Australijoje, D. Britanijoje, Vo
kietijoje, P . Amerikoje. Apie 
išeivijos skautiją čia ir pakalbė
sime. 

Išeivijos skaut i ją — lietuvių 
tautos dalis. J i dalijasi su ja lai
mėjimais ir d r auge serga tomis 
pačiomis ligomis. Ka i išeivijos 
veikla mažėja dėl jos nusenėji-
mo, ta i a ts i l iepia ir skautijoje. 
Vis dėlto išeivijos skautiją dar 
yra st iproka. Tur i nemaža gerų 
vadovų,-ių, mater ia l in į pagrin
dą — savo fondus, stovyklavie
tes, spaudą, net knygų leidyklą, 
gerą organizaciją, glaudžius tar
pusavio ryšius . Skau t a i nepra
šo (ar labai re ta i teprašo) pašal
pų iš mūsų centrinių organizaci
jų bei fondų, bet prašo t ik vie
no dalyko: duoki te mums savo 
vaikus! O tų vaikų skaičius mū
suose labai mažas. J ų skaičių la
bai sumažino t rys priežastys: iš
plitęs gimimų reguliavimas, lie
tuv iškų koloni jų mies tuose 
nykimas, j aunų šeimų bei inte
lektualų išsisklaidymas po visą 
kraštą. Taigi ne re ta i j a u taip 
būna, kad skaut iškose sueigose 
daugiau sus i renka vadovų, kaip 
skautų,-čių. Bet i r esantieji lie
tuvių vaikai toli gražu ne visi 
patenka į skau tų eiles ar ta i dėl 
didelių a ts tumų, a r tėvų nenoro 
leisti vaikus į skau tus bei iš viso 
juos auklė t i lietuviškoje dva
sioje. 

Mūsų kad ir negaus ius jau
nuosius auklėja tėvai , l i tuanis
tinės mokyklos, organizacijos, 
taigi ir skau ta i . Visi stengiasi 
įdiegti į jų p ro tus bei širdis 
gimtąją kalbą, rel iginius bei 
tau t in ius papročius, išauklėt i 
dorais ir gerais žmonėmis. Visi 
gerai žinome, k a d t a i nėra 
lengva — sve t ima apl inka vei
kia ne mūsų nauda i . Čia didelė 
atsakomybė t e n k a tėvams, va
dovams. Šiandieninė l ietuvė 
motina nebėra pr ie ratel io ver
pianti senutė , be t sumani ir 
greita, vikri automobilio vairuo
toja, k a n t r i mokytoja, vadovė. 
Tik jų dėka ne t i r taut iškai miš
riose šeimose ka i kas padaroma 
lietuvybės labui . 

Teisingai sakoma, kad geriau
sia skautybės mokykla yra sto
vyklos. O jų mūsuose dar ne
t rūks ta . Ruošia ne tik skauta i , 
bet ir a te i t in inkai , Pu tnamo se
selės, neol i tuanai , sportininkai. 
Kiekvieną vasarą skautai,-ės 
vis dar stovyklauja Rakė, Dai
navoje, Kanados , Atlanto pa
kraščių stovyklavietėse, prie 
Clevelando, Los Angeles, Ang-
lijoje,.Australijoje ir da r ki tur . 

Šta i ir dabar mums ar t imi 
Chicagos skautai ,-ės j au pakėlę 
sparnus į nuosavą Rako stovyk
lavietę. S tovyklaus liepos 8-22 
dienomis. Panaš ios vasaros sto
vyklos bus ir kitose krašto 
vietose. Vadovai, tėvai, rėmėjai 
tai gerai žino ir ne nuo šiandien 
ruošiasi. Bel ieka pal inkėti sėk
mės. 

Šiais metais neeilininis įvykis 
— Akademinės skautijos stovyk-

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
KONSTITUCINIŲ TEISIŲ RAIDA 

la bei studijų dienos liepos 1-7 
dienomis Rako stovyklavietėje. 
O ta i todėl, kad mūsų akademi
nė skautiją šiais metais mini 
savo 65 metų sukaktį . J i buvo 
įkur t a 1924.X. 16, ta igi šešetu 
m e t ų vė l iau , ka ip pirmieji 
skautų vienetai Vilniuje ir Kau
ne. Prieš mūsų akis stovyklos — 
studijų dienos gerai išmąstyta 
programa: įdomių paskaitų bei 
pranešimų ciklas, skautiški ir 
pramoginiai užsiėmimai. Visa 
t a i praves pagal nus ta ty tą 
tvarką bei eilę Toronto, Los An
geles, Detroito, Chicagos, Wa-
shingtono, Clevelando skyriai. 
Nepamirš t i ir visuomeniniai 
reikalai . Bus minimos „Varpo" 
ir V. Kudirkos sukaktys, prisi
m i n t a s ko rpo rac i j o s Vyt i s 
garbės na rys velionis prof. Ste
ponas Kolupaila. Jo atminimui 
ruošiama kelionė baidarėmis 
Marąuet te upe. 

Sudary ta stovyklos vadija. 
Viršininkė Danutė Eidukienė, 
Akademinės skautijos vadovė. 
Pa r ink t i a t sk i r i pareigūnai . 
Stovyklaus ir dvasios vadovas 
kun . J. Vaišnys. Paskait ininkų 
ta rpe minimi Valdas Adamkus, 
As ta Banionytė, Ri ta Dapkutė, 
J . Dainauskas , R. Likanderytė, 
L. Maskoliūnas, dr. K. Ėringis, 
dr. Alg. Statkevičius, D. Pečiū
r ienė, kun . J . Vaišnys ir kt. 
Taigi stovykla visais požiūriais 
ver ta dėmesio. Belieka ruoštis 
ir kel iaut i . 

Nor s a k a d e m i n ė skauti ją 
pagal savo amžių ir narių skai
čių galėjo (ir turėjo) daugiau pa
daryt i , vis dėlto ir tokia, kaip 
dabar, yra nemenka jėga išeivi
joje. Daugybė jos narių yra žino
mi mokslo pasaulyje, mokslų 
daktara i , knygų autoriai, orga
nizacijų vadovai. Kad ir tos 
pačios skautijos vadijų darbuo
tojai — beveik išimtinai akade
mika i skautai,-ės, vadovauja 
t a ip pat t un t ams , draugovėms. 
Ir mūsų kul tūr iniame bei visuo
menin iame darbe ne paskuti
niai. Nuo 1948 metų periodiškai 
leidžia savo žurnalą „Mūsų 
Vytį", turi įsteigę net dvi knygų 
leidyklas. Akad. skautijos lei
dykla y ra išleidusi apie 30 
vertingų knygų, jų skaičiuje 
gen. Raštikio atsiminimų du to
mus , E. Galvanausko atsimini
mus , knygas apie dr. Joną Šliu
pą, prof. S tp . Kolupailą, septy
nis pogrindžio „Aušros" tomus 
ir kt. P r i e Sąjūdžio veikiąs 
Vydūno Jaunimo fondas, be tie
sioginių šalpos darbų, persi
spausdino nauja laida A. Ša
pokos red. „Lietuvos istoriją", 
savo garbės nario Vydūno „Sie-
ben Hunder t Jahre : Deutsch-li-
tauische Beziehungen", o 1986 
m. išleido vytiečio Vytenio Stat
kaus parašytą 1040 psl. knygą 
— „Lietuvos ginkluotosios pajė
gos 1918-1940". 

Akademinės skautijos organi
zacija, tarpusavis bendravimas, 
stovyklos, išvykos, pobūviai 
padėjo mūsų jauniesiems sukur
t i daugybę lietuviškų šeimų. 
Taigi dažnais atvejais skautau-
j a jau t rys kartos: seneliai, tė
vai, vaikaičiai. Ši graži tradicija, 
t ikėkime, bus ir toliau tęsiama. 

Iš ASS nar ių tarpo išėjo visa 
eilė kul tūr ininkų, visuomeni
ninkų, politikų, mokslininkų, 
žurnalistų, rašytojų, sporto or
ganizacijų, ansamblių vadovų. 

Reikia pastebėti , kad mūsų 
skautiją y ra perdėm ideali orga
nizacija —ji neturi nė vieno ap
mokamo tarnautojo. Ir savo sto
vyklų bei išvykų išlaidas apsi
moka patys skautai bei jų tėvai, 
į skai tant transportaciją, kelio
nes, stovyklinį mokestį. Tai 
didelė auka , nors skaičiais ir 
neišreiškiama. Dieve, laimink 
mūsų lietuviškąją skautiją, jos 
vadovus, narius, tėvelius. Malo
nios vasaros! L . 

Nepr ik lausomos Lie tuvos 
1918-1940 metų valstybė buvo 
senovinės Lietuvos ankstyvo
sios ir pelniusios platų pripa
žinimą teisės paveldėtoja. Vals
tybės kūrėjai tai pabrėždavo ir 
tuo didžiavosi, o Lietuvos tau
tinės mažumos ir skirtingos reli
ginės bendruomenės valstybės 
konstitucinėmis garantijomis 
pilnai naudojosi. Nieko pana
šaus nebuvo Lenkijoje, kuri , už 
valdžiusi etnografinę Lietuvą, 
a tkakl ia i plėtojo nutautinimą, 
jau nekalbant apie užgrobtą Vil
niaus kraštą, kuriame lietuvių 
veikėjus nuožmiai persekiojo. 
Tą patį tenka pasakyti ir apie 
ka ize r inę ir apie h i t l e r inę 
Vokieti ją , kuri , nuosek l ia i 
įgyvendindama asimiliacinius 
planus, pakirto mažlietuvių tau
tinę bendruomenę. Jų k raš tas 
su a d m i n i s t r a c i n i u c e n t r u 
Gumbinėje, nors ir buvo 1722 
metais pavadintas Lietuva (vok. 
Litauen — Lithauen), bet Vokie
tijos asimiliaciniai užmojai nesi
liovė, ne t sustiprėjo. Pragaiš
tingą nutautinimo politiką Lie
tuvai primetė carinė Rusija. Dar 
p r a g a i š t i n g e s n i u s t i k s l u s 
užsimojo įgyvendinti revoliu
cinė Rusija. Ji apgaulingai pra
bilo socialinės klasės vardu ir, 
1919 metais nepajėgusi ka r ine 
jėga užgrobti Lietuvos, iš Lie
tuvos komunistų visai išrovė 
valstybingumo koncepciją. Ši 
pragaištis tęsiasi ir dabar, Lie
tuvos Persitvarkymo Sąjūdis, 
kur iame reiškiasi pažangusis 
Lietuvos komunistų sparnas , 
Lie tuvos valstybinės nepr i 
k l ausomybės n e s i e k i a ar 
ba dabar apie ją kalba miglotai. 
Tad ką ir kalbėti apie užkietėju
sius Lietuvos staliniečius ir 
brežneviečius. 

Ankstesnėje Lietuvių Romos 
katalikų Mokslų akademijos se
sijoje, įvykusioje 1986 meta i s 
Los Angeles, JAV, mes plačiau 
palietėme sonovinės Lietuvos 
valstybės teisę. Čia tik glaustai 
priminsime esmingiausią pavel
dėjimo kraitį. Tai 1529,1566 ir 
1588 metų parengimo ,Xietuvos 
S ta tu tas" , tobulintas penkias
dešimtmetį metų ir Lietuvoje 
veikęs iki 1840 metų, t.y. nau
dotas keturiasdešimt penkerius 
metus carinės Rusijos okupa
cijos laikais. „Lietuvos Sta
t u t a s " senovinės Lietuvos vals
tybės pietinėse srityse, Ukrai
noje, veikė iki 1914 metų, iki 
antrojo pasaulinio karo pra
džios, taigi, galiojo beveik 
keturis šimtus metų. „Lietuvos 
S ta tu t a s" — neeilinės apimties 
s tambus teisynas. 1529 metų 
parengimo Statute yra t ry l ika 

INŽ. ANTANAS R U D I S 

skyrių ir du šimtai keturias
dešimt trys straipsniai. 1566 
metų Statute jau yra ketu
riolika skyrių ir trys šimtai 
šešiasdešimt aštuoni straips
niai. Tuo t a rpu 1588 metų Sta
tute, nors skyrių pasiliko ketu
riolika, s traipsnių skaič ius 
pasiekė ketur is šimtus aštuo
niasdešimt aštuonis. Taigi, kaip 
matome, Statutą tobulinant jis 
buvo tolydžio plečiamas ir jo 
paskutinės redakcijos straipsnių 
skaičius dvigubai viršijo 
pradinį. 

„Lietuvos Statutas" buvo ren
giamas ir parengtas gedimi-
naičių šimto aštuoniasdešimt 
aštuonių m e t ų d inas t i jo s 
laikais, Lietuvos ir Lenkijos 
dviejų valstybių Sąjungos kū
rimo, tos Sąjungos pasirašymo 
(1569 metais) ir jos ydų iškilimo 
epochoje. Lietuvos valstybi
ninkai nuolat polemizavo su 
lenkais dėl j ų pastangų pažeis
ti Lietuvos suverenines teises ir 
dėl tų te is ių pažeidinėjimo 
vėliau, dviejų suverenių valsty
bių sąjungai įsigaliojus. 

„Lie tuvos S t a t u t a s " y ra 
parašytas senovine slavų bažny
tine kalba. Tai kalba, kaip 
lotynų kalba Vakarų Bažnyčio
je, kuri buvo naudojama Rytų 
krikščionybės šalyse. Gudų 
k a l b a y r a tik v i e n a s iš 
artimesnių tos kalbos dialektų. 
Todėl Maskvos pastangos Sta
tuto senovinę slavų bažnytinę 
kalbą laikyti rusų kalbos seno
viniu var iantu yra grynas 
nesusipratimas arba nepadorus 
ketinimas. 

Kaimyninėse užsienio šalyse 
„Lietuvos Statutui" pirmtakų 
nėra. ,Lietuvos Statutas" — tai 
išsamiausias ir moderniškiau
s i a s to m e t o t e i synas po 
ant ik inės epochos Romėnų 
teisės kūrinių. Romėnų teisė 
buvo sukurta daugiau kaip per 
trylika šimtmečių. Ją prikėlė iš 
užmaršties ir žymiai šeštame 
amžiuje po Kristaus papildė 
įžymusis Bizantijos imperato
r ius Justinijonas (lotyniškai 
Justinianus), paskutinis bandęs 
suvienyti j au išsisklaidžiusią 
Romos imperiją. Betgi priimtina 
domėn, jog daugybėje knygų su
ra šy ta Romėnų t e i sė buvo 
sunkiai suprantama ir pri
einama Viduramžių valstybi
ninkams ir teisininkams. Tik 
dvyliktame amžiuje Bolonijos 
teisės mokyklos teisės žinovai 
nurašę (kompiliavę) Romėnų 
teisę suvedė į vieningą sistemą 
ir sąvadą lotyniškai pavadino 
„Corpus ju r i s civilis". Tai ci

vilinės teisės r inkinys. 
Romėnų teisės suvedimo vie-

ningon sistemon faktą primi
niau, tu rėdamas tikslą paryš
kinti, jog Viduramžių ir naujųjų 
laikų praktikos reikalams „Lie
tuvos S t a tu t a s " y ra tik ketu
riais š imtais metų vėlesnis už 
Romėnų teisyną. Dėl to ir dėl 
nau jov i ško k r i k š č i o n i š k o 
humanistinio t iems laikams tu
rinio, ka ip jau minėjome, „Lie
tuvos Statutas" neturi sau lygių 
dabart inių pasaulio valstybių 
istorijoje. S ta tu tas garantavo 
lietuviams ir visiems Lietuvos 
valstybės žemių čiabuviams ru
sams, prūsams, žemaičiams, 
mozūrams ir k i t iems gyven
tojams, kokio luomo ir kilmės jie 
būtų, visas lygias jų teises ir 
bažnytines privilegijas. Valsty
bė tas teises vykdė, užtikrino 
gyventojams r imtį ir ramybę, 
apsaugodama kiekvieną žmogų 
nuo užakinio įskundimo arba 
viešo ir slapto įtarimo. Tik 
teismas pagal viešą krikščionių 
teisės procedūrą galėjo įrodyti 
ka l t ę . K a l t ė s ne į rodž ius , 
nekaltojo skundikas buvo bau
džiamas ta pačia, net mirties 
bausme. 

Pateiktaisiais teiginiais sa
vaip y r a aptar t i ankstyvieji 
žmogaus — valstybės piliečio — 
teisių pagrindai senovinėje Lie
tuvos valstybėje. Tie pagrindai 
turėjo aiškią išraišką visų trijų 
parengimų (1529, 1566 ir 1588 
metų) „Lietuvos Statute", kurio 
veikimą, kaip j au minėjome, su
stabdė Rusija, Be to, pažymė
tina, k a d prireikė daugiau kaip 
keturių šimtų metų, kol garan
tuo ta i s „Lie tuvos S t a t u t e " 
klausimais Jung t inės Tautos 
1948 m . p r i ė m ė Visuot iną 
žmogaus teisų deklaraciją ir 35 
Europos ir Š iaurės Amerikos 
valstybės 1975 meta is pasirašė 
Helsinkio pasi tar imų baigia
mąjį aktą. 

Sukūrus 1918 metų vasario 
šešioliktos dienos aktu naujųjų 
laikų laisvą n u o dv i ša l ė s 
sąjungos su Leilkija ir laisvą 
nuo carinės Rusijos Lietuvos 
valstybę, lietuvių tauta pasiliko 
ištikima senosios Lietuvos tei
sės principams. Tie principai, 
kaip j a u minėjome, buvo įtvir
tinti 1529 ir 1566 metų paren
gimo ir pilniausiai ištobulin
tame ir galiojusiame nuo 1588 
metų daugiau ka ip t r i s šimt
mečius „Lietuvos S ta tu te" . Po 
p i r m i n i ų ir l a i k i n ų j ų pa
rengimų, einąs respublikos pre
zidento pareigas Steigiamojo 
seimo pi rmininkas 1922 m. 
rugpjūčio 1 d. paskelbė Seimo 
priimtą pirmąją (neskaitant 

laikinosios) Lietuvos valstybės 
konstituciją. Jos įvadinėje daly
je p a s a k y t a , jog , , V a r d a n 
Visagalio Dievo, Lietuvos Tauta 
(turima minty valstybinė tauta, 
įskaitant tau t ines mažumas), 
dėkingai min i į i r b i n g a s savo 
s ū n ų p a s t a n g a s i r k i l n i a s 
aukas , padarytas Tėvynei išva
duoti . Tau ta , atstačiusi nepri
klausomą savo Valstybę, nori 
nutiesti tv i r tus demokrat inius 
jos gyvenimui pagr indus ir 
sudaryti sąlygas teisingumui ir 
te isėtumui tarpti. Užt ikr int i 
visų piliečių lygybę, laisvę ir 
gerovę, o žmonių darbui ir dorai 
t inkamą valstybės globą, Lie
tuvos Tauta per savo įgaliotus 
atstovus, susir inkusius į Stei
giamąjį seimą, priėmė Lietuvos 
valstybės konstituciją. 

K o n s t i t u c i j o s p i r m a j a m e 
skyriuje sakoma, kad Lietuvos 
valstybė y r a nepriklausoma 
demokrat inė respublika. Suve
r e n i n ė v a l s t y b ė s va ldž ia 
priklauso Tautai (1-mas straips
nis). Valstybės valdžią vykdo 
seimas, vyriausybė ir teismas 
(2-ras str.). Šalia ki tų svarbių 
straipsnių, dešimtasis skelbia, 
jog „Visi Lietuvos piliečiai, 
vyrai ir moterys, yra lygūs prieš 
įstatymus. Negali būti teikiama 
ypatingų privilegijų nei maži
nama teisių piliečiui dėl jo 
k i l m ė s , t ikė j imo, t a u t y b ė s 
(10-tas str .) . Piliečio asmuo 
ne l ieč iamas . Trauk t i pilietį 
a tsakomybėn galima tik įsta
t y m u o s e n u r o d y t a i s a t s i 
t ikimais ir tvarka. Pilietis gali 
būt i su imtas arba jo laisvė 
suvaržyta t ik užtikus jį darant 
nusikalstamąjį darbą. Tai gali 
būt i padaryta ir teismo valdžios 
organo nutar imu. Suimtajam 
piliečiui t u r i būti neilgiau kaip 
per keturiasdešimt aštuonias 
valandas įteiktas nutarimas dėl 
jo s u ė m i m o ir n u r o d y t a s 
suėmimo pagrindas. Negavęs 
šio nutarimo suimtasis turi būti 
tuojau paleidžiamas ( l i t a s str.). 
Piliečio bu ta s neliečiamas. Įeiti 
į butą ir daryti j a m kra tą 
galima tik įstatyme nurodytais 
a ts i t ikimais ir t va rka (12-tas 
str.). Pilietis turi tikėjimo ir są
ž inės l a i svę . P r i k l a u s y m a s 
kur ia i t ikybai arba išpažinimas 
pasaulėžiūros negali būti pa
grindu nusikal t imui pateisinti 
a r atsisakyti nuo viešųjų pa
reigų (13-tas str.). Piliečiui lai
duojama korespondencijos ir 
susižinojimo paštu, telefonu, 
telegrafu paslaptis (14-tas str.). 
Piliečiams laiduojama žodžio ir 
spaudos laisvė (15-tas str.), 
laisvė daryti įstatyme nurodyta 
t v a r k a sus i r ink imus (16-tas 
str.), draugijų ir sąjungų laisvė 
(17-tas str.). Konstitucijoje ap
t a r i a m o s n e p a n e i g i a n č i o s 
straipsnių esmės išimtys. 

Trečiajame skyriuje sakoma. 

kad seimą sudaro Tautos atsto
vai (22-ras str.). Jie r enkami 
visuotiniu, lygiu, tiesioginiu ir 
slaptu balsavimu <23-čias str.). 
Seimas renkamas trejiems me
tams (25-tas str.). Seimas renka 
sau pi rmininką ir k i tus prezi
diumo narius ir priima savo dar
bui statutą, kur i s turi įs tatymo 
galios 33-čias str.). Seimo posė
džiai šaukiami seimo nus ta ty ta 
tvarka. Seimo p i rmininkas pri
valo sušaukt i seimą, jei to 
reikalauja respublikos prezi
d e n t a s a r b a k e t v i r t a d a l i s 
atstovų (34-tas str.). Atstovas 
dėl savo kalbų, pasakytų einant 
pareigas, negali būti teismo 
baudžiamas, tačiau už garbės 
jžeidimą gali būt i t r a u k i a m a s 
atsakomybėn paprastąja tvarka 
(37-tas str.). Atstovo asmuo 
neliečiamas. Atstovą suimti 
galima t iktai seimui su t ikus , 
išskyrus tuos ats i t ikimus, kada 
atstovas yra užtiktas nusikal
timo vietoje (38-tas str.). 

Kitaip atsi t iko gyvenantiems 
Tėvynėje ir p a s k l i d u s i e m s 
plačiame pasaulyje l ie tuviams. 
Jie, gyvenę ir užaugę netobulos 
demokratijos ir okupacijų terio-
jamame savo krašte, negali 
susi ta ikyt i su t ikrove , kad 
kiekvienoje va l s tybė je y r a 
visokių įsitikinimų ir skirtingos 
etikos žmonių. Psichologiškai 
lietuvius ypač apsunkino Lie
tuvos valstybingumo i lgalaikis 
sutrikdymas ir jų pačių sukur
tų laisvės inst i tutų sunaiki
nimas, ką įvykdė Maskva ir 
Berlynas. Tai savaime supran
tama geliančio sielvarto ir nusi
kaltėlių smerkimo priežastis . 
Tačiau vien negatyviai žvelgti 
į praeitį ir ateit į neracionalu, 
net pragaištinga. Todėl lietuviai 
turėtų susirasti moralės kodą ir 
jį išplėsti t iek, kad suprastų jog 
ir j ų šalyje buvo ir turėjo 
moral inę t e i sę būt i įvai r ių 
pažiūrų žmonių. Be to, kaip ir 
visur, buvo linkusių ir į neat
sakingus sunkius nusikaltimus. 
Tose įvairių pažiūrų žmonių 
grupėse buvo nežymi mažuma 
nusikaltėlių, jų tarpe vietinių 
kosmopolitų (tokių k a i p A. 
Sn iečkus , K a p l a n a s , G. 
Zimanas, D. Todesas ir ki t i 
panašūs į juos kosmopolitai bei 
žydų tikybos lietuviai), kur ie 
1940-1941 meta i s vadovavo 
l ie tuv ių n a i k i n i m u i , j u o s 
naikino, kankino, įkalino ir 
dalyvavo 1941 metais žmonių 
deportacijose į Sibiro š iaurę 
pražūčiai. Betgi buvo ir tokių 
pavienių lietuvių, kurie kitokio
se 1941 metų Birželio suki l imo 
ir gal vokiečių okupac i jos 
aplinkybėse sunkiai nus ikal to 
įsivėlę j visuotinį Lietuvos žydų 
na ik in imo pr iepuol į , vado
vaujamą ir vykdomą Vokietijos 

nacių. 
(Bus daugiau) 
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dų". Ir pasakoja Gediminas popiežiui apie Mindaugo 
bei jo karalijos krikštą, apie Vytenio pakviestus pran
ciškonus ir jiems pastatytą bažnyčią, kurią vokiečių 
ordinas, apėjęs slaptais keliais, sudegino. Atidengia or
dino klastą, nušviečia ki tat ikių traktavimą Lietuvoje: 
„Aš nedraudžiu krikščionims t a rnau t i Dievui savo 
papročiais. Nedraudžiu rusams melstis jų apeiga ir 
lenkams jų papročiu. Ir mes garbiname Dievą savu 
būdu. J u k mes visi tur ime vieną Dievą". Ar galima 
nesistebėti XIV a. pagonio suprat imu apie dievybę? 
Pagarbos verta jo tolerancija kitaip negu jis tikintiems. 

Veliuonos Vytauto s ta tytos bažnyčios inventorių 
knygose rasime daug istorinių žinių. Rasime ir Petro 

Cia pat už mylios Belvederis (gražus reginys — 
itališkai). Ir vaizdas nuo aukšto skardžio, pro eglių 
alėjoj paskendusius laiptus ir patys rūmai sukelia 
malonius jausmus. Jų savininkas Kietas Burba 1860 
m. planavo pastatyti cukraus fabriką. Jo sudarytai Cvirkos protėvius valstiečių sąraše. Šventoriuje iki 
bendrovei priklausė ir vysk. M. Valančius. Planai 1926 m. buvo išlikę stulpai, prie kur ių šventadieniais 
neįvyko dėl 1863 m. sukilimo. Jo metu Burba buvo 
sušaudytas. 

Laiveliai, baržos, sieliai ir sielininkų dainos 
nuplaukia Nemunu, kaip nuplaukia pavasariai, žmo
gaus žingsniai, planai ir pa ts jo gyvenimas. 

Dabar Belvederyje pienininkystės mokykla. Garsūs 
skanieji jų gaminami „Biliputo" sūriai. Vargiai rasi jų 
Lietuvoje. Jie vežami Maskvai. 

Artėjame prie Veliuonos. Klausausi padavimų apie 
Gedimino žuvimą joje 1337 m. Apie Dlugošo supainio
tus faktus, apie Gedimino pasirašytą prekybos sutartį 
1338 m. su Livonijos ordinu ir apie Naugardo metraščių 
spėjimą, kad Gediminas miręs natūralia mirtimi 
1341-42 žiemą. 

Kas per žmogus buvo Gediminas, galime spėti iš 
jo laiškų popiežiui Jonui XXII: „Mes su krikščionimis 
kariaujame ne todėl, kad naikintume katalikų 
tikėjimą, bet tik gindamiesi nuo mums daromų skriau-

pririšdavo nedorėlius. Bevaikš tant apie P. Cvirkos 
gimtinę Klangių kaime, kyla mint is , ar ne ją savo 
rankomis apgaubę Čiurlionio karaliai . Tokia turtinga, 
tokia nuostabi t a mūsų tašy tų rąstų, šiaudinių stogų 
Lietuva. Ir Cvirka rašė: ..Mylimas mano kaimas iškyla 
kaip brangi atminimų sa la" . Knygos mylėtojams pats 
Cvirka paliko brangia a tminimų sala , tegyvenęs vos 
trisdešimt aštuonerius me tus . 

Karališkasis XVI a. dvaras tapo girių pirklio 
Kiršenšteino viena iš rezidencinių pilių. Tai Raudonė 
su aukštu, apvaliu visų akį patraukiančiu bokštu. Pra
bangia puošmena varvėte varvėjo kiekvienas jos 
kampelis. XVIII a. ji buvo apnaik in ta gaisro. Toliau 
ją naikino statybininkai, ardydami ir veždamiesi plytas 
Jurbarko gyvenvietėms. Po žemės reformos Raudonė 
parduota iš varžytynių. 1938 m. Vytauto Didžiojo kultū
ros muziejus prižiūrėjo atnaujinimo darbus. O už kele
rių metų. 1944-siais, pa t i žymiausia puošmena — 

didysis bokštas susprogdintas virto ir apgriovė pietinį 
korpusą. 1968 m. bokštą a ts ta tė , atnaujino. Dabar čia 
yra mokykla, internatų patalpos. 

Privažuojame paskutinę Nemuno pakrantėje esan
čią pilį — Vytėnus, dar vadinamą Gelgaudo pilimi. XIII 
a - gynybinė pilis. XVII amžiuje tapo rezidencine. Nuo 
1831 m. sukilimo ji jau negyvenama. Pirmojo karo 
metu buvo panaudota kaip javų sandėlys. o kai žaibas 
sudegino stogą — pabėgėliai rūsy apsigyveno. Lietuvos 
vyriausybė pardavė kun. A. Petraičiui, p lanavus iam 
atsivežti savo observatoriją iš Chicagos. Kun. Petrai
tis Vytėnus padovanojo saleziečiams. Stovi da r du tie
sūs apvalieji bokštai, su kryžiaus angelėmis. Vienas 
jų lygumoje prie vartų, o antrasis su korpusu palypėjęs 
į kalniuką. 

Pravažiuojame mažutę, bet jau XIII a. egzistavusią 
Skirsnemunę. Pr ieš šešis šimtus metų Nemuno deši
niajame krante lietuviai statėsi pilis, o kairiajame or
dinas. Lietuviai stengėsi apginti savas žemes, o kry
žiuočiai siekė plėsti savo valdas. 

Skirsnemunės parapijoje 1873 m. gegužės mėn. 
gimė poetas ir diplomatas Jurgis Baltrušai t is . Tai 
giliausias mūsų poetas, beveik visą amžių praleidęs 
Rusijoj. Nors rašė rusiškai, nuo tautos kamieno 
niekada nebuvo nutolęs. Kai tik Rusijoj a ts i rado pa
bėgėlių, tuoj pat įsijungė į lietuviškos šalpos darbus . 
Lietuviškoji būt is bei lietuviškoji mitologija Balt
rušaičiui buvo versmė jo simbolistinės poezijos. Nors 
lietuviškoji Baltrušaičio poezija buvo sukur t a jo 
gyvenimo saulėlydyje, ji y r a jauna ir įvairi. I ją sudėjo 
viso savo gyvenimo polėkius, pat ir t į , išgyvenimus. 

(Bus daugiau* 

I ' 
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PRISIMENANT 
PRIEŠ METUS 

MIRUSIĄ LAIMUTĘ 
ŠLAPELYTĘ 

GRAUŽINIENĘ 
Kai prieš metus kuklioje San

ta Monikos laidotuvių koply
čioje susirinko liūdinti šeima, 
bičiuliai ir būrelis tautiečių 
pasimelsti ir atsisveikinti 1988 
m. birželio 23 d. staiga iškelia
vusią amžinybėn Laimutę 
Graužinienę, Lietuvos gene
ralinis garbės konsulas Vytau
tas Čekanauskas taip prabilo 
savo atsisveikinimo žodyje: 
„Nepriklausomos Lietuvos 
užsienio tarnyba savo sudėtimi 
nebuvo gausus vienetas, nors 
talentingų žmonių jai ir 
netrūko. Per trumpą laiką ji 
gražiai užsirekomendavo pa
saulyje ir dar šiandien yra 
tinkamai prisimenama vyresnio 
amžiaus diplomatų. Nors ano 
meto tarnyboje ir dominavo 
vyrai , tačiau, kaip dažnai 
gyvenime būna, šalia kiekvieno 
žymaus vyro yra nemažiau nusi
pelniusi ir moteris, tokia tad 
buvo ir a.a. Laimutė Grauži-
nienė, paskutinio Lietuvos ne
paprasto pasiuntinio ir įgalioto 
ministerio Pietų Amerikai a.a. 
daktaro Kazimiero Graužinio 
žmona". 

Iš tikrųjų mūsų diplomatų 
žmonoms ne taip jau lengva 
buvo nusipelnyti tokį 
įvertinimą. Joms pirmiausia 
teko daug ką prarasti, o paskui 
nemaža ir naujo išmokti. Taip 
Laimutė Šlapelytė, 1929 m. 

baigus Vilniaus Stepono Batoro 
universiteto teisių fakultetą, 
sukūrus šeimą su diplomatu 
Kazimieru Graužiniu, pirmiau
sia prarado galimybę žengti 
savo pasirinktosios porfesijos 
keliu, nors jos išsilavinimas 
daug jai, kaip diplomato žmo
nai, padėjo. Be to, daugelį metų 
gyvendama su vyru svetimose 
šalyse — Italijoje, Argentinoje, 
Urugvajuje — nebeteko po ko
jomis gimtosios žemės, o tuo 
pačiu silpnėjo ryšys su tėvyne, 
ypač po tragiško nepriklauso
mybės praradimo. 

Užtat teko daug ką naujo 
išmokti. Pirmiausia svetimų 
kalbų tų kraštų, kuriuose teko 
gyventi, ir tuo būdu repre
zentuoti savo tautai, informuoti 
svetimtaučius apie Lietuvą, 
lietuvių kalbą, papročius, 
meną, Lietuvos istoriją bei jos 
aktualią tragišką padėtį. O au
ginant užsieniuose šeimą, 
reikėjo - ypač daug pastangų 
išlaikyti gyvybinį ryšį su savo 
tauta ir perduoti jį jaunajai 
kartai. 

Sovietams okupavus Lietuvą 
ir tūks tančiams lietuvių 
atsidūrus svetur, Graužiniai 
rėmė siuntiniais ir kitomis prie
monėmis ne tik artimus ar 
tolimesnius gimines, bet ir 
dažną nepažįstamą besikrei
piantį įjuos reikalingą pagalbos 

A.a. Laimutė Šlapelytė-Graužinienė — dail. Jono Rimšos pieštas portretas. 

tautietį. Ir čia pirmiausia 
moteriškos rankos darbas ir 
nuopelnas. 

Štai ištrauka iš vieno laiško, 
kurį gavo šeima tuoj po neti
kėtos Graužinienės mirties: 
..Nerandu žodžių, kaip galėčiau 
išreikšti Jums savo užuojautą. 
A.a. Laimutė buvo man didžiai 
brangus žmogus. Ji ir Kazimie
ras išgelbėjo mane iš pražūties. 
Jie ištiesė man pagalbos ranką 
mano neviltyje ir atsikvietė 
Argentinon tada, kai man pa
saulyje nebuvo vietos. Laimutė 
ir Kazimieras Argentinoje buvo 
man nepaprastai geri. Tik jų 

dėka aš galiu šiandien būti 
Amerikoje. Laimutė parodė 
man tiek širdies, kad aš kol 
gyvas būsiu jai dėkingas". 

Graužiniai šelpė ir rėmė kurį 
laiką gyvenusį Buenos Aires 
mūsų žinomą dailininką Joną 
Rimšą. Tarp kitko j is yra 
nutapęs beveik na tū ra l aus 
dydžio abiejų Graužinių por
tretus. To paties šalpos impulso 
vedama Laimutė Graužinienė, 
gyvendama Pietų Amerikoje, 
uoliai darbavosi vaikų globos 
draugijose ir organizavo paramą 
lietuvių vaikams Vokietijoje. 

L. Graužinienė, Vilniaus kul

tūrininkų Šlapelių dukra, augu
si ir išsimokslinusi lenkų oku
puotame Vilniuje, ypač gerai 
suprato savo pavergtos tėvynės 
problemas, ji ir svetur gyven
dama neprarado vilnietiškų tra
dicijų. Ji išmokė savo dukras 
taisyklingai lietuviškai kalbėti, 
supažindino jas su Lietuvos 
ku l tū ra , papročiais, menu, 
įkvėpė joms Lietuvos meilę ir 
norą skleist i tas vertybes 
svetimtaučių tarpe. 

Laimutė Graužinienė bran
gino, sekė lietuvių spaudą, 
kaupė biblioteką, archyvą, 
kurio didžiąją dalį išsaugojo ir 
po vyro mirties imigravusi 1967 
m. į JAV, parsigabeno į Santą 
Moniką,kur pastoviai įsikūrė ir 
iki mirties išgyveno. Čia ji net 
kurį laiką mokytojavo litua
nistinėje mokyklėlėje. 

L. Graužinienė tik vieną 
kartą po karo ir tik trumpam 
aplankė savo gimtąjį miestą 
Vilnių ir tebegyvenusią ten 
savo motinėlę. Deja, Laimutės 
Graužinienės žemiškuosius 
palaikus priglaudė ne Rasų 
kapinės, kur ilsisi jos tėvai, 
seneliai, ir ne Montevideo, kur 
rado amžino poilsio vietą jos 
vyras a.a. Kazimieras Grau
žinis. Ją palaidojome Los 
Angeles miesto kaimynystėje, 
Culver City Šv. Kryžiaus 
kapinėse, su viltimi, kad dan
gaus soduose visi susitiksime. 

S.S.G. 

CLASSIFIED GUIDE 

Idėjinis ginklas pasirodo ga
lingesnis už bet kurį kitą 
ginklą, nes jis remiasi doriniu 
vertingumu ir moraline idėjos 
galybe. Kai mater ial inis 
ginklas yra atremiamas ma
terialiniu ginklu, moralinis 
ginklas pasilieka nepasiekia
mas priešui. 

St. Šalkauskis 

„ON THE VERGE" 
PASTATYMAS - TEATRO PERLAS 

Alabamos Shakespearo festivalis 

Eric'o Overmyer scenos vei
kalą, pavadintą „On the Verge 
(or) The Geography of Yearn-
ing", kas lietuviškai būtų „Ant 
ribos, arba troškimo (žinoti) 
geografija" turbūt jau pažįsta 
daugelis dramos mėgėjų. Iš 
rankraščio vaidintas (Baltimo-
rėj) 1985 m. pradžioj, išspaus
dintas 1986 m., o 1988 m. pakar
totas antrąja laida, spėju, jau 
bus apkeliavęs daugelį scenų. 
ASF Octagon scenoj jo premjera 
įvyko 1989 m. balandžio 19. Jis 
repertuare liks iki liepos 16. Čia 
rašantis mačiau gegužės 19 
spektaklį. 

Mėnesį šalia mašinėlės gulė
jusią knygelę perskaičiau dviem 
dienom iki spektaklio belikus. 
Skaičiau, vartydamas Websterį 
ir anglų-lietuvių kalbos žodyną. 
Bet jų neužteko. Dar prikaišio
ta lotyniškų, vokiškų, prancū
ziškų, itališkų žodžių bei 
sakinėlių, na ir visokių ameri
kietiškų „kalbos makaronų", 
jokiuose žodynuose nerandamų. 
Montgomerin važiavau sunkia 
širdimi, tik vildamasis, kad 
kitas veikalas, apie kurį kal
bėsiu vėliau, bus išvystytas į 
įdomų spektaklį, o ,,On the 
Verge" tegu velniai griebia. 
Negali gi iš anksto visada tin
kamai pasirinkti... 

Na ir radome staigmeną! 
Trys patrauklios moterys, 

spėkim tarp 30 ir 40 metų 
amžiaus. 1888 metais pasileido 
kelionėn per pasaulį ir laiką. 
Pirmo veiksmo pradžioje jas 
radom Terra Incognita terito
rijoj. Trumpais, humoro pamuš
tais žargoniškais monologais jos 
viena kitai ir žiūrovams papa
sakojo, kad kelionėse nebe nau
jokės, visos buvusios visokiuose 
žemės kraštuose, nuo pusiaujo 

J 
ALFONSAS NAKAS 

iki ašigalių. Visos vedė kas savo 
dienorašti (Journal), rečiau rašy
damos, dažniau į publiką atsi
gręžusios papasakodamos. Kar
tu su publika išgyveno eibes 
nuotykių. Paminėsiu tik keletą. 
Sutiko kariška uniforma kani
balą, kuris papjovęs, surijo ne 
vietoj nusileidusį vokiečių 
lakūną. Užtat ne tik vilki to vo
kiečio uniforma, įskaitant ir 
lakūno akinius, bet įgavęs ir 
vokišką akcentą, tebevartojąs 
vokiškas frazes, su viltimi, kad 
kada nors vokiškumas iš siste
mos išgaruosiąs.. . Kalnų 
tarpeklių trolis (Gorge Troli) jas 
perkėlė per pavojingą prarają. 
Sniegžmogis Yeti apmėtė sniego 

gniūžtėmis, bet jį susitikusios, 

išsiskyrė ta ikingai . Daug 
staigmenų suteikė „prikeliauti" 
1955-ji metai. Suradę sagę su 
įrašu ..I LIKĘ IKE", spėliojo, 
kas tas Ike. Pasipainiojęs ben
zino stoties patarnautojas Gus 
Ike tapatybės neišaiškino, nes 
aiškinti apie tokią įžymybę bu
vo per kvaila, nors jo tėvas už 
Ike balsavęs. Vis dėlto Gus į 
1955 metus joms duris pravėrė. 
Madame Nhu apdovanojo šiuo
laikiniais saldumynais. Dau
giausia į šio šimtmečio vidurio 
kunkuliuojančio gyvenimo 
malonumus bei patogumus jas 
įvėlė naktinio klubo savininkas 
Nieky Paradise. Per kalnus, 
džiungles, sniegynus, dykumas, 
civilizaciją ir laiką bekeliau-
damos, ne vienu metu ir nuo 
skirtingų žmonių visos trys ga

vo po rankinį maišytuvą (egg-
beater), kuriuos visos pagar
biai nešiojo ir kuriais visos kar
tu pažaisdavo. Ne r maudymo
si kostiume, o vėliau baline 
suknia klube šokdama, viena 
maišiklį, tartum gėlių puokštę, 
rankoje la ikė . Pokalbiuose 
t rumpa i iškėlė Raudonąją 
Kiniją, prezidentą Nixoną, 1972 
metus, bet daugiausia viskas 
sukosi apie 1955-sius, vis į juos 
žiūrint iš 1888 metų pozicijos. 
Antro veiksmo, tad ir vaidinimo 
gale, viena išėjo laimingai gy
venti su Nieky Paradise (vei
kiausiai keršydama 1888 m. 
namie paliktam vyrui, kai suži
nojo, kad jai 1910 m. mirus, jos 
Groveris, r.ors daugelį metų 
gedėjęs, 1929-siais ves kitą), 
antroji nusekė scenoje nepasiro-
džiusį motociklistą, o trečioji 
pati viena iškeliavo toliau, ,,į 
ateitį". 

Tokios charak te r ingesnės 
vietos. Įsivaizduokite ASF Oc-
tagono sceną amfiteatro duobėj. 
Tuščia platforma, su užsklęsta 
plačia anga viename gale. Kal-

REALESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA Į 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6109 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią [staiga, prašome 
paminėti, kad esate aroa,norite būti 
Rimo Stankaus kiijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

^ MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba gahte PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ nrneste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-8ACE REALTOPS 

IHCOMS TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZ1E 

778-2233 

ŠIMAIT IS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. K*dzU Ava. 
Chlcago, IL 60629 

Tai. 436-7878 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
su šiluma Marquette Parko apyl. 
Skambinti 434-8168. 

M1SCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

100/0—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

Aktoriai iš kairės Alison EdVard. Greta Lamrx>rt ir Jodie Lynne. Nuotr. Scarsbrook 

nams ir vandenynams — abie
jose angos pusėse — po plačią 
fanier inę išlenktą lentą, 
panėšinčias į šliūžes vaikams 
žaidimo aikštelėse. Virvės, 
keltis per viršukalnes, ateidavo 
iš angos arba iš padangių. Iš 
aukštybių atsirasdavo ir viso
kios 1955 m. „titės", visoki 
devyniolikto šimtmečio moteris 
stulbiną mūsų kasdieniniai 
daikteliai. 

Nuostabiai ir galima sakyti 
lygiai gerai vaidino trys ak
torės: Greta Lambert (Mary) 
Alison Edwards (Fanny) ir Jody 
Lynne McClintock (Alexandra). 
Na, Greta Lambert gal kiek už 
kitas „lygesnė", nes ji pirma 
spektakl į keliais žodžiais 
pradeda ir paskutinė ilgesniu 
monologu užbaigia; o gal aš 
kiek ir šališkas, nes tai mano 
mėgiamiausia ASF aktorė... 
Dar nuostabiau spektakly pasi
reiškia vienintelis vyras, Steven 
David Martin. Jis sukuria net 
aštuonis charakterius: vienos 
(Fanny) vyrą Grover, kanibalą 
Alphonse, George Troli, Yeti, 
Gus, Madame Nhu, Mr. Coffee 
ir Nieky Paradise. Visus pasigė
rėtinai, pasigėrėtinai! 

Šį kartą labai didelės pagar
bos verti ir scenoje nematomi 
pastatymo dalyviai: scenos 
paruošėjas Charles Caldwell, 
kostiumų — Lois Garren, chore
ografas Don Steffy, kompozito
rius James Conely, scenos 
menedžeriai Sara Lee Howell 
bei Mark D. Leslie. Išskirtinio 
pagyrimo vertas šviesų projek
tuotojas F. Mitchell Dana. Ir pa
galiau pats didžiausias iš visų 
tai režisierius Kent Thompson, 
surinkęs tokį puikų kolektyvą 
ir su juo sukūręs nepamirštamą 
spektaklį. 

Skatinčiau tautiečius, ku
r iems Montgomery, AL, 
nesunkiai pasiekiamas, šį 
spektaklį būtinai pamatyti. De
ja, jau mano lankymo dieną 
bilietai buvo beveik išpirkti, tad 
šį rašinį išspausdinus jų nebe
rasi nė su žiburiu. 

• L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Beverly Shores, Indiana 
OPEN HOUSE! 

Sunday, June 25, 1 P M - 4 P M 
Two newly-finished condominium 
units on Lake Michigan are ready 
for your inspection: with 2 bed-
rooms, loft, 1V2 baths, garage, and 
storage—your perfect summer re-
treat is vvaiting for you only 1 hr. 
from Chicago. Two story units ad-
join the national park. Vievvs. 
privacy and comfort—from 
$144,500. 
Call Riek Remijas, Merrion-Remi-
jas Realtors, (219)872-4000 for In
formation. 

HELP VVANTED 

"ATTENTION — HIRING! Govern
ment jobs — your area. Many im-
mediate openings vvithout vvaiting list 
or tęst. $17,840-$69,485. Call 
1-602-838-8885. EXT R7765." 

"ATTENTION: EARN MONEY 
READING BOOKS! 

$32,000/year income potential. 
Detaiis. (1) 602-838-8885 Ext. B 
7765. 

Iškoma jauna moteris kartu gyventi 2 mėn 
su senesnio amžiaus moterim Michigan 
valstijoje prie ežero, padėti lengvoje namų 
ruošoje ir virti. 125 dol Į savaitę. Skambinti 
562-5583 tarp 1 ir 4 p.p. 

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., 
Chicago, 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 
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. 

Chicago, IL 60629 

Įsigykite istorinius Lietuvos žemėlapius: 
1595 m. G. Mercator — Lietuva. 
1656 m. lietuvių-švedų kautynės prie Sandomiro. 
1656 m. lietuvių-švedų kautynės prie Pilypavo. 
1749 m. I. Nspreckio Lietuvos žemėlapis 
Siektinos nepriklausomos Lietuvos žemėlapis, paruošė 

Alg. Gustaitis. 

Neseniai išspausdinti: 
1605 m. lietuvių-švedų kautynės prie Salaspillo. 
Ptolomėjo 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., 
Chicago, IL 60629. 



VILIOJA SU 3 3 M I L . D O L . P E R K A AUTOMOBILIUS DRAUGAS, antradienis, 1989 m. birželio men. 27 d. 

G u b e r n a t o r i u s T h o m p s o n 
pasirašė pažadą Sears bendrovei 
duoti 33 mil. do le r ių l engva tų , 
ka*d tik nesikeltų iš I l l inois vals
tijos. Ta bendrovė s v a r s t o savo 
centrą iškelti iš Chicagos. Sears 
savo 857 įstaigose Ill inois valsti
joje tu r i 43,000 t a r n a u t o j ų . 

Gegužės mėnesį Chicagos pre
kyb in inka i pardavė 45,947 
v i e t i n ė s gamybos naujus 
automobilius, 4% daugiau negu 
pe rnykšč ių metų gegužės 
mėnesį. Tačiau visose JAV-se 
naujų vietinės gamybos automo
bilių pardavimas sumažėjo. 

NAUJAS PREKYBOS 
CENTRAS 

Chicagoje prie 47 gatvės į 
vakarus nuo Damen, vadinama
me Back of the Yards rajone, 

pradedamas statyti didžiulis 
prekybos centras, kuris apims 
23.5 akro žemės. Statys India-
napolio Melvin Simon firma. 
Dėl statybos šiemet jau nebus 
ten kasmet buvusios didžiulės 
mugės. 

Rochesterio, N.Y., lietuvių choras su savo vadovu R. Obaliu. 

Philadelphia, PA 
PASIKETIMAI L B 

A P Y L I N K Ė S V A L D Y B O J E 

Biržel io 14 d. b u v o LB 
Philadelphijos apylinkės val
dybos susirinkimas. Šioje val
dyboje įvyko nemažai pasikei
timų. Nauju pi rmininku buvo 
išrinktas dr. Jonas Meškauskas, 
vicepirmininko pareigas perėmė 
Julija Dantienė, kuri ta ip pat 
yra ir Philadelphijos LB Balso 
koordinatorė. Gediminas Dra
gūnas — Philadelphijos LB 
Balso reikalų vedėjas. Sekre
torės pare igas valdyboje ir 
toliau eina Aniliora Mašalai
t ienė . I žd in inkas — Linas 
Kučas. Rimantas Stirbys atsak
ingas už politinę, visuomeninę 
informaciją anglų kalba, Rai
monda Rukšienė — už politinę 
v i suomen inę informaciją 
lietuvių kalba. Renata Kučienė 
rūpinsis socialiniais reikalais. 
Vidmantas Rukšys bus atsakin
gas už specialius projektus. Jau
nimo atstovu valdyboje ir toliau 
pasiliko Paul ius Dainora. Nau
jojo p i r m i n i n k o d r . Jono 
Meškausko telefonas: 215—964-
7933, s e k r e t o r ė s a d r e s a s 
Aniliora Mašalaitienė, 645 Flet-
cher Road, Wayne, PA 19087, 
tel. 215-687-3048. 

Raimonda Rukšienė 

Rochesteryje, N.Y. 
ESTRADINĖS MUZIKOS 

KONCERTAS 

Muzikos žanras, koks bebūtų, 
visuomet maloniai sutinkamas, 
jei ne šimtu procentų visų, t a i 
nors didesne ar mažesne dalimi 
mėgėjų. Šių metų gegužės 14 
dieną įvyko Rochesterio lietuvių 
kolonijoje estradinės muzikos 
v a k a r a s . P r o g r a m ą a t l i ko 
visiems žinoma, pagarsėjusi šio 
žanro daininkė Violeta Rakaus-
kaitė-Štromienė. Violeta paliko 
Lietuvą 1975 metais, apsigyve
no Vakarų Vokietijoje, vėliau 
pastoviai persikėlė gyventi į 
Angliją. 

Daininkė yra baigusi muzikos 
mokyklą Kaune ir vėliau gili
nosi V i ln i aus un ive r s i t e t e . 
B ū d a m a tėvynė je , Vio le ta 

pasiekė muzikinę karjerą. Yra 
įrašiusi keliolika populiarių 
plokštelių. Koncertavo Sovietų 
Sąjungoje, Lenkijoje, Čekoslova
kijoje. 

Atsidūrusi Vakarų pasaulyje 
su koncertais apkeliavo beveik 
visas Vakarų Europos valsty
bes, koncertavo Kanadoje, JAV, 
gastroliavo Australijoje, kur 
koncertų pelną skyrė VI Pasau
lio Lietuvių jaunimo kongresui. 
Kas būdinga, ji i r Rochesteryje 
labai p r i e i n a m o m są lygom 
sutiko pas mus atvykt i , o dalį 
koncerto pajamų skyrė Skaut i -
jos Fondui. 

Pirmoje p rogramos dalyje 
Vio le t a a t l i k o D a i n u o k i t 
Vy tu r i a i , muz. M. V a i t k e 
vičiaus, žodž. V. Barausko, Po 
Vestuvių, muz. Vyg. Telksnio, 
žodž. Petro Gaulės, Toliau buvo 
Melagė Ramunė, Barkarolė — 
Jaąues Offenbach. Senos gatve
lės, muz. B. Gorbulskio, žodž. V. 
Palčinskaitės, Eglių spindesy, 
muz. M. Tamošiūno, žodž. V. 
Barausko. Ir pabaigai pirmos 
dalies Gera būt i žmogum ir Ar 
ne Tu? 

Violeta meniškai at l iko dai
nas, ka ip pr i tyrusi es tradinės 
muzikos profesionalė. Jos laiky
sena scenoje buvo laisva, graži, 
pr i taikyta kiekvienam dainos 
niuansui . Čia girdėjai vyturė
l ius , s a u l ė s p i l n ą v a s a r ą , 
džiaugsmą, spindesį ir bėgan t į 
t r iukšmingą laiką. Menininkė 
gyveno dainos pasaulyje, ir, ką 
ji pat i jautė , 3U daina perdavė 
tuos j ausmus k lausy to jams, 
pabaigusi dainą ar pr ieš ją 
į terpdama humoro žiupsnelį, 
visus maloniai nu te ikdama. 

An t ro je da ly j e V i o l e t a , 
pakeitusi aprangą daugiau į 
kabaretinę nuotaiką, atliko Kol 
žemė sukas, Pavasar i s gimti
nėje, Wouldn't it be loverly? 
muzikinio c ik lo „My F a i r 
L a d y " , 

Orfėjas, muzika T. Saldausko, 
žodžiai — V. Bložės i r 
Tea t ras Ralph Siegel-Bernd 
Meinuger. Sing mit mi r ein 
Halelujah — Wolfgang Hofer ir 
pabaigai Šventinė — muz. B. 
Gorbulskis, žodž. S. Žlibinąs. 

Prieš a t l ikdama dainą, daini
ninkė paaiškino dainos reikšmę. 
Aiškindama Orfėją, Viole ta 

išsireiškė šiais žodžiais:, ,Anais 
me ta i s tėvynėje mes negalėjo
m e išreikšt i visa, ką galvojame 
ir ko širdis troško, buvo k i ta ip , 
ne i dabar , todėl rašėme ta rp ei
lučių ir dainavome išreikšdami 
nuo ta ikas ir pergyvenimus, vil
tį, pas lėptus muzikos garsuose 
bei dainos sceninėje išraiškoje". 

Vėliau prieš at l ikdama dainą 
S ing mit mi r ein Halelujah! su 
šypsniu išsireiškė taip: „Su
žavėjo t a daina todėl, nes dėl 
k iekvieno, kad ir mažo saulės 
s p i n d u l ė l i o žmogus r a n d a 
džiaugsmą, o tų spindulėlių ran
d a m e kasdien". 

Šis es t rad inės muzikos ir 
d a i n o s v a k a r a s su Vio le ta 
prabėgo labai greitai. Su dainos 
žodžiais, kurią a t l ikai , .Tarp 
Vasarojų ir Dangaus tai mano 
L i e t u v a " Ilgai nepamirš ime 
t avęs Violeta. 

Šio vakaro rengėjai buvo Ro
chesterio skautai. Skaut ininkas 
St . I lgūnas , kuris yra Skautijos 
fondo a t s t o v a s , k r e i p ė s i į 
s k a u t u s suruošti vakarą šiam 
fondui paremti . Visi skau ta i , 
ka ip v iena šeima, pasidalino 
p a r e i g o m i s . V y r i a u s i a šio 
v a k a r o i n i c i a t o r ė Ni jo lė 
D r a u g e l i e n ė i šne šė v i s a s 
rengimo pareigas iki skaut iško 
n u o š i r d u m o . J a i d ide l ė 
s k a u t i š k a padėka. 

Skau tų nuoširdi padėka kle
bonui k u n . Jus t inui Vaškiui , 
OFM., leidus naudotis sale, 
Li tuanist inės mokyklos vedėjui 
paskaut in inkui Vyt. Žmudzi-
nu i , t ėvų komitetui ir Živilei 
Vidmant ienei už salės paruoši
mą. Ramūnu i Bl iudin inkui , 
ku r i s t va rkė garso apara tūrą 
koncerto metu. A. Prasauskaitei 
— Palis, Rūtai Monoėnko ir Al
g iu i Buls iui , ku r i e vaiš ino 
svečius ir visus ats i lankiusius . 
Pr ie visokeriopų vakarų darbų 
prisidėjusiems E. Vidmantui, D. 
Vidmantu i , Vaidevučiui Drau
gel iui , v ie t in inkei Gražinai 
Kaval iūnienei , Nidai Zelytei, 
Daivai Matiukai te i ir nuošir
džiai talkininkei skautei Gintai 
Drauge lytei. 

Tuo pačiu visų atsi lankiusių 
šiame koncerte padėka t iek Ro
ches t e r io l ie tuvių kolonijos 
s k a u t a m s , tiek ir vakaro dai
nos žvaigždei Violetai. 

N e r i m ą N a r u t ė 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ALEKSAS ŠTARAS 
Mirė 1988 m. gruodžio mėn. 17 d., palaidotas gruodžio 21 

d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems šermenyse, 

pamaldose ir laidotuvėse; visiems pareiškusiems mums 
užuojautą žodžiu ar raštu, aukojusiems šv. Mišioms ir Hospice 
Care. Inc. 

Ypatinga padėka karsto nešėjams. 
Dėkojame Lietuvos Dukterų draugijai už pareikštą 

užuojautą „Drauge". 
Nuoširdi padėka Sacred Heart parapijos klebonui Cosmo 

Militello už maldas koplyčioj, atnašavimą gedulingų šv. Mišių 
ir prasmingą pamokslą. Dėkojame kun. Curtis Lambert uz 
maldas koplyčioj. 

Nuoširdi padėka Diakonui Antanui Butai už palydėjimą 
velionio j k a p n e s ir pravedimą religinių apeigų lietuviškai. 

Nuoširdi padėka Bormann Laidotuvių koplyčios pre
zidentui Richard M. Baczak ir jo štabui už rūpestins.; ii nuo
širdų patarnavimą. 

Atsiprašom visų, kad. susidėjus aplinkybėms, 
nepadėkojome anksčiau. 

Nuliūdę: d u k t ė Agnie tė Malėlienė, žentas Romas. 

A.tA. 
ALBERTUI SUŠINSKUI 

mirus, ž m o n a i I R E N A I , duk ra i DANUTEI, sūnums 
K Ę S T U Č I U i r A L B E R T U I ir jų šeimoms gi laus 
s k a u s m o v a l a n d o j e r e i š k i a m e nuoši rdžiaus ią 
užuojautą. 

Joana, Cesius Kūrai ir šeima 

TOMUI LEONUI 
mirus, n u o š i r d ž i a i už jauč iame dideliame skausme 
likusius T ė v u s , s ū n ų , dukte r į ir kitus artimuosius. 

Pr. R. Žuliai ir šeima 
J. C. Kūrai ir šeima 
Bronė Zulytė 

A.tA. 
LINUI DAUGĖLAI 

mirus, l i ū d e s y l i k u s i u s žmoną DONĄ, tėvus STASE 
ir K A Z I M I E R Ą D A U G Ė L A S , seserį RŪTĄ ir k i tus 
a r t i m u o s i u s n u o š i r d ž i a i užjaučiame ir kartu l iūdime 

Irena, Juozas, Vitas ir 
Tomas Rasiai 

A.tA. 
v.s. ANTANUI SAULAIČIUI 

mirus , n u o š i r d ž i ą užuojautą reiškia jo sūnui v.s. kun. 
A N T A N U I S A U L A I Č I U I . dukrai dr. MARIJAI ir vi-

Ramiojo Vandenyno Rajono Valdyba, 
skautai ir skautės 

Tragiškojo Birielio pabalti** min*jim« Ch.cagos aūe«e centre biriebo 1 3 d ^ ^ ^ 

A.tA. 
TOMUI LEONUI 

mirus , r e i š k i a m e užuojautą jo vaikams, Tėveliams 

seser ia i i r C I C E L I U I ALFONSUI su šeima 

Jonas Grėbliauskas 
Jadvyga, Julius Varkavičius 

A.tA. 
MOTIEJUS M. ŠIMANSKIS 

Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1989 m. birželio 24 d., 5:30 vai. ryto, sulaukęs 87 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Veiverių valsčiuje, Belevičių kaime. 

Amerikoje išgyveno 33 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Eimantas Šimanskis, 

marti Helma ir šeima, duktė Rit& Kavolienė, žentas Vytautas 
ir šeima bei kiti giminės ir draugai Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė BALFui, Liet. Bendruomenei, Tautos Fondui, 
Lietuvos nepriklausomybės laikais — Šaulių sąjungai. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, birželio 26 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus-Butkus koplyčioje, 1446 S. 50th Ave., Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks antradienį, birželio 27 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Tautines lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnus, duktė ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 652-1003. 

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 m i a Avenue 
T e l e f o n a i - 523 -0440 i r 523-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
T e l e f o n a s - 927 -1741-1 

4 3 4 8 S. C a l i f o m i a Avenue 
T e l e f o n a s - 523 -0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 Wes t 71 St . , Ch icago 
T e l e f o n a s — 476-2345 

1410 S o . 50th Av. , C ice ro 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Sally 

BUTKUS -
LAIDOTUVIŲ 

- PETKUS 
DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, 

Telefonas 
Illinois 
- 652-1003 

Donald M.. Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHKAUO.IK BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 

• « 



DRAUGAS, antradienis, 1989 m. birželio mėn. 27 d. 

x Buriuotojų iš Lietuvos 
sutikimas ir jų atvežtos meno 
kūrinių parodos at idarymas 
Chieagoje įvyks šį penktadie
nį, birželio 30 d. Buriuotojai au
tobusu prie Jaunimo centro at
vyks 6-7 vai. vak. Susitikimas 
ir susipažinimas su Chicagos 
lietuviais vyks Jaunimo centro 
kavinėje. Parodos atidarymas — 
8 vai. vak. Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Visuomenė 
kviečiama sutikti ir pasveikin
ti pavojingą transatlantinę ke
lionę jachtomis atlikusius jūrei
vius, o taip pat dalyvauti paro
dos atidaryme. 

x Pasilinksminimo popietė 
su dainomis, kurias praves muz. 
Faustas Strolia, laimės šulinys 
ir kitos įvairenybės bus 
Vyresniųjų lietuvių centre 
birželio 28 d., trečiadienį, 2 vai. 
p.p. Kviečiami visi atvykti ir 
linksmai praleisti laiką. Patal
pos vėsinamos. 

x Akademin io S k a u t ų 
sąjūdžio sukaktuvinė sto
vykla — studijų dienos vyks 
liepos 1-7 dienomis Rako sto
vyklavietėje, Custer, Michigano 
valstijoje. Numatyta plati ir ak
tuali akademinė programa: 
paskaitos ir pašnekesiai visuo
meninėmis, politinėmis, kultū
rinėmis ir skautiškomis te
momis, vakaronės ir laužai. 
Laukiama gausaus Korp. Vytis. 
ASD ir FSS narių dalyvavimo. 
Dar priimamos registracijos. In
formacijai kreiptis į stovyklos 
viršininkę ir ASS vadijos pirm. 
fil. Danutę Eidukienę tel. 
376-2153. 

x Aldas Mykolas Šlepetys, 
Mano Poezija (M) Poesia) 
knygą, kurioje šio Argentinos 
poeto parašyti ispaniškai ir tie 
patys, tik kitame puslapyje, 
lietuviškai eilėraščiai, išleido 
„Argentinos Lietuvių Balso 
leidykla. Knyga turi 42 psl., pa
baigoje surašyti to paties au
toriaus, kaip medicinos gydytojo 
ir poeto trumpa biografija. 

x Buriuotojai ir motorinių 
laivų savininkai prašomi at
plaukti su savo laivais pirma
dienį, liepos 3 d.. 3 vai. p.p. tarp 

x Ramunė Račkauskienė 
rūpinasi, kad kiekvienas liepos 
2 d. maldos eisenos dalyvis 
gautų maldos žygio ženklelį. 
Eisena prasideda 12 v. (tuoj pat 
po šv. Mišių Lietuvių centre 
Lemonte) ir eis lauko keleliu iki 
kryžiaus prie Ateitininkų namų 
Mišiose ir eisenoje dalyvauti 
kviečiami visi Chicagos ir 
apylinkių lietuviai. 

x Europos lietuvių dienos 
buvo birželio 23-25 dienomis 
Huettenfelde ir Lampertheime. 
Vak. Vokietijoje. Dalyvavo 
vysk. Paulius Baltakis, dr. Po
vilas Rėklaitis, prof. dr. Vytau
tas Bieliauskas. PLB valdybos 
pirmininkas, kun. F. Skėrys ir 
kt. 

x Motina Marija Kaupaitė. 
kurios beatifikacijos byla pradė
ta Chicagos arkivyskupijoj ir 
kard. J. Bernardino postu! iato-
rium paskirtas kun. Jonas 
Kuzinskas. yra plačiai 
paminėta Joliet vyskupijos 
laikraštyje ,,New Catholic Ex-
prorer" birželio 23 d. laidoje. 
Parašyta taip pat, kad Sv. 
Kazimiero seserų vienuolijos 
trys seserys dirba Our Lady of 
Peace parapijos mokykloje 
Darien. 

x Dr. Kazys Bobelis, Vliko 
valdybos pirmininkas, sekma
dienį, birželio 25 d.. Jaunimo 
centro mažojoje salėje davė 
pranešimą iš Paryžiaus konfe
rencijos, kurioje jis buvo su sū
numi. Pranešimas buvo 
daugiau apie pačią konferencija, 
kas jau buvo skelbta spaudoje. 
Pranešimą rengė Lietuvių Tau
tinė sąjunga. Žmonių buvo pa
kankamai daug. 

x Dzūkų draugija birželio 4 
d. turėjo savo metinį susi
rinkimą, kurio metu išsirinko 
naują valdybą. Valdybos nariai 
birželio 25 d. susirinkę Jaunimo 
centro kavinėje pasiskirstė pa
reigomis: Antanas Malinauskas 
— pirmininkas, Birutė 
Razminienė — vicepirm.. Stasys 
Visockas — sekr.. Julius Karsas 
— ižd.. Antanas Krutulis ir 
Janina Pileckienė — renginių 
vadovai. Danutė Darienė — 
narė ir kun. Jonas Borevičius — 
dvasios vadas. 

x Kun. L. Musteikis, Sunny 
Hills, Fla., „Draugo" nuoširdus 
rėmėjas, garbės prenumera
torius, pratęsė prenumeratą su 
visa šimtine ir prierašu: 
„Dėkoju už .Draugą' gerą 
informatorių, pilną įvairių 
žinių". Labai dėkojame už 
viską. 

x Kviečiame visus atsisvei
kinti su buriuotojais liepos 5 d. 
7 v.v. Pasaulio Lietuvių centre. 
Lemonte. Bilietai 15 dol. Rezer
vacijoms skambinti Eglei 
Paulikienei, 985-5579. 

'sk> 
x Maldos eisena šį sekma

dienį, VII.2. ją organizuoja 
Chicagos ateitininkai atsiliep
dami žygiui „Lietuva — kryžių 
žemė" Lietuvoje ir kviečia visus 
lietuvius eisenoje dalyvauti. 11 
v.r. šv. Mišios Lietuviu centre. 
12 v. maldos eisena lauku keliu 
nuo Centro iki kryžiaus prieš 
Ateitininku mimus. Po eisenos 
— atgaiva ir naujausios žinios iš 
Lietuvos. 

(sk) 
x Video ir s tereo aparatū

rą siunčiame į Lietuvą. Siun 
čiame kargo į Maskvą arba 
Vilnių ir iš kitų JAV miestų. 
Tiksli ir sąžininga kargo in
formacija persiunčiant jūsų 
da ik tus . Romas Pūkš tys , 
Transpak. tel. 312-436-7772, 
n;.mų U\. 312-130-4145. 

'sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

St. Balzeko prie Lietuvių kultūros muziejaus buvo pasodintas Stelmužės ąžuolo ..vaikas" — 
ąžuoliukas. Kalba akt. Nijolė Martinaitytė į sodinimą susirinkusiai miniai. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
„VARPO" ŠIMTMEČIO 

MINĖJIMAS 

Chicagos lietuviai birželio 25 
d. susirinko į Jaunimo centrą, 
kur buvo surengtas ,.Varp:>" 
šimto metų minėjimas. Minė
jimą surengė specialus komite
tas: M. Mackevičius — pirm., J. 
Daugėla — vicepirm., S. 
Paulauskas — sekr., E. Rūkie-
nė — ižd., nariai: V. Bildušas, L. 
Girinis. Norvaiša, E. Boreiša, A. 
Kučys, C. Lazauskas, V. Mo-
tušis. Į minėjimą jungėsi vios 
grupės. Tai matyti iš garbės 
komiteto sudėties: Dipl. šefas 
St. Bačkis. vysk. P. Baltakis, 
PLB pirm. dr. V. Bieliauskas, 
Vliko pirm. dr. J. Bobelis, 
evang.-liut. atstovas kun. J. 
Juozupaitis, Taut. s-gos pirm. 
dr. L. Kriaučeliūnas, Altos 
pirm. Gr. Lazauskas, sociald. 
pirm. M. Pranevičius, Balfo 
pirm. M. Rudienė, krikšč. dem. 
pirm. A. Rudis, Laisvės lygos 
atst. dr. Alg. Statkevičius. 

Minėjimą atidarė prof. M. 
Mackevičius dėkodamas, kad 
dalyviai išgirdo ,,Varpo" 

Chicago ir Columbia Jachtų kvietimą. Reiškė dėkingumą, 
klubo pabendrauti su buriuo- kad spaudoje, radijo valandėlėse 
tojais iš Lietuvos. Dėl smulkes
nių informacijų skambinti Auš
rinei Karaitis tel. 636-6140. 

x Ben Norkūnas iš Dear-
born. Mich., žmonos a.a. Virgi
nijos S. Gipson Norkūnas 5 
metų mirties 'mirė 1984 m. 
liepos 12 dJ sukakties proga, 
vertindamas , .Draugo" 
reikšmingą ir sunkų darbą 
lietuvybei, atsiuntė 200 dol. 
auką, prisidėdamas prie dien
raščio išlaidų sumažinimo. 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Dipl. teisin. Jono Kutros, 
gyv. Santa Monica, Cal.. paruoš
tas įvairių raštų rinkinys yra 
atiduotas rinkti „Draugo" 
spaustuvei. Knyga išeis iš 
spaudos š.m. gale arba 1990 
metų pradžioje. 

x Liaukadi ja ir J u o z a s 
Žvyniai iš St. Petersburg 
Beach. Fla., yra atvykę } Chica-
gą. lanko savo gimines, draugus 
ir pažįstamus. L. ir J. Žvyniai 
yra žinomi Chieagoje, visuome
nininkai, dideli rėmėjai 
lietuviškos spaudos bei veiklos. 

x Z. Čižikienė, Chicago, 111.. 
apmokydamas sąskaitą už skel
bimą ..Drauge", pridėjo ir 20 
dol. auką už malonų patarna
vimą. Labai dėkojame. 

x Romas Pūkštys praneša, 
kad jam iki liepos 1 d. būnant 
Lietuvoje. Transpak ištaiga 
veikia kasdien -- video, stereo. 
vaistai, iškvietimai, kargo i Lie
tuvą. Darbo vai.: 12-6 v. p.p. 
kasdien, arba susitarus. Tel. 
312^36-7772, 2655 W. 69th St., 
Chicago. 111. 60629. 

< s k t 

buvo minima sukaktis. Nu
skambėjo Lietuvos himnas. 

Programą pravesti pakviesta 
N. Maskaliūnienė. J. Daugėla 
pristatė garbės svečius ir garbės 
komiteto narius. Negalėdami 
dalyvauti raštu sveikino vysk. 
P. Baltakis. Negalėjus atvykti 
St. Lozoraičiui, atstovavo gen. 

x Bronius Ginčauskas, St. 
Petersburg, Fla., mūsų bendra
darbis, veiklus lietuviškų or
ganizacijų darbuotojas, St. Pe-
tersburgo lietuvių pensininkų 
klubo pirmininkas, atsiuntė 50 
dol. su tokiu laiškučiu: ..Žino
dami l ietuviškos spaudos 
sunkią padėtį, siunčiame iš savo 
kuklaus pelno, padaryto pasku
tinio renginio metu, kuklią 
auką dienraščio paramai". 
Nuoširdus ačiū už realią pa
ramą savai spaudai. 

x Adv. Vytenis Lietuvnin
kas, Attorney at Lavv, 2501 W. 
69th St.. Chicago, 111., dažnai 
,.Draugą" paremia didesnėmis 
aukomis. Pratęsdamas dien
raščio prenumeratą, pridėjo 100 
dol. , ,Draugo" stiprinimui. 
Nuoširdus ir didelis ačiū mūsų 
garbės prenumeratoriui adv. V. 
Lietuvninkui, kuris yra vienas 
iš jaunųjų „Draugo" skaitytojų. 

x Juozas V. Vilutis, Chica
go. 111.. pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams, pridėjo 20 
dol. auką su tokiu prierašu:,,... 
už gerą informaciją apie svar
bius įvykius Lietuvoje. JAV ir 
kitur"... J. V. Vilutį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką ir gražius žodžius labai 
dėkojame. 

kons. V. Kleiza. Buvo iškviestas 
ir atvykęs vysk. V. Brizgys. 
Sveikino dr. J. Bobelis, dr. L. 
Kriaučeliūnas, inž. Ant. Rudis. 
J. Daugėla iškvietė laikraščių 
atstovus ir bendradarbius, pa
rodos organizatorių Br. Kviklį. 
Tarp garbės svečių iškviesti A. 
Devenienė-Grigaitienė, dr. P. 
Jonikas, J. ir dr. A. Damušiai. 

Apie „Varpą" paskaitą skaitė 
J. Masilionis. Priminė caristinės 
okupacijos priespaudą, rusifika
ciją. Išryškino vokiečių kalbi
ninkų pastangas gelbėti 
lietuvių kalbą. Baudžiavos 
panaikinimas atidarė kelius 
valstiečiams į mokslą. Jie aukš
tosiose mokyklose ėmė steigti 
lietuviškas draugijas. Iš jų išau
go ir „Varpas", kuris turėjo apie 
150 bendradarbių. Jo išėjo 173 
atskiros knygutės, 2994 pusla
pių. Prelegentas,šalia V. Kudir
kos, iškėlė J. Gaidamavičiaus 
nuopelnus, įkuriant ir leidžiant 
„Varpą". „Varpas" buvo skirtas 
ne liaudžiai, o inteligentams. 
Prelegentas supažindino su visų 
, ,Varpo" numerių turiniu. 
Pažymėjo, kad perspausdinant 
„Varpą" gauti numeriai iš vado
vaujančio ateitininko dr. K. 
Pemkaus. 

Paskaita buvo išsami, brandi 
ir faktais perteikta. Tai patvir
tino gausūs plojimai. 

Dabartinis „Varpo" redakto
rius Ant. Kučys pasisakė, kad 
jį yra paveikę „Varpo" idealai, 
ypač kova dėl laisvės žmogui. 
„Varpas" atstovavo idėjoms, 
kurios nemiršta. 

Pertraukos metu daugelis 
aplankė Čiurlionio galerijoje Br. 
Kviklio įrengtą „Varpo" ir kitos 
draudžiamos spaudos bei dabar 
okupuotoj Lietuvoje leidžiamų 
periodinių ir atskirų leidinių, 
tos šakos kūrėjų nuotraukų pa
rodą, kuri buvo gausi, gerai su
tvarkyta, įspūdinga. Tai ypatin
gos vertės rinkinys. Si paroda ir 
po minėjimo pratęsiama, kad ją 
galėtų pamatyti iš Lietuvos 
burlaiviais atplaukę jūrininkai. 

Meninė dalis pradėta V. 
Kudirkos eilėraščių deklama

vimu, ką nuoširdžiai atliko V. 
Plioplys ir D. Meilienė. Dekla-
muotojų skambi lietuvių kalba 
ir įsijautimas žavėjo klausy
tojus. 

Minėjime buvo turtinga ir 
muzikinė dalis. Cia Linda Ve-
leckytė, žymi smuikininkė, atli
ko Dvariono „Prie upelio", 
Brahmso sonateną, Danelos 
„Variaci jas" , Bau langer io 
„Avant de mourir", Kudirkos 
„Varpelį". Melodijos liejosi pa
trauklia srove. Pabaigai davė 
Saint-Seans „Rondo Capri 
cioso". 

Lietuvių operos solistė Audro
nė Gaižiūnienė plataus pajė
gumo balsu padainavo Bra
zausko „Ugnelė" (z. Baltakio), 
Balezaro kūrinį „Mėlynasis 
Nemunėl i " (ž. Mackonio), 
Baumilo „Veronikos rauda" (iš 
op. „Paskenduolė", ž. Makš-
tytės). Gudauskienės „Akimis 
tau pasakysiu" (ž. Tulauskai-
tės), Juzeliūno „Kvepiančios 
snaigės" (ž. Tallat-Kelpšos), „Ne 
margi sakalėliai" (ž. Giros). 
Solistei ir smu ik in inke i 
akompanavo muz. Alv. Vasaitis. 

Meninė programa ir visas 
minėjimas buvo aukšto lygio. 
Dalyviams buvo didelis patrio
tinis, istorinis, meninis pasigė
rėjimas. Meninės programos 
atlikėjai pelnytai papuošti gėlė
mis. 

Prof. M. Mackevičius padėko
jo visiems dalyviams ir pro
gramos atlikėjams. Pakvietė 
visus vaišėms į kavinę. 

J u o z . P r . 

ŽODIS LIETUVIŲ 
CENTRE LEMONTE 

Su masinių iš Lietuvos į Si
birą trėmimų pradžios 1941 
birželio 14-17 d. minėjimais 
visados iškyla tuoj po tų 
trėmimų birželio 23 d. sekęs 
Tautos sukilimo ir laikinosios 
Lietuvos vyriausybės paskel
bimo faktas. 

Iš tikrųjų trėmimų faktina 
pradžia laikytina 1940 liepos 
17-18 d., kąi apie 2000 Lietuvos 

ARGENTINOJ 
— Susivienijime Lietuvių 

Argentinoje dabar vėl prade
damos lietuvių kalbos pamokos. 
Jos yra kas šeštadienį nuo 3:30 
vai. iki 4:30 vai. p.p. Vaikams 
pamokas veda Juana Dumšė, o 
jaunuoliams Arnoldas Vez-
bickas. Tautinių šokių vienetas 
„Dobilas" repeticijas turi kas 
šeštadienį nuo 4:30 iki 6:30 vai. 
p.p. Šokiams vadovauja Enriąue 
Čikota, Estela Vezbickienė ir 
Nelida S. Manhe. 

— Lietuvių cen t re , Villa 
Lugano, Buenos Aires miesto 
dalyje, „Pelyčių" ansambliui 
vadovauja Nelida Manhe, 
„Spindulio" ansambliui — Silvi
ja Ruplėnaitė ir Gullermo Mi
siūnas, „Inkaro" ansambliui — 
Juozas Pulikas. Visos grupės 
mokosi tautinių šokių. Moterų 
choras „Aušrinė", vadovauja
mas Aidos Čikštaitės, Lietuvių 
centre repetuoja šeštadieniais 
nuo 4 vai. p.p. 

— Lietuvių cen t re žiemą 
dėstomi lietuvių kalbos kursai. 
Jaunuoliams dėsto Hectoras 
Survila, suaugusiems — Aldona 
Jablonskytė. 

— lOaudijus Alfonsas Lu
košius, 26 metų amžiaus, mirė 

Rosario mieste kovo 24 d. Lai
dotuvėse dalyvavo labai daug 
žmonių. Nuliūdime liko žmona 
Cecilija, du sūnūs, motina ir la
bai daug giminių. Su reli
ginėmis apeigomis palaidotas 
Galvez kapinėse šalia savo 
anksčiau mirusio tėvo ir senelės 
Rakutienės. 

— A.a . P e t r o n ė Žukaitė, 50 
metų amžiaus, mirė Rosario 
kovo 23 d. Nuliūdime liko vyras 
ir šeima, motina ir kiti giminės 
ir artimieji. Palaidota Galvez 
kapuose , pa lyd in t kun. J. 
Margiui. 

— Prof. E r n e s t a s Paršelis 
su pa rama Misiūno iš New 
Yorko perspausdino ispanų 
kalba „Foro Baltico" leidinį, 
kurį j i s pats ir platina. Bet taip 
pat ga l ima gauti ir Aušros 
Vartų parapijoje. 

BRAZILIJOJ 

— G a u t i r a š t a i iš Brazilijos, 
kuriuose Gražvydas Bačelis pra
neša, kad devintas Pietų Ameri
kos lietuvių kongresas yra ati
dedamas. Kongresą buvo numa
tyta suruošti šių metų liepos 
mėnesį Sao Paulo, Brazilijoje. 

Smuikininke Linda Veleckytė Los Angeles Lietuviu Fondo atstovybės 
surengtame baliuje. 

inteligentijos su mūsų minis-
teriais Urbšiu, Merkiu, Bi
zausku pirmieji vagonai buvo 
pakrauti Sibiro link. Ir tautos 
sukilimui Lietuvių Aktyvistų 
frontas buvo alermuotas jau 
1941 balandžio mėnesį. Iš tų 
minėtų faktų matome, kaip 
įvykiai brendo ir klostėsi. 
Pirmieji 2000 intel igentų 
t rėmimai buvo Sovietams 
reikalingi, nes jie buvo išplana
vę „savanorišką Lietuvos pri
s i jungimą" prie Sovietų 
Sąjungos. 35,000 trėmimas 1940 
birželio 14 d. buvo pradžia išpla
nuoto 700,000 lieltuvių sunaiki
nimo. Kaip šiandieniniai faktai 
rodo, kad tų 700,000 lietuvių 
trėmimo, kurį jau Hitleris ir 
sukilimas sutrukdė, suplana
vimas vyko jau tada, kai Urbšio 
delegacija buvojo Maskvoje, kai 
Stalinas vaišino ją vynu ir 
pakėlęs taurę linkėjo, kad 
Lietuva atgautų Vytauto laikų 
didybę... Tik Raštikis savo atsi
minimuose pažymi: „ir aš dar 
ir šiandien negaliu jos (tos Stali
no kalbos) gerai suprasti". 

Šiandieną prisimenant tuos 
trėmimais vykdytus lietuvių 
tautos naikinimus, matome, 
kaip glaudžiai su tais įvykiais 
buvo susijęs ir mūsų čia dabar 
išeivijoje esančiųjų likimas, 
kaip mes buvome iš Lietuvos 
išsviesti. Kun. A. Svarinskas 
jautriai pažymėjo savo pasako
jimuose Chieagoje, kaip Sibiro 
kalneliai yra papuošti ten žu
vusiųjų tremtinių kryžiais ir 
dar labiau upių tekančių į Šiau
rės Jūrą žiotyse kaulais ir skele
tais. Cia išsviestų lietuvių kry
žiais j au pripildomos Šv. 
Kazimiero ir Tautinės kapinės. 
Tie kryžiai yra liudininkais 
ilgesnį laiką tos teroro ir ver
gijos gadynės. 

Šiandieną iškyla ir svarba 
laisvuose kraštuose gyvenan
čios lietuviškosios išeivijos. Ji 
yra dalis to Maskvos išplanuoto 
lietuvių tautos genocido suge
bėjusi išlikti arba, teisingiau 
sakant. Dievo buvo leista išlikti. 

Šita svarba tos laisvėje 
esančios išeivijos ypač yra ryš
ki dabar, kai ekonomiškai griū
nanti Maskva pradeda dairytis 
ir ieškoti išeities. 

Maskvos užplanuotas genoci
das, trėmimai suvienijo lietuvių 
tautą. Jau 49 metus užsitęsusi 
Lietuvos okupacija nualino 
ekologiškai Lietuvą, kad net ir 
Maskvos patikėtiniai, Lietuvos 
kompartija pajuto ekologišką 
sau grėsmę ir sunaikinimą, jei 
toliau gyvens centralizuotoje 
Maskvos sistemoje. Jei dabar šį 
staigų posūkį, norą atsipalai
duoti nuo Maskvos pavadino 

„atgimimu", tai tegu tas pava
dinimas lieka, jei taip Maskvai 
atrodo patogiau. Bet lietuvių 
tauta savo laisvės siekimuose 
niekada nėra susvyravusi, jos 
visokiais būdais siekusi, dabar 
šią p rogą la i sve i atgauti 
s u i n t e n s y v i n o , visas savo 
pas tangas . Ypatingai ryški 
pažanga kultūrinėje kovoje, 
kultūrinėje nepriklausomybėje. 
Tač iau va l s tyb in iam sava
rankiškumui ir nepriklausomy
bei keliai užtvenkti. Maskvos 
KGB jėgos padvigubintos, 
raudonosios armijos kariai „at
šviežinti" mongolais, kirgizais... 

L i e t u v o s la isvei atgauti 
daromi drąsūs žygiai Lietuvoje. 
Kuriasi sąjungos, partijos, stato 
par t izanams paminklus, rei
k a l a u j a p a n a i k i n t i Molo-
tovo-Ribbentropo paktą, išvesti 
raudonąją armiją iš Lietuvos. 
Tačiau šitoje srityje iki šiol visi 
„žodžiai" (naudojant ministerio 
Urbšio posakį iš jo prisiminimu 
apie l emt ingąs ias Lietuvai 
valandas), kaip žirniai į sieną. 
Visos tos įsikūrusios organiza
cijos (išskyrus Sąjūdį) yra neo
ficialios, veikia be leidimo 
veikti, virš jų galvos, kaip 
damoklo kardas kabo KGB. Nei 
katalikų Bažnyčia iš pogrindžio 
nepasitraukė, nei pogrindžio or
ganizacijos pasinaikino. 

Vienintelė laisva laisvosios 
Lietuvos dalelė yra čia išeivijoje 
esanti: čia mes turime Lietuvos 
a t s t o v y b e s , pripažįstamas 
didžiųjų valstybių, turime 
Vliką, Altą, Pasaulio L.B-nę ir 
v i r š m ū s ų galvų nekabo 
damoklo kardas. Ši atrama šiuo 
momentu į laisvės siekimus 
pažengusiai Lietuvai yra labai 
svarbi. Jei 1941 m. po Tautos 
suk i l imo laikinoji Lietuvos 
vyriausybė būtų radusi didesnį 
a t g a r s į ir atramą ypač 
Amerikos lietuvių, kada dar 
Amerika į karą su Vokietija 
nebuvo įsivėlusi, manau, kad jos 
p a d ė t i s b ū t ų buvusi daug 
geresnė. Tad šį kartą mūsų 
budėjimas ir parodymas aiškios 
Lietuvai atramos yra didžiai 
reikšmingas ir svarbus. 

Ki lnesnio šiam momentui 
šūkio nėra kai mūsų kardinolo 
V. Sladkevičiaus pasakyto: 
„Kalbėkime viena kalba!" 

Pilypas Narutis 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

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




