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

Žinios iš vyskupijų 
Panevėžys. 1988 m. spalio 2 

d. kardinolas Vincentas Sladke
vičius lankėsi Panevėžio kated
roje. Tikintieji kardinolą pa
sitiko, įteikdami sąrašą pasiža
dėjimų, kuriuose įsipareigota 
malda, susiklausymu ir paklus
numu remti mylimo ganytojo 
darbus. Savo ruožtu kardinolas 
V. Sladkevičius ragino tikin
čiuosius gyvenimą tvarkyti pa
čiais žmogiškiausiais principais 
— 10 Dievo įsakymų. 

Po pamaldų Lietuvos Katali
kų Bažnyčios vyriausią gany
toją sveikino vaikai, jaunimas, 
atskiros tikinčiųjų grupės. 
Pasveikino ir neseniai susidaręs 
Panevėžio Švč. Trejybės bažny
čios komitetas, kovojantis už 
šios bažnyčios grąžinimą tikin
tiesiems. Kardinolas palinkėjo 
jiems ištvermės ir ryžto, sie
kiant, kad išaugusio miesto 
tikintiesiems būtų grąžinta po
kario laikmečiu atimta Švč. 
Trejybės bažnyčia. 

Kaišiadorys. 1988 m. rugsėjo 
21 d. Kaišiadorių vyskupijos 
kancleris kanauninkas Jonas 
Jonys pranešė RRT įgaliotiniui 
Petrui Anilioniui apie naujus 
kunigų paskirstymus Kaišiado
rių vyskupijoje. įgaliotinį iš 
pusiausvyros vedė tai, kad kuni
gai į parapijas paskirstyti be 
išankstinio suderinimo jo įstai
goj, ypatingai buvo nepatenkin
tas kun. Jono-Kastyčio Matu
lionio paskyrimu Kaišiadorių 
katedros vikaru. P. Anilionis 
piktai perspėjo, kad „kardinolas 
kelia kontrrevoliuciją", kad 
Maskva nepripažįstanti jo 
kardinolystės ir kad RRT taryba 
perduosianti kardinolo V. Slad
kevičiaus bylą Ministrų Tar
nybai apsvarstyti. Koks būsiąs 
tolimesnis kardinolo likims, 
įgaliotinis sakėsi nežinąs, bet 
taip ilgiau tęstis negali, būtina 
grįžti prie senos nusistovėjusios 
išankstinių „derinimų" prakti
kos. 

Peticija prieš Hitlerio-Stalino aktus 
Vilnius. (1989 liepos 14 (LIC) 

— Lietuvos politinės jėgos renka 
parašus TSRS, Vakarų ir Rytų 
Vokietijos vyriausybėms bei 
Jungtinių Tautų generaliniam 
sekretoriui po peticija, reikalau

jančia likviduoti Molotovo-Rib-
bentropo pakto pasekmes, pra
neša Lietuvių Informacijos 
Centras. Iki š.m. liepos 20 d. 
norima surinkti iki 2 milijonų 
parašų. Pasak SLA, peticiją 
skleidžia Sąjūdis ir Nepri
klausomybės sąjunga. Patei
kiame peticijos pilną tekstą, 
kuris buvo perduotas per Lie
tuvos televiziją ir spaudą. 

TSRS, VFR, VDR 
vyriausybėms, SNO 

Generaliniam Sekretoriui 
1939 m. rugpjūčio 23, rugsėjo 

28 ir 1941 m. sausio 10 d. slap
taisiais protokolais prie vadi
namo Molotovo-Ribbentropo 
pakto, Lietuva tapo derybų tarp 
Vokietijos Reicho ir Tarybų 
Sąjungos objektu. 1940 m. bir
želio 15 d. Lietuva buvo rau
donosios armijos okupuota, o 
rugpjūčio 3 d. aneksuota — prieš 
Lietuvos gyventojų valią įjung
tą į TSRS sudėtį. 

Vokietijos Reicho ir Tarybų 
Sąjungos vyriausybių politiniai 
ir kariniai veiksmai Tautų 
Sąjungos narių Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos atžvilgiu yra 
grubus tarptautinės teisės 
pažeidimas. 

Reikalaujame, kad TSRS, 
VFR, VDR vyriausybės paskelb
tų Molotovo-Ribbentropo pakto 
slaptuosius protokolus netu
rinčiais juridinės galios nuo pat 
jų pasirašymo momento. 

Reikalaujame, kad TSRS lik
viduotų Molotovo-Ribbentropo 
pakto pasekmeBv — išvestų iš 
Pabalti jo valstybių savo 
okupacinę kariuomenę ir leistų 
šių valstybių tautoms pačioms 
nustatyti politinę-socialinę sant
varką Lietuvoje, Latvijoje ir Es

tijoje. 
Prašome SNO Generalinį 

Sekretorių atsiųsti atstovus 
stebėti, kaip bus vykdomi laisvi 
rinkimai Pabaltijo valstybėse. 

Mirė žymusis 
dirigentas 

Salzburgas. Praėjusį sekma
dienį mirė vienas žymiausių, jei 
ne pats geriausias, pasaulio kla-
sinės muzikos dir igentas 
maestro Herbert von Karajan. 
Savo namuose Alpių kalnuose 
po piet gavo širdies smūgį ir 
mirė prieš atskrendant ma
lūnsparniui išvežti į ligoninę. 
Jis buvo 81 m. amžiaus. Pasku
tiniu metu repetavo Verdi operą 
„Kaukių Balius". Turėjo diri
guoti Salzburgo festivalio 
atidaryme liepos 27 d. Jis 34 m. 
dirigavo Berlyno filharmonijai. 
Pirmą kartą pasirodė skambin
damas pianinu Mozarto kūrinį, 
kai buvo 5 metų. Salzburgiečiai 
jį laikė mylimiausiu „savo 
sūnumi" po Mozarto. Jis diri
gavo ir Vienos simfonijai, Lon-

— Lietuvos Darbininkų 
sąjungos steigiamasis susirin
kimas įvyko liepos 1 d. profsą
jungų rūmuose. Išrinkti atsto
vaujamieji organai. Sąjungos 
pirmininku išrinktas Kazimie
ras Uoka. Tai berods pirmoji 
tokia organizacija sovietinėje 
santvarkoje. 

Prieš pradedant septynių didžiųjų valstybių ekonominę viršūnių konferenciją Louvre rūmuose. 
Iš kairės matyti Japonijos min. pirm. Sousuke Uno, Britanijos min. pirm. Margaret Thatcher, 
JAV prez. George Bush, Prancūzijos prez. Francois Mitterrand, Kanados min. pirm. Brian 
Mulroney. Vak. Vokietijos kancleris Helmut Kohl ir Europos Bendruomenės prez. Jacąues Deiors. 
Nuotraukoje nėra Italijos min. pirm. Ciriaco De Mitą, kuris taip pat dalyvavo sesijose. 

Sąjūdžio Seimo tarybos 
nariai pas ambasadorių 

dono filharmonijai, o taip pat La 
Scalos operoje ir Vienos opero
je. Iš viso yra įdirigavęs daugiau 
kaip 800 plokštelių. 1933 m. pri
klausė naciams, bet vėliau išsto
jo ir tai nepakenkė jo karjerai. 
Paskutinius kelis metus sirgo 
nugaros skausmais. Liko žmona 
ir dvi dukros. Neseniai yra pasa
kęs: „Kada aš negalėsiu dau
giau diriguoti, tada aš nenorė
siu ir gyventi". 

Maskva. 1989 liepos 14. (LIC) 
— Devyni Sąjūdžio seimo tary
bos nariai vakar Maskvoje 
susitiko su Amerikos pasiunit-
niu Jack Matlock. 

Dviejų valandų susitikime 
JAV ambasadoje dalyvavo amb. 
Matlock, jo sūnus ir du padėjėjai 
bei Sąjūdžio seimo tarybos 
nariai: Vaidotas Antanaitis, An
tanas Buračas, Virgilijus Čepai
tis, Bronius Genzelis, Romas 
Gudaitis, Mečys Laurinkus, Ka
zimieras Motieka, Romualdas 
Ozolas, Kazimieras Uoka. 

Sąjūdžio Informacinė agen
tūra, remdamasi „Atgimimo" 
redaktoriaus Ozolo inoformaci-
ja, pranešė, kad Seimo tarybos 
nariai pasiuntinį painformavo 
apie Sąjūdžio struktūrą, tikslus 
bei visuomeninę veiklą ir jo po
veikį Lietuvos gyvenime. Taip 
pat nušvietė Sąjūdžio deputatų 
veiklą Lietuvoje ir Maskvoje. 
JAV ambasadorius apibūdino 

Įgaliojimas Vilkui 
Vilnius. 1989 liepos 14. -

Lietuvių Informacijos Centrą 
pasiekė Lietuvoje paskelbtas 
įgaliojimas užsienyje 
veikiančiam VLIKui. Nutarimą 
priėmė susirinkusieji 1989 
liepos 12 d. mitinge Vilniaus 
Kalnų parke. Pateikiame pilną 
tekstą. 

Vyriausiajam Lietuvos 
Išlaisvinimo komitetui 

Mes, Lietuvos gyventojai. 
1989 m. liepos 12 d. Vilniuje 
susirinkę paminėti Lietuvos 
Respublikos ir Rusijos TFSR 
1920 m. liepos 12 d. Taikos 
sutar t ies 69-jų metinių, 
nutarėme: 

1. 1940 m. birželio 15 d. Lie
tuvos okupacija minėtos Taikos 
sutarties nedenonsavo, ir SSSR 
privalo šios sutarties laikytis. 

2. Reikalaujame, kad nedel
siant būtų išvesta okupacinė 
SSSR kariuomenė iš Lietuvos, 
o taip pat Latvijos ir Estijos, ir 
tokiu būdu ištaisytas Maskvos 
įvykdytas Taikos sutarčių su 
šiomis valstybėmis sulaužymas. 

3. Igaliojame Vliką šiuos 
mūsų reikalavimus kelti viso 
pasaulio visų lygių institucijose, 
apeliuojant į viešąją nuomonę ir 
žmonijos sąžinę. 

Amerikos vykdomos Baltijos 
šalių okupacijos nepripažinimo 
politikos tradicijas, akcentavo 
tai, kad Amerika buvo ir bus už 
laisvų tautų apsisprendimą, 
pažymėjo tradic nę lietuvių emi
gracijos aktyvumo svarbą. 

Pereinamose sąlygose 
Romualdas Ozolas Amerikos 

Balso laidoje šitaip apibūdino 
susitikimą JAV ambasadoje: 

„Buvo... apsikeista mintimis 
apie galimybę rasti naują 
pereinamąjį iš satelitinės į 
nepriklausomą Lietuvą bendra
vimo pobūdį, nekeičiant tarp
tautinio Lietuvos statuso, ne
kvestionuojant nusistovėjusių 
normų ir ypač jokiais atvejais 
nepakenkiant Amerikos pagrin
diniam... nepripažinimo prin
cipui ir, reiškia, vis dėlto paban-
dant rasti būdus kaip šiose 
kintančiose pereinamose sąlygo
se glaudesnius ryšius palaikyti. 
Tai visų pirma turbūt skati
nant privačią verslininkystę, 
kultūrinio bendradarbiavimo 
formas, daugiau privačias 
žinoma, valstybinių čia kol-
kas negali būt..." 

Šalia galimybės skatinti 
bendrų su Amerikos verslo 
žmonėmis firmų kūrimą bei 
plėtoti kultūrinį bendra
darbiavimą, buvo kalbama 
konkrečiai ir apie paramą 
Kauno universiteto programai, 
specialistų rengimą. 

Anot Ozolo, Amerikos nusista
tymas nepripažinti Baltijos 
šalių aneksijos, „buvo pagrin
dinis leitmotyvas ir kartu (...) 
pamatas ant kurio buvo ban
doma ryskintis visas galimas 
naujas rr.ūsų santykių realijas'". 
Susitarta susirinkti konsulta
cijų ateityje. 

— Vilniaus Dailės instituto 
studentą paskelbė, jog jie 
nesutink.!. Kad Lietuva būtų ir 
toliau So\ ietų Sąjungos domini
ja ir pareikalavo, kad būtų 
atšaukta> ir panaikintas 1939 
m. Ribberntropo-Molotovo pak
tas ir išvesta sovietų kariuo
menė iš Lietuvos. Studentai rei
kalauja, kad būtų atstatyta ne
priklausoma Lietuvos valstybė. 
Lietuvos p<''itiką turi spręsti de
mokratini .-.i išrinktas Lietuvos 
seimas 

Baigėsi ekonominė 
viršūnių konferencija 

Stebinantis Gorbačiovo laiškas 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Vilniuje lankėsi Australi
jos parlamento užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas senato
rius James Short. Jį priėmė KP 
centro Komiteto pirmasis sekre
torius Algirdas Brazauskas. 
Susitikime dalyvavo partijos 
ideologas Justas Paleckis ir 
Užsienio reikalų komisijos 
pirm. Albertas Laurinčiukas. 
Susitiko ir su prezidiumo pirm. 
Vytautu Astrausku ir jų 
Užsienio reikalų min. Vla
dislovu Mikučiausku. Senato
rius taip pat susitiko su Sąjū
džio Seimo tarybos nariais. Po
kalbyje dalyvavo ir Australijos 
lietuviai svečiai Kęs tu t i s 
Lynikas ir Gabrielius Žemkal
nis. 

— Lietuvos spauda praneša, 
kad, „Izvestijos", Sovietų vyriau
sybės oficiozas, liepos 2 d. 
numeryje jau pripažįsta, kad 
prie 1939 m. rugpjūčio 23 
dienos sutarties buvo ir papil
domi protokolai. 

— Lietuvos Operos teatre 
pirmą kartą pastatyta Beetho-
veno opera „Fidelio", kurioje 
žymu kovos už laisvę, heroizmo 
ir pasipriešinimo tironijai 
motyvai. Operos režisiere yra 
Vlada Mikštaitė, o dirigentai — 
Jonas Aleksa ir Alvydas Šulčys. 
Dailininkas — estas Eldaras 
Renteris, o chormeisteriai — 
Česlovas Radžiūnas ir Ramūnas 
Tilvikas. Šį kūrinį Operos teat
ras dedikavo stalinizmo aukų 
atminimui. Išeivijos Lietuvių 
Opera šią operą, diriguojant 
Aleksandrui Kučiūnui su daili
ninko Algirdo Kurausko puikio
mis dekoracijomis, pastatė 1968 
m. 

— Lenkijos lietuvių leidžia
mas laikraštis „Aušra" platina
mas Vilniaus spaudos kioskuo
se. Jis pasirodo 4 kartus per 
metus. „Aušros" redaktorė yra 
Punsko valsčiaus lietuvaitė Ali
cija Jonuškaitė-Sitarskienė, 
studijavusi Varšuvos univer
sitete. Redakcija primena, kad 
„Aušra" yra paskutinis siūlelis 
garbingos mūsų protėvių 
veiklos ir kviečia visus po 
Lenkiją pasklidusius lietuvius, 
po visą pasaulį išsklaidytus tau
tiečius ir iš šventos protėvių 
žemės Lietuvos niekur nesitrau-
kiančius,imtis darbo: atgaivinti 
nykstantį l ietuvišką žodį 
Suvalkų žemėse. 

Paryžius. — Septynios di
džiosios valstybės sutarė finan
siškai padėti Lenkijai ir Vengri
jai ir nutarė, kad Europos Bend
ruomenės parlamento vadovybė 
nedelsiant sukviestų tuo rei
kalu pasitarimą. Šių valstybių 
vadai išleido bendrą pareiš
kimą, pavadintą „Rytų-Vakarų 
santykių deklaracija", kuri jų 
padėjėjų buvo iš anksto aptarta. 
Ten jie pareiškia jog be ekono
minės pagalbos t ie kraštai 
negalės toliau tęsti politinio per
sitvarkymo. Paruoštas komuni
katas liečia taip pat terorizmą, 
žmogaus teises, Kinijos ir pa
saulio ekologijos klausimus. 

Komunikatas pareiškia sąjun
gininkų vieningą nuomonę 
Kinijos atžvilgiu ir smerkia ją 
už žiaurų elgesį su demokrati
jos norinčiais žmonėmis ir 
įspėja, kad j i pat i savęs 
neizoliuotų nuo Vakarų pa
saulio. Ypač atkreipia dėmesį į 
Hong Kongo situaciją, kuris 
turėtų būti sugrąžintas Kinijai 
1997 m. Komunika tas t ik 
pažymi tas sankcijas, kurios jau 
paskelbtos Kinijai, bet naujų 
sankcijų nėra. 

Busho europietiškumas 
Šioje viršūnių konferencijoje 

prez. Bushas, Japonijos min. 
pirm. S. Uno ir Britanijos min. 
pirm. M. Thatcher pasisakė, 
kad nereikia daugiau sankcijų 
prieš Kiniją, nors Prancūzijos 
prez. Mitterrand siūlė būti 
g r iež tesn ia i s . Ši vi ršūnių 
konferencija pasižymėjo dideliu 
sutarimu ir buvo baigta anks
čiau negu buvo numatyta. Sep
tyni vadai visais klausimais 
sutarė, jų nuomonės sutapo. Šiai 
konferencijai pirmininkavo 
Prancūzijos prez. Mitterrand. 
Diplomatai pastebėjo žymiai pa
gerėjusius ryšius tarp JAV 
prezidento Busho ir Prancūzijos 
prezidento Mi t te r rand . To 
nebuvo buvusio prez. Reagano 
laikais. Tie ryšiai prasidėjo nuo 
jo apsilankymo pas prez. Bushą 
Kennebunkporte. Spauda pažy
mi, kad prez. Bushas yra daug 
daugiau „europietiškesnis" už 
savo pirmtakūną. 

Lygus partneris 
Kitas dalykas, kurį pastebėjo 

diplomatai ir žurnalistai, kad 
Amerika daugiau nediktuoja 
Europai. Ji būna kaip lygus 
partneris. Gal dėl to ir šios kon
ferencijos toks vieningas susi
tarimas visais klausimais. Kai 
BushaSjką tik atvykęs iš Lenki
jos ir Vengrijos, pasiūlė padėti 
toms valstybėms, nebuvo jokio 
pasipriešinimo. Čia buvo sutar
ta padėti Lenkijai ir maisto at
sargomis, kurio Vakarų valsty-

— Vilniuje baigėsi Čekoslo
vakijos dienos, kurių metu buvo 
suruošta čekoslovakų ekonomi
kos ir technikos paroda 

— „Vėjo" — Šiaurės Ameri
kos lietuvių krepšinio rinktinės 
nuotrauką įsidėjo pirmame 
puslapyje „Komjaunimo Tiesa". 
Krepšinio rinktinė liepos 5 d. iŠ 
Toronto išskrido į Lietuvą ir ten 
žais 5 rungtynes. Apie tai rašo 
„Draugo" Sporto apžvalga. 

— Vilniaus geležinkelio stoty
je skambėjo tremtinių dainos, 
kai birželio 29 d. buvo išlydėti 
20 buvusių Igarkos tremtinių, 
kuriems vadovauja Vytautas 
Putna, ieškoti savo brolių kapų. 

bėse yra perteklius. Nutarta 
padėti ir Bengladešui. 

Gorbačiovo laiškas 
Visus labai nustebino, kai 

konferencijos pirmininkas prez. 
Mitterrand perskaitė gautą 
prez. Gorbačiovo laišką šios 
viršūnių konferencijos daly
viams. Jame Gorbačiovas 
ragina dar labiau išplėsti 
ekonominį bendradarbiavimą 
tarp Rytų Europos ir Vakarų ir 
padėti trečiojo pasaulio blogai 
ekonomijai. Gorbačiovas laiške 
giria Vakarų valstybių pastan
gas ekonominėje srityje ir pa
reiškia, kad Sovietų Sąjunga 
taip pat nori dalyvauti tose pa
stangose. 

Užsienio žurnalistai iš Pary
žiaus praneša, jog dar daug 
laiko praeis kol Sovietai galės 
dalyvauti su didžiosiomis Va
karų valstybėmis bendrame 
ekonominiame plane, nes 
Sovietų Sąjungos ekonomija yra 
tiek atsilikusi, kad neužteks 10 
metų pasivyti Vakarų ekonomi
jai. Laiške Grobačiovas ypač 
iškelia trečiojo pasaulio kraštų 
rėmimą ekonomiškai. 

Žmogaus laisvės ir ekologija 
Komunikate ypač iškeliamas 

žmogaus teisių klausimas. Dar 
kartą pasižadama kovoti už lais
ves ir demokratijos principus, 
kad taikingu būdu visuose kraš
tuose būtų įvesta demokratija. 
Ypač stipriai pabrėžiamas 
daugiapartinis proceso reika
lingumas Rytų Europos kraš
tuose. 

Konferencijos dalyviai ir 
toliau sutarė, kad pasaulio 
ekonomijai yra svarbu turėti 
stiprų dolerį. Tuo reikalu 
nereikėjo nutarimų, nes dolerio 
vertė šiuo metu yra aukšta. 

Pirmą kartą buvo iškeltas ap
linkos svarinimo klausimas glo
baliniu mastu. Visos šalys 
sutarė ateityje daug daugiau 
rūpintis aplinkos svarinimu, o 
Itali jai pavesta paruošti 
tarptautinį įstatymą, kuris būtų 
visų valstybių apsvarstytas ir 
priimtas. 

Giria Prancūzijos prezidentą 
Infliacijos klausimu, septynių 

industrinių valstybių vadų 
manymu, padėtis bus apvaldy
ta ir tuose kraštuose, kuriuose 
ji dabar yra pasiekusi zenitą, 
pavyzdžiui Argentinoje ir Bra
zilijoje. 

Prez. Bushas sekmadienį tu
rėjo spaudos konferenciją 
Amerikos ambasadoriaus rūmų 
kieme. Ten jis pareiškė didelį 
pasitenkinimą konferencijos 
vieninga dvasia ir iškėlė Pran
cūzijos prezidento Mitterrand 
sumanumą jai vadovaujant. Iš 
Paryžiaus prez. Bushas išvyko 
į Olandiją, nes Olandija yra ant
ra didžiausia valstybė savo in
vestavimais Amerikoje. 

KALENDORIUS 
Liepos 18 d.: Arnoldas. Frid

rikas, Ervinas. Simas, Eimante 
Kamilis. Tautvilas. 

Liepos 19 d.: Vincentas 
Paulietis. Aurėja, Sakalas, 
Mantigailė. Galigantas, Tanga. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:30, leidžiasi 8:22. 
Temperatūra dieną 85 1.. nak 

tį 65 1. 



DRAUGAS, antradienis, 1989 m. liepos mėn. 18 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IB SVEIKU PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 8515 So. Califoraia Ave.. Chteaga, 11L 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

MEDŽIAGOMS 
JAUTRUMAS - ALERGIJA 

Sužinokime faktus apie aler
giją, apie jos priežastis bei 
gydymą, tada pajėgsime at
mesti ją liečiančius mitus ir 
neteisybes: tik taip šią vasarą 
sulauksime mažiau per ją 
nemalonumų. 
Raginimas į saugesni nuo 

alergijos gyvenimą 

Štai lietuvė, kasmet apkarpy
davusi savo darželyje rūtas, da
bar jų prisilietus gavo abiejų 
rankų niežintį paraudimą 
žemiau alkūnės. O čia vėl kita, 
žoles palangėse be pirštinių ra
vėjusi, gavo pūslėtą išbėrimą 
ant pirštų. Gi trečiai, 
bepiknikaujant prie krūmų, pa
tino, paraudo ir ėmė niežėti 
ranka žemiau alkūnės. O štai 
gana aptukęs prie statybos dir
bąs lietuvis šilo, prakaitavo ir jo 
krūtinė paraudo ir šašiukais 
apsipylė. To tik ir reikėjo, kad 
jis pirštų galais pakrapštytų: 
tada beveik velniava atsirado — 
niežėjimas metėsi i deginimą. 
Arba vėl — menininko žmona 
per metų metus darbovietėje 
siuvo moterims apatinukus iš 
tamsios medžiagos; staiga jai ne 
iš šio, nei iš to ėmė berti rau
donais plemais plaštakas. Ji 
turėjo pertraukti darbą. 

Esti ir dar blogesnių atsi
tikimų. Štai didelės firmos vir
šininkas užvalgęs vėžių vos 
nenumirė. O ten banke tarnau
toja gauna pleiskanotą išbėrimą 
ant rankų, kai tik ji pinigus pa
liečia. O čia moteriai ispūslėja 
lūpos vos tik jai jas nudažius. 
Tūlas ūkininkas čia velija 
apleisti savo ūkį, kai vasarą jis 
ima čiaudėti ir jo akys pradeda 
ašaroti. Kartais ir jaunas vaikas 
kosti ir šniokštuoja, nes jo nosis 
vasarą užsikemša. Štai čia pus
amžio sulaukusi ir be šokolado 
negalinti gyventi, suviduriuoja 
kai tik ji šokoladinį saldainį 
sudoroja. 

Ir taip be galo ir ne kitaip be 
krašto tų, ypač vasarą, bet ir 
kitu metu žmogaus susilauktų 
negerumų. Dabar kiekvienas 
klausite, ką visi tie įvairiopai 
sunegalavusieji turi bendro? 
Štai atsakymas: jie visi vargsta 
nuo tam tikros rūšies medžiagos 
jautrumo — nuo savitos aler
ginės reakcijos. Niežulys, kosu
lys, čiaudėjimas ir švilpiantis al
savimas yra palydovai tam tik
roms medžiagoms jautrumo, 
kuris sukelia minėtus nege
rumus — alergines reakcijas. 

Kai širšės įkandimas 
ar t ina mirtį 

Taip ir panašiai alergija var
gina ir nedarbingais paverčia 
daugelį žmonių. Bet tik labai re
tais ir pavieniais atsitikimais ji 
numarina savo auką. Taip ir 
atsitinka: alergiją sukeliančios 
medžiagos (kaip nuodingasis vi
joklis — poison ivy) gali sukelti 
pavojingą odos išbėrimą, o šir
šės įkandimas — labai stiprią 
reakciją, gi reikiamo antibiotiko 
injekcija gali arti mirties ligonį 
privesti. 

Tikrovėje daugelis žmonių net 
nežino, nenujaučia, kad nege
rovė gali būti alergijos sukelta. 
Dažnas pro pirštus praleidžia 
mažą alerginį pasireiškimą; po 
užėjusio čiaudulio sako: čia ne 
sloga, o alergija. 

Milijonai čia negaluoja 
alergija 

Pagal alergija besirūpinančios 
šiame krašte įstaigos apskaičia
vimą, 35 milijonai amerikiečių 
(kas šeštas) serga viena ar dau

giau rimtų alergijų. Tas pat yra 
ir su kanadiečiais. O tas ap
skaičiavimas yra santūrus, 
apimąs tik tris alergininkų ka
tegorijas: 1. šienligę, 2. astmą ir 
3. kitas alergijos rūšis, kaip 
alerginę egzemą (išbėrimą), iš-
tinimą kūno audinių (angio
edemą) ir pūslėtą odos pavir
šiaus išbėrimą (urt icaria) , 
jautrumą maistui bei vaistams 
ir alergiją nuo bitės ar širšės 
įgėlimo. 

Stiprią alerginę reakciją su
kelia čia augą nuodingieji au
galai: vijoklis (poison ivy), nuo
dingasis ąžuolas (poison oak) ir 
augalas sumac. Dabar paste
bimas ir j a u t r u m a s valy-
mo-skalbimo priemonėms (de- " 
tergents) ir juose esamiems 
enzimams 

Susekta, kad čia iš 35 milijo
nų alergikų, per 23 milijonai 
(75%) serga šienligę (hay fever), 
astma ar abiem tom negerovėm. 
Iš tų 23 milijonų, du trečdaliai 
serga šienligę, o likusieji serga 
tai vien astma, tai abiem: ir 
šienligę ir astma. 

Net 30-40% astmatikų sirgo 
ar serga dar ir šienligę ar egze
ma. Palyginus su kitokiais kūno 
negerumais, astma kombina
cijoje su šienligę sudaro chro
niško sunegalavimo ketvirtą 
svarbiausią priežastį, maži
nančią darbingumą Kanadoje ir 
Amerikoje. 

Šiame krašte pirmoje vietoje 
nedarbingumą sukelia širdies 
ligos, antroje — artritas, trečioje 
— pakeltas kraujospūdis ir ket
virtoje — minėta astma su šien
ligę. Šios dvi negerovės pasi
taiko dažniau negu cukraligė ar 
žaizdos skrandyje bei dvylik-
pirštėje žarnoje. 

Alergija nė ra menkniekis 
Nelaikykime alergijos menk

niekiu. Dėl jos čia kasmet vai
kai apleidžia mokyklas ir žai
dimus 36 milijonus dienų. Iš 
kariuomenės šaukiamų nau
jokų vienas iš šešiolikos atme
tamas dėl mediciniškų priežas
čių. 

Alergija sergantieji čia kas
met sumoka 135 milijonus dole
rių už vaistus, gaunamus su 
receptais, o injekcijoms — dar 
100 milijonų. Alergikai lanko 
gydytojus triskart dažniau negu 
kitomis ligomis negaluojantieji. 

Gydyto jas pacientei a i š k i n a ap ie įva i r iaus ias medžiagas, kur ios gal i suke l t i 
įsijautrinimą — alergiją kai kuriems žmonėms. Tokių medžiagų yra gyva 
gausybė. Beveik kiekvienas žmogus kada nors yra jautrus kokiai nors medžia
gai. Dal į jų č ia matome. 

Alergijos negerumai žmones 
vargina ne vien doleriais, bet 
kas dar svarbiau — sumenkėja 
išsimokslinimas, netenkama 
karjerų ir sulaukiama vargano 
gyvenimo. 

Įvai rūs alergijos 
pasireiškimai 

Dar vienas blogumas esti su 
alergija: daugelis žmonių neži
no, kad jie serga alergija, o 
mano, kad kažkas kitas sukelia 

jiems savitus negerumus. Aler
gija gali sukelti daugelį įvai
riopų, vis dar nenustatytų nege
rumų. Viena didžioji negerovė 
su alergija yra jos įvairiopas 
pasireiškimas. Net apsikabi
nimu besisveikinąs vyras su 
savo žmona gali gauti alerginę 
reakciją nuo žmonos vartojamų 
kvepalų ar odekolono. 

Dažniausiai alergija pasireiš
kia pūslelėmis, pleiskanomis, 

Kitam sutrinka viduriai, jis ar 
ji nustoja svorio ir pasunkėja 
virškinimas. Kitam atsiranda 
negerovės su kvėpavimu; toks 
čiaudo, jam užgula nosį ir ausis, 
o sunkiais atvejais jos ar jo al
savimas esti švilpiantis ir 
kankina astma. 

I alergiją galima žiūrėti kaip 
į kankinančią, ne marinančią 
negerovę. Žinomas dalykas, jog 
kada prie astmos prisiplaka 
dažni uždegimai — bronchitai, 
tada galų gale plaučiai išsiple
čia — žmogus sulaukia emfi
zemos. Tai labai varginanti ne
gerovė. Įsisenėjusi emfizema 
išugdo randus plaučiuose. 
Žmogus ima daug kosėti, dūsta 
ir spjaudo gausiomis gleivėmis. 
Si negerovė kasmet Amerikoje 
numarina po 17,000 žmonių. Jų 
skaičius septyneriopai pagau-

krūmus nelandžiokime, pusnuo
giai ant žolės negulėkime. 
Sužinoję kam esame jautrūs, iš 
tolo nelieskime tokio dalyko. 
Žmogus gali būti nuostabiai 
jautrus kuriai nors medžiagai. 
Sakysim, viename kambaryje 
gydytojas traukia iš buteliuko į 
švirkštą B-l vitaminą, o kitame 
kambaryje esanti ligonė sako 
jaučianti jo kvapą. Nė nemė
gink tokiai leisti po oda šį vais
tą — gali numarinti. Panašiai, 
bet daug lengviau būna su ki
tomis įvairiausiomis medžia
gomis, kai žmogus yra joms 
jautrus. Geriausias alergijos 
gydymas yra nuo jos apsisaugo
jimas. Gavęs didelį paraudimą, 
patinimą, skausmą, niežulį nuo 
širšės įkandimo, saugokis antro 
širšės įgėlimo, nes jis gali būti 
beveik mirtinas. 

Buvusi alergija gali praeiti. 
Žmogus, buvęs alergiškas svo
gūnams, kukurūzams gali po 
pusės metų vėl užsigardžiuo-
damas juos valgyti. Taip kartais 
atsitinka. Daugiau tuo reikalu 
kitą kartą. 

Pasiskaityti : Lou Joseph, 
Allergy. Chicago, 111., Budlong 
Press Co. 

ŽAIZDĄ SKRANDYJE 
REIKIA TINKAMAI 

GYDYTI 

Klausimas. Gerb. Daktare, 
malonėkite paaiškinti, kurie 
daktarai gydo ir tiria su gastro-
skopu ir kiek kainuoja? Dar 
jaunesnė būdama ir aš keletą 
metų turėjau gastric peptic ul-
cer. Dabar skausmai vis kar
tojasi. Negeriu, nerūkau ir 
ramiai gyvenu. Daktaras davė 
vaistus vienus Zantac, 150 mg 
imti du kartus dienoje, o kitus 
Cytotec, 200 mg. du kartus 

Lietuvos pasiuntinys Washingtone Stasys Lozoraitis ir valstybės sekretoriaus 
asistento pavaduotojas Linas Kojelis pavasarėjančiuose Virginijos kalnuose. 
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sėjo per paskutinį dešimtmetį. 
Išvada. Švieskimės kol dar dienoje. Pavartojus du kartus po 

krupais ar sutinimu odoje. Neiš- laikas: užbėkime alerginei reak- vieną tablete vos nenumiriau, 
aiškintas niežulys ir ašarojimas cijai už akių. Niekada nuogomis Visus vidurius ir krūtinę apėmė 
dažnai vargina alergiškąjį, rankomis žolių nelieskime, po skausmai nuo to Cytotec. Kas 

Lietuviai Floridoje 

St. Petersburg, FL 
ŠEIMOS SUKAKTIS 

Pasinaudojant liepos 4 d. 
švenčių proga, dipl. agr. Juozas 
Navakas. „Draugo" bendradar
bis ir visuomenininkas, su žmo
na Julia, gyv. Floridoje, atšven
tė 50 metų vedybinę sukaktį sa
vo dukters ir sūnaus, jų šeimų 
ir svečių ratelyje Cedarside, 
Alabamoje, vasarnamy prie gra
žaus ežero. 

Kadangi Julios buvo ką tik 
praėjęs 70-tas gimtadienis, bu
vo pasveikinta ir palinkėta jai 
daug sveikų ir gerų metų. 

I. S. 

Miami, FL 

BAISUSIS BIRŽELIS 

Visos vietovės, kur tik yra 
daugiau lietuvių, a tšventė 
baisųjį birželį. Mes niekad to 
nežmoniško įvykio neužmir
šime, nes visi esame paliesti, jei 
ir ne tiesioginė šeima, tai gimi
nės, draugai, pažįstami buvo ko
munistų išvežti baisiai kančiai 
ir mirčiai. Šiemet pirmą kartą 
ir Lietuvoje buvo viešai suruoš-

čia per vaistai? Aš rūpinuos eiti 
pas kitą geresnį daktarą. Esu 
Jums dėkinga ir lauksiu at
sakymo. 

Atsakymas. Skrandžio žaizda 
gali būti vėžinė. Todėl šiandien 
yra būtina tokią žaizdą gydant 
pirm padaryti jos biopsiją — iš
tirti gabaliuką audinių nuo žaiz
dos krašto per mikroskopą ir 
sekti tokios žaizdos gydymą 
gastroskopiškai. Esi jautri vais
tui — jo nevartok. Vaistai geri 
— kitiems jie neiššaukia aler
ginės reakcijos. Apie tai pasa-

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Super ior , Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
M L — 337-128S 

kyk savo gydytojui. 
Gyveni Chicagoje ir laišku 

mėgini gydytis. Tas nurodo 
tamstos didelį nesiorientavimą 
tokioje ligoje. Jei kitaip neišeis, 
ateik Tamsta į lietuvio sodybos 
ambulatoriją šeštadienį, sek
madienį ar trečiadienį. Galės 
būti Tamstai padaryta gastro-
skopija ligoninėje nemokamai. 
Tada bus nustatytas reikiamas 
gydymas. Ir jis nieko nekainuos, 
įskaitant ir vaistus, kurių 
tabletė daugiau dolerio. Nebū
kit daugiau apsileidusi, nes 
kaip tokį ir bažnyčioje muša. 

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

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel . 434-5649 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr . ketv.. penkt nuo 12 iki 6 v v. 

Ofs. 735-4477; 
Roz. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYD/TOJAS 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 UGOS 

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

Pirm . ant: . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 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 .r Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tel. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir [ namus 

grįžusių iš tremties baisiausius 
prisiminimus. 

Gunda Kodatienė nupasakojo 
Romo Kalantos tragiškos mir
ties didvyrišką auką ir paskaitė 
savo kūrybos eilėraštį „Tautos 
didvyris". 

Ona Vaičekonienė pasveikino 
visus atsilankusius tėvus ir 
paskaitė Tėvo dienai skirtą 
humoristiką. 

Po programos visi valgė 
skanius pietus ir gurkšnojo 

ti išvežtųjų minėjimai, paskelb- vokišką alų^Tėvo dienos proga 
tos gedulo dienos. 

Miami lietuviai tai paminėjo 
birželio 11d. bažnyčioje ir klubo 
salėje. St. Francis bažnyčioje 
kun. dr. Vincas Andriuška 
a tna šavo Mišias už visus 
mirusius tremtyj ir baisioj 

padovanotą Marcelės Garolie-
nės. 

PAGERBIMAS 

Miami katalikių moterų 18 
kuopa, norėdama pagerbti savo 

kančioj ir pasakė pritaikytą tai ilgametes,daug pasidarbavusias 

Alergiškas asmuo nenormaliai 
reaguoja i medžiagas, kurios 
nekenkia kitiems. Reakcija gali pasi
reikšti bet kuriais, gerai žinomais 
šiais septyneriais negerumais: 1. 
galvos skausmai, 2. šienligę, 3. 
astma, 4. pykinimu, 5. liuoeais vidu
riais, 6. egzema, 7. išpūslėjimu. 

dienai pamokslą. Vargonavo 
muz. Algis Šimkus. Lietuviai 
gausiai dalyvavo pamaldose. 

Klubo salėje įvyko minėjimas. 
Pirm. Elena Jonušienė pasvei
kino atsilankiusius ir pakvietė 
paskaitai direktorių pirm. Algį 
Šimkų. J is suminėjo skaičiais 
savųjų netekimą, ž iaur ias 
vežimo ir tremties gyvenimo 
są lygas . Paska i tė keletos 

kuopoje moteris, birželio 25 d. 
suruošė klube pagerbimą. 

Dabartinė kuopos pirm. Irena 
Stongvilaitė pasveikino visus 
atsilankiusius, nušvietė pager
bimo prasmę ir išvardino visas 
ilgametes kuopos darbuotojas. 
Helen Ratkus, a tvykus iš 

Chicagoje ji išbuvo 15 metų 20 
kuopos pirmininke ir vėliau 
buvo Katalikių Moterų s-gos 
vicepirmininkė. Petronėlė Gri
nienė, Agnis Borey ir Josephine 
Gasienė taip pat dirbo nuo kuo
pos įsisteigimo, būdamos valdy
boje bei eidamos kitas pareigas. 
Visos buvo pagerbtos ir apdo
vanotos. 

Dabartinė kuopos sekretorė 
Anita Karns plačiau apie jų 
veiklą nusakė ir paskaitė 
kuopai gautus sveikinimus. 
Žodžiu sveikino Miami klubo 
pirm. Elena Jonušienė ir 
„Aušros" šaulių kuopos pirm. 
Mykolas Vitkus. 

Helen Ratkus pakalbėjo apie 
kuopos ir savo veiklą ir padė
kojo už pagerbimo suruošimą. 

Pas Mariją Šimkienę atvykusi 
giminaitė iš Klaipėdos Rasa 
Šimkutė patriūbavo lumzdeliu 
ir padainavo pora senovinių 
dainų ir dabar sukurtų. 
Lietuvoje plačiai dainuojamą 
„Balnokit broliai žirgus". 

Pirm. Ir. Stongvilaitė visiems 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. 
Tel. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

IL 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 598-4055 
Valandos paga' susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

Chicagos, įkūrė Miami Kata- padėkojo ir pakvietė prie kuopos 
likių Moterų s-gos 18 kuopą ir jai narių paruoštų vaišių, 
išpirmininkavo iki 1987 metų. Gunda K. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave. , SuKe 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tol . 565-2960 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 61 st Street 

Kabineto tol. RE 7-1168; 
Reild. 365-4611 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

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

Dr Tumason'O kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 8520889 
Vai : pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

>r. Tumasonlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 St Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

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

11800 Southwest Htgtmay 
Palos Helghts. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v. p p 
Šešt paga1 susitarimą 

Kabineto tol. 776-2680, rez. 448-554! 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.O., S.C. 

Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 565-7755 



Išlikti tautiškai gyviems padeda 

PAPROČIAI IR 
TRADICIJOS 

Mūsų tautai šimtmečių bū
vyje buvo tautinio išnykimo 
grėsmė. Ji nuolat turėjo turėti 
prieš akis galimą nebūtį. Ir 
jeigu ji po daugybės negandų 
išliko gyva, tai tik todėl, kad 
laikėsi savo senųjų papročių bei 
tradicijų, kurių pagrindu dr. 
Juozas Girnius laiko Rūpintojėlį 
ir Vytį. Nuo rusifikacijos, polo
nizacijos, germanizacijos tauta 
gynėsi ne kurių nors pasaulio 
politikų globojama, bet laiky
damasi senųjų papročių, puo
selėdama gimtąją kalbą, tikėji
mą. 

Bet mes dar neišsiaiškinome 
mūsų pagrindinių terminų. Tai
gi nors keli žodžiai apie juos. 
Papročiais mes suprantame tam 
tikras gyvenimo bei elgesio nor
mas, jausmus, kurie nukreipia 
žmogų į jo praeitį, skatina elg
tis taip, kaip elgėsi jo tėvai, 
seneliai, tautiečiai, Papročiai iš
saugo senąją tautos kultūrą, jos 
kartų kūrybą, kalbą ir perduo
da ateinančioms kartoms. Jie 
susidarė iš įvairių poelgių, ri
tualinių apeigų, religinių, dar
bo švenčių, vestuvių, laidotuvių, 
ta lkų, pabaigtuvių ir kitų 
įvykių. Papročiai kinta, bet 
pamažu susidaro nauji. Kiek
viena tauta turi savo papročius 
bei tradicijas ir tai yra ypatinga 
jos žymė, skirianti nuo kitų 
tautų. 

Su papročiais glaudžiai rišasi 
iš jų išaugusios ir istoriškai susi
klosčiusios tradicijos pastovios 
kultūros normos, atliekamos 
apeigomis bei vaizdiniais sim
boliais. Visa tai paveldima iš 
ankstesnių kartų. Gyvenančioji 
karta jas saugo, puoselėja, tobu
lina, įterpia savo bruožus ir per
duoda ateinančioms kartoms. 
Papročiai bei tradicijos vienija 
tautiečius ir skiria nuo kitų 
tautų, pirmoje eilėje nuo oku
pantų. Tai gerai suprato sovie
tiniai rusai: okupavę Lietuvą jie 
visais būdais naikino mūsų tau
tinius bei religinius papročius, 
šventes. Tauta išliko gyva tik 
todėl, kad jos dauguma neatsi
sakė senųjų tautinių bei reli
ginių papročių. O kaip yra išei
vijoje? 

„Palikti kraštą dar nereiškia 
palikti pačią tautą. Tautai 
priklausome pačia savo būtimi, 
o ne vieta, kurioj gyvename. Ir 
svetur gimusiajam yra įma
noma savo tautą mylėti, jos 
gyvenamąjį kraštą laikyti savo 
istorine tėvyne. Palikdami Lie
tuvos kraštą, dar nepalikome 
pačios Lietuvos. Nesame Lie
tuvos netekę, kol patys nesame 
jai mirę. Tikra prasme palikti 
Lietuvą — tai jai mirti nutaus-
tant" . Taip samprotauja mūsų 
filosofas dr. Juozas Girnius 
(„Tauta ir tautinė ištikimybė"). 

Kad nenutaustumėm, turime 
išeivijoje laikytis lietuviškų 
papročių, juos praktikuoti, jais 
gyventi. Tačiau tai nėra lengva, 
nes mūsų papročius naikina 
svetima aplinka ir civilizacija, 
raginimas „siekti pažangos", 
nesustoti vietoje, nes sustojusius 
gyvenime „muša". Nūdien kom
piuterių gadynėje civilizacija 
yra lyg dievas, absoliutas, 
kuriam reikia viską atiduoti. 
Papročius naikina ir mada, 
kurią stengiamės sekti. 

Taigi dažnai susitikę jau ne
besisveikiname — labas rytas, 
laba diena ar kitaip lietuviškai, 
bet dažnai pakeičiame angliš
kais „hi", „helio", o mūsų 
gražųjį, t rumpai ištariamą 
„sudiev" į „good by". Lietuvoje 
visą laiką buvo gražus paprotys 
sveikinantis paspausti ranką, 
kas išreiškia mūsų nuoširdumą, 
o čia jau retai tai darome, 
užtenka kiek palenkti galvą... 

Arba vėl — vardai, pavardės. 
Kaip dažnai mes juos iškraipo
me ligi neatpažinimo. O mūsų 
moterys labai dažnais atvejais 

visiškai atsisako savo tikrų mo
teriškų pavardžių, vietoje jų 
prisimdamos vyriškąsias pavar
džių lytis. Šių eilučių autorius 
kartą užsuko į lietuvių moterų 
dailininkių parodą Čiurlionio 
galerijoje. Paveikslai neblogi, 
bet paėmus ir pavarčius katalo
gą, kur turėjo būti surašytos pa
veikslų autorės, iš poros tuzinų 
dailininkių savo tikra pavarde 
buvo įrašyta tik viena dail. 
Saulė Jautokaitė — visos kitos 
buvo savo moteriškų pavardžių 
atsisakiusios. Ir daug kur kitur, 
netgi ir lietuviškoje veikloje, ne
bematyti moteriškų pavardžių. 
Ir nebesusigaudai žmogus, kur 
dingo mūsų moterys, mergi
nos... Kad anglų kalba šiuo 
požiūriu, palyginus su lietuvių 
kalba, yra menkesnė, neturi 
moteriškų pavardžių formų, tai 
mums nėra reikalo ja sekti. La
bai retai tebešvenčiame tradi
cinius vardadienius. Panašių 
pavyzdžių būtų galima prirašyti 
visą jaučio skūrą. 

* 
Taigi labai gerai, kad mū

suose pradėta labiau rūpintis 
lietuviškų papročių išlaikymu 
išeivijoje. Konkretus rezultatas: 
turime prieš akis naują knygą 
— „Lietuvių papročiai ir tra
dicijos išeivijoje". Jos autorė, 
kaip knygos viršelyje ir tituli
niame lape atspausdinta, yra 
Danutė Brazytė Bindokienė. 
(Labai gerai, kad na D. Brazys 
Bindokas. Veikalas stambokas 
364 puslapiai. Bet jų skaičius 
reiktų pusiau sumažinti, nes 
knyga išleista lietuvių ir anglų 
kalbomis. 

Lietuvių papročiai labai įvai
rūs ir jų labai daug. Daugiausia 
tai paprotinės normos, perduo
damos šeimose iš kartos į kartą. 
Bet ir rašytinė literatūra gausi. 
Deja, ji išeivijoje daug kam buvo 
neprieinama. Taigi labai gerai, 
kad Danutė (rašytoja ir lit. 
mokyklos mokytoja) atliko 
didelį darbą, atrinkdama išei
vijos lietuviams reikalingiau
sius papročius bei tradicijas, 
kuriuos dar galima taikyti 
šeimose, organizacijose, gyve
nime. Autorė rašo: „Nesvarbu, 
ar mums patinka ar nepatinka 
būti lietuviais, savo tautinės 
kilmės pakeisti negalima, nes ji 
per tūkstančius metų suformuo
ta tautos gyvenamojo būdo, 
aplinkos, papročių ir tradicijų. 
Visa tai lieka mūsų sielose 
įaugę net tada, kai tyčia ar ne
tyčia iš savo tautinės grupės 
pasišaliname. Tautos charak
teristika yra mūsų visų pa
veldėjimas. Jo negali sunaikin
t i nei gyvenamojo krašto 
kultūra, nei gyvenimo būdas, 
nei aplinka" (21 psl.). 

Knygos kalba lengva, vaiz
dinga. Jos turinys suskirstytas 
į keturis pagrindinus skyrius: I. 
Kai kurie lietuvių kultūros 
bruožai; H. Tautinės šventės; 
HI. Kalendorinės šventės; IV. 
Šeimos šventės. Visa tai pavaiz
duota gražiais aprašymais, pa
tarimais, net giesmių bei dainų 
gaidomis. Praktiški skyriai: 
Lietuviški mergaičių, berniukų, 
sulietuvinti krikščioniški var
dai (328-331 psl.). Šeimos, besi
ruošiančios kr ikš ty t i savo 
vaikus, kelti vestuves, švęsti 
šeimos, tautines, religines, 
kalendorines šventes, čia ras 
daugybę patarimų, kaip visa tai 
galima gražiai atlikti, laikantis 
lietuviškų papročių bei tra
dicijų. Ypatingai platus kūčių 
skyrius, netgi su jų valgių recep
tais. Čia pat kalėdinių giesmių 
tekstai su gaidomis. 

Autorė Danutė ir leidėjai at
liko didelį darbą, pateikdami 
lietuviškai išeivijai labai svarbų 
ir reikalingą veikalą. Išeiviams 
belieka imti į rankas, skaityti 
ir šiuo vadovėliu galimai 
dažniau naudotis. , , 

b . kv. 

Dalis Vilniaus moksleivių Baltimorėje su muziejaus direktorium Vladu Kulviečiu ir anglų kl. 
mokytoja Stefanija Kasiulaitiene. Nuotr. J . Kardoko 

VILNIAUS MOKSLEIVIAI 
MARYLANDE 

Marylando moksleiviai Vilniuje 
„... Kad loska, paliuosuokit 

šitą ruimą ir eikite valgyti į aną 
ruimą, kad loska..." Maždaug 
taip kreipėsi į mus, susirinku
sius susipažinimui su iš Lie
tuvos atvykusiais moksleiviais 
Baltimorės Lietuvių namų 
bendrovės įgaliotas to susipaži
nimo pravedėjas. 

Kad į Marylandą trims savai
tėms atvyks Vilniaus Salomėjos 
Nėries gimnazijos moksleivių 
grupė teko išgirsti iš Vilniaus 
radijo transliacijų. Pasirodo, 
netoli Baltimorės esančio mies
telio Bei Air katalikiška John 
Carroll vardo vidurinė mokykla 
rusų kalbos mokytojo iniciatyva 
buvo įtraukta į pasikeitimo su 
sovietiniais moksleiviais 
programą ir jai teko moksleiviai 
iš Vilniaus. Aišku, pirmiausia 
kilo rūpestis, kad lietuviukai 
nebūtų vadinami rusais ir kad 
tos mokyklos mokiniai būtų 
painformuoti, kas yra Lietuva. 
Buvo užmegztas ryšys su tuo 
mokytoju, prašant galimybės 
atsiųsti į šią mokyklą jaunų 
žmonių, kurie suteiktų informa
cijos apie Lietuvą, jos istoriją, 
sovietinę okupaciją, deporta
cijas, rezistenciją ir t.t. Su
tikimas buvo lyg ir gautas, bet 
vėliau pasimaišė senosis 
emigracijos lietuvis, taip pat 
buvęs mokytojas, bet dabar jau 
pensininkas, ir tik su juo 
mokykla tenorėjo palaikyti ryšį, 
kuris dabar ir vadovavo šiam 
susitikimui. 

Nežinau kaip kiti, bet aš tai 
gerokai dėl to būkštavau. Mat, 

JUOZAS GAILA 
to Amerikos lietuvio iniciatyva 
prieš kelerius metus buvo 
pakeisti Lietuvių namų bendro
vės įstatai taip, kad tos bendro
vės susirinkimuose būtų naudo
jama ir anglų kalba. Liūd
niausia, kad dėl anglų kalbos 
įvedimo teprotestavo tik vienas 
bendrovės direktorius, buvęs 
nepriklausomos Lietuvos 
mokytojas, o pagal kitus, tai 
„turime eiti su laiku". Tiesa, 
kad lietuvių kalba nebuvo išvie-
tinta, bet senųjų Amerikos 
lietuvių emigrantų, tų namų 
steigėjų, surašyti įstatai, bran
ginantieji lietuviškąjį žodį, buvo 
pažeisti. Negana to, tas pats 
Amerikos lietuvis namų bendro
vės susirinkime pravedė pe
ticiją, kad Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse valstybinė kalba te
būtų tik anglų kalba ir visi ją 
pasirašė, nors daugumą sudarė 
pokariniai ateiviai, kurių ne 
vienam ta ..valstybinė šnekta" 
dar sunkiai įkertama. Ką pa
darysi, argi aplenkėjęs a r 
apvokietėjęs lietuvis nebuvo 
didesnis lenkas ar vokietis už 
tikrąjį lenką ar vokietį? Kad 
daugumai Baltimorės lietuvių 
savuose renginiuose anglų 
kalba nepageidautina buvo 
įrodyta š.m. birželio 17 d. po 
„Armonikos" koncerto, kai 
mūsų klebonas, jautriu žo
džiu padėkojęs atlikėjams, pano
ro ir angliškai žodį tarti. Jis 
buvo kelių šimtų žiūrovų tikrai 
nemandagiai nurėktas, nelei

džiant jam angliškai, kitaip ta
r iant „valstybine šnekta'" 
kalbėti. 

Tad tokia archajiška lietuvių 
kalba kovo 12 d. popietę buvo 
sutikti Vilniaus moksleiviai 
Baltimorės Lietuvių namuose. 
Susirinkome gausiai ir ne 
valgyti, bet susėsti drauge su 
l ie tuvišku jaunimu, pa
bendrauti, patirti jų nuotaikas, 
deja, buvome išprašyti į kitą 
salę. Ir taip vienoje salėje prie 
stalų susėdo vilniečiai, prie kitų 
stalų su jais atvažiavę ameri
kiečiai, o gretimoje salėje mes. 
Po vaišių leido mums sueiti 
drauge, o mūsų draugijų ir or
ganizacijų vadovai net 
įsimanevravo prieiti prie mikro
fono ir tarti po sveikinimo žodį 
jau padoria lietuvių kalba. 
Pagaliau mikrofoną perėmė 
V y t a u t a s Dūlys, ;,Ai*o" 
kvarteto narys, Lietuvių namų 
bendrovės vadovybės pakviestas 
pravesti bendrą dainavimą. 
Dabar vilniečiai išgirdo, kad ne 
tik taisyklingai lietuviškai 
kalbėti, bet ir dainuoti mokame. 
Deja, neilgam. 

Po poros dainų, minėtas „kad 
loska", turbūt pamatęs, kad ne
bėra dėmesio centre, nugriebė iš 
V. Dūlio mikrofoną ir vėl gir
dėjome darkomą savąją kalbą. 
Kaip bebūtų, vilniečiai atsily
gino mums savo dainomis, 
mūsų organizacijos apdovanojo 
juos Baltimorės suvenyrais, 
kažkaip visiškai užmirštant 
išeivijos laikraščius ir žurnalus, 
visi sugiedojome Lietuvos 

himną ir išlydėjome juos su juos 
globojusiais amerikiečiais. 

Šiandieną iš okupuotos Lie
tuvos atvykęs Amerikon tautie
tis nėra naujiena, bet būrys 
tokio gražaus jaunimo ne kas
dien matomas. Nepaprastai 
gaila, kad negalėjome su tuo 
jaunimu labiau susipažinti ir il
giau pabendrauti. Dar labiau 
gaila, kad tą pačią dieną prie 
Washingtono, maždaug 30-ties 
minučių kelio nuo Baltimorės, 
vyko lietuvių skautų Kaziuko 
mugė ir, užuot nuvežus vilnie
čius susipažinimui su skautais 
ir iš apylinkių į mugę gausiai 
suvažiavusiu jaunimu, jie buvo 
atvežti į Baltimorės Lietuvių 
namus. 

Mieli jie buvo ne tik mums, 
bet ir juos globojantiems ameri
kiečiams. Tik jiems atvykus į 
Bei Air miestelį I Harford Coun-
ty) Md., vietiniame laikrašty 
„The Record" kovo 8 d. laidoje 
buvo įdėta Levos Barkaus-
kaitės nuotrauka su ją sutin
kančiais amerikiečiais. Apra
šyme antrašte „Lithuanian 
students. teachers arrive for 
visit in Bei Air" pabrėžta, kad 
lietuvių moksleivių priėmimas 
John Carroll mokykloje vyko 
patriotiškai: mokyklos kavinė 
buvo išdekoruota raudonai, 
žaliai, geltonai — Lietuvos res
publikos Sovietų Sąjungoje 
spalvomis ir Amerikos raudona, 
balta, mėlyna spalvomis. Pami
nėta taip pat Rūta Židolytė, 
kaip labai gerai kalbanti angliš
kai, nes anglų kalbą mokiusis 
nuo septynerių metų. 

Laikraštis „The Aegis" kovo 
23 d. pirmame puslapyje įdėjo 
antraštę: „Lithuanians' historic 
visit comes to an end Saturday" 
ir didelę spalvotą nuotrauką 13 
lietuviukų prie miestelio teismo 
rūmų, išvardinant jų visų var
dus ir pavardes. Aprašymas ir 
kitos nuotraukos daugiausia 
lietė spetyniolikmetį Tomą 
Vaitiekūną, kuris esąs mėly-

• nakis, garbanotais plaukais, 
dalyvaująs chore, su kuriuo 
koncertavęs kitose Pabaltijo 
respublikose. Jis kalbąs labai 
gerai angliškai tik su nežymiu 
skandinavišku akcentu, mėgs
tąs kompiuterius ir krepšinį. J is 
su kitais lietuviukais žaidė 
krepšinio rungtynes prieš John 
Carroll mokyklą ir jas laimėjo. 
Čia primenama, kad sovietų 
olimpinėje rinktinėje keturi pa
grindiniai žaidėjai buvę lie
tuviai. Tomas didžiuojąsis esąs 
lietuvis, bet į smulkesnes poli
tines diskusijas nesileidęs, tik 
pastebėjęs, kad paskutiniai įvy
kiai atnešę Lietuvon anksčiau 
negirdėtas laisves, kurios yra 
tartum gaivaus oro dvelkimas. 

Kovo 30 d. tas pats laikraštis 
veik visą laidą su nuotraukomis 
ir vedamuoju paskyrė lietu
viams antrašte „Lithuanians 
leave behind love as historic 
visit ends". Nuotraukose — An
drius Jurkūnas ir Andrius 
Karmanovas krautuvėje besi-
renką džinsus, Zuzevičius be
laikąs šešiametį amerikoniuką, 
Dovilė Bieliauskaitė su ameri
kietiška vėliavėle, visa grupė 
krautuvėje , la ikraščio re
dakcijoje, na, ir amerikiečiai 
bemojuoją autobusu išvykstan
tiems Vilniaus moksleiviams. 
Smulkiai išvardintos krautuvės 
ir asmenys, prisidėję prie Lie
tuvos moksleivių vaišinimo, 
apdovanojimo rūbais, suveny
rais, tarp jų Lietuvos atstovybė 
Washingtone ir Baltimorės 
lietuvių draugijos. Buvęs garsus 
amerikietiško futbolo žaidėjas 
Jonas Jonaitis (John Unitas) pa
rūpino moksleiviams bilietus į 
krepšinio rungtynes, dr. David 
Heath patikrinęs Petro Vilūno 
akis ir aprūpinęs akiniais, nes 
pastebėta, kad pastarasis prisi
merkęs žiūrėdavo. Bei Air 
atletų klubas visai dienai 
užleido plaukymo ir sporto 
patalpas, Mary McGuirk leido 
naudotis lauko teniso aikščių 
pa .a lpomis , Philadelphijos 
elektros bendrovė finansavo 
dienos išvyką į Philadelphijos 
miestą, Baltimorės telefono 
bendrovė parūp ino dienos 
išvyką į Annapolį ir į JAV Lai
vyno akademiją, Mike Klein 
dienai užleido kėgl iavimo 
patalpas ir vaišino pica užkan
džiais, John Hughes ir Gary 
Sholl suruošė iškylą valtimis ir 
į kalnus kopimą, B. Lozinak, 
McDonald k r a u t u v ė s savi
ninkas, aprūpino užkandžiais ir 
kitomis dovanomis, Finkelstei-
no krautuvė apdovanojo džin
sais ir įvairiais drabužiais, prie 
kurių finansavimo prisidėjo ir 
Marylando seimelio atstovai W. 
Cox ir J. Lutz, Knott bendrovė 
parėmė išvyką į Mokslo 
muziejų. Pagal laikraštį, tai tik 
dalis paminėtų, nes jų buvę 
daug daugiau, kurie svetingai ir 
nuoširdžiai sutiko tokius malo
nus ir šiltus lietuvius. 

Pagal tą laikraštį, atsisveiki
nant su lietuviais buvo suruoš
tas banketas, kuriame kiekvie
nas lietuvis moksleivis padėkojo 
jį globojusiai amerikiečių 
šeimai, bendrai padainavo 
kelias amerikietiškas dainas, o 
atsisveikinimas prie autobuso 
buvęs su ašaromis ir pažadais 
vieni ki tų neužmirš t i ir 
pala ikyt i ryš ius . Viena 
amerikiečių šeima aimanavusi, 
kad atsiskyrimas buvęs tiek 
sunkus, tartum netekus savo 
šeimos nario. 

SKAIDRUPELIO 
RŪPINTOJĖLIS 

Apysaka iš partizanų kovų meto 

J . VIZBARAS-SŪDUVAS 

— Žinoma, gaila miško. Tai brangiausias mūsų tur
tas. Bet tu manai,kad kiti miško nekirs? Pabėgs rudieji, 
užeis raudonieji ir tie kirs. Ir pats žinai, kiek miško 
išnaikino, iškirto raudonieji, užėję 1940 metais, nors 
į Rusiją jo ir nevežė — apgailestavo eigulys. 

— Tiesa, miško medžiagos jie iš mūsų nevežė, bet 
vežė į Sibirą žmones. Kuo buvo kaltas Juozas Palukai
tis, kun. Juozas Čekavičius ir daug kitų? Jeigu vėl čia 
užeis rusai, kas žino, ar liksime gyvi? Rudas šuo, kad 
ir kanda, bet duoda ir tau gyventi, o raudonieji tyliai 
tave pakaria, kad niekas ir nežino, kur dingai, — 
skundėsi kirtėjų vadovas Pranciškus Šlekys. 

— Iš Londono kalba, kad rusai čia jau neužeis. 
Karą laimės Amerika, padarys ir tvarką. Svarbu 
išsilaikyti, sulaukti karo pabaigos, vėl bus sena tvarka, 
kaip buvusi, — išguldinėjo eigulys Briedikis. 

— Kostai, mes kalbame taip, kaip norime, bet atsi
mink mano žodį: ateina sunkus laikas mums visiems..., 
— susirūpinusiu veidu atsisveikino eigulį Šlekys, nuei
damas pas kirtėjus. 

Senųjų kirtimų dvišakė kalnelio ketera, skirianti 
Skaidrupelio vagą nuo Višakio slėnio, buvo priaugusi 
jaunų berželių, kadugių, o jų tarpuose išplitę neaukšti 

aviečių krūmai krauju raudonavo išsirpusiomis uo
gomis saulės atokaitoje. Senutė, pasidėjus ant upelio 
kranto pintinę išsirpusių aviečių uogų, plovėsi kojas 
skaidriame vandenyje. Apsipraususi senutė atleido už 
prijuostės užkištą ilgą lininį sijoną, balta skarele apsi
rišo galvą ir, apsidairiusi šūktelėjo ant kalnelio beuo
gaujančiai mergaitei: 

— Zebute. vaikeli!... kur tu esi?! 
— Aš čia, močiute!... baigiu nurinkti pačias didžiau

sias, saldžiąsias nuo ano krūmelio. Tokios gražios... 
— Gana. dukrele, visų vis vien nenuskinsi. Šiemet 

aviečių tiek daug priaugo, prisirpo, kaip seniai mano 
atminty, kad yra buvę. Kur pažvelgi visur lyg krauju 
raudonuoja visas slėnelis. Tai ne labai gerai man 
primena, — susimąstė senutė atsisėsdama. 

— Kodėl, močiute, negerai? Uogytės tokios skanios: 
prisivalgiau beuogaudama. — paklausė Zabutė, 
padėdama kupiną pintinę gražiausių aviečių. 

— Daug pasakos, vaikeli, apie tai. Pavargau beuo
gaudama, belipinėdama. kojas skauda, pirštus rankas 
suka riaumatas nelabasis. Jau aš per sena kopinėti 
šiame slėnelyje, o kadaise, kaip ir tu, bėginėjau, kaip 
stirna, nuo krūmelio prie krūmelio. Seni tai laikai.. 
Pamažu eisime namo, pintinėles sunkios, o vidurdienio 
karštis negerai uogytėms. - kalbėjo senoji Marcele 
Šiaurienė su savo augintine. 

— Močiute, aš nešiu abi pintinėles. Jums per 
sunku, privargote, o man niekis. Pailsėsime prie 
Rūpintojėlio kryžkelės, o nuo jo jau netoli ir mus narna.. 
- linksmai kalbėjo apie šešiolikos metų mergaite 
Izabelė Švelnvtė, ramindama senutę. 

Šalia kelio, bėgančio Jūrės kaimo link ant 
Skaidrupelio kranto augo žemo kamieno trišakis. 

storas skroblas, plačiai ištiesęs lapotas šakas virš kelio, 
suteikdamas gaivinančio pavėsio pakeleiviams. 
Skroblo išsišakojime stovėjo ornamentuota geležies ir 
medžio lauko koplytėlė. Jos viduje, erškėčių vainiku 
karūnuotą galvą parėmęs rnaka, sėdėjo nukyržiuota-
sis, pilnu liūdesio žvilgsniu stebintis Višakio slėnį. Kas 
ir kada koplytėlę pastatė, mažai kas žinojo, atsiminė. 
Tik senas, apsamanojęs, vijokliais apaugęs medžio 
kaimienas, tik primityvaus kaimo meistrų darbo 
koplytėlės ir Nukryžiuotojo statulėlės geležies 
puošmenos liudijo, kad ji buvo pastatyta senais laikais, 
kada Višakyje buvo iš rūdos gaminama geležis. 

Sunkiai nešdamos aviečių pintines abi moterys 
priėjo koplytėlę. Pasidėję uogų nešulius medžio 
pavėsyje, abidvi suklaupė prie Nukryžiuotojo, 
susikaupdamos maldoje. Po valandėlės pirmoji pakilo 
senoji Šiaurienė. Atsisėdusi prie skroblo kamieno 
ramiai stebėjo iš tolo per girią ateinantį kelią. 
Netrukus pabaigė maldą ir jaunoji Švenlytė. Jos mėly
nose akyse spindėjo ašaros. 

— Močiute, kodėl šioje vietoje taip gera pabūti? 
Paguoda apgaubia širdį, kai pasimeldi prie 
Rūpintojėlio!... 

— Dukrele, čia šventa vieta. Ne vienas žmogus per 
Jėzulio užtarimą apturėjo stebuklą, pagijo iš ligos. 
Nukryžiuotasis Dievulis nuo senų laikų savo rūpes
tingu žvilgsniu globoja ir keliauninką, einanti per 
Višakio girią, ir uogautoją, ir pavargėlį, nelaimės 
ištiktą žmogų. Nėra atsitikimo, kad kas nors, eidamas 
šiuo keliu, būtų užpultas, apiplėštas piktadario, apdras
kytas vilkų. Nuo senovės laikų, gal šimtą, gal daugiau 
metų Rūpintojėli? saugoja šio kelio, šio slėnio 
keliauninkus. Daug apie ji žmonėse yra visokių 
pasakojimų, atsiliepimų. Namuose ir tau kai ką pasa
kysiu, tik man primink.. 

(Bus daugiau) 
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VĖLIAVOS 
SIMBOLIKA 

Kai laisvė per plati, tada pa
sirodo po daugelio metų nulais-
vėjimo ligos simptomai. Ypatin
gai plačios laisvės skalė čia 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, kur kartais nueinama 
per toli. Be to,liberalų keliami 
kivirčiai, prisidengiant laisvės 
šydu, nu veda į nemalonius rei
kalavimus. Politikų valdančio
ji dalis Washingtone, atskirų 
valstijų įvairios nuomonės, susi
dariusi porinkiminė opozicija 
kritikuoja vieni kitus, o kartais 
net eina iki nemalonių peštynių. 
Pagavusi spauda ir televizija tą 
viską išpučia iki kraštutinumo. 
Kritika, opozicija, nagrinėjimas 
nuomonių yra sveikas reiškinys 
demokratinėje sistemoje. Tačiau 
visur tam turi būti riba. 

Šiandieną televizijos akin 
pakliuvo Amerikos vėliava. J i 
atsidūrė keblioje padėtyje, kaip 
teisme teisiama nusikaltėlė. 
Net tokia valdžios įstaiga kaip 
aukščiausias teismas „apkal
tino" sudeginimui. Čia jau kyla 
klausimas, kaip toli nuėjome ir 
kaip dar eisime klaidos taku. 
Esame jau ilgas laikas šiame 
krašte. Šio krašto piliečiai. 
Švenčiame liepos ketvirtaia: 
naudojamės šio krašto laisve, 
stebime pasaulio politikos raidą. 
Manau,nemažiau turime domė
tis ir šiuo opiu klausimu. Per 
karus besijungiant Amerikos 
kolonijoms, vėliava buvo ta 
jungtis — grandinė, kuri drąsino 
kovojančius, siekiant laisvės 
idealo. Atsiskirti nuo didžiosios 
Anglijos karališkosios imperijos 
b ivo nepaprastai drąsus mos
tas, o įvykus tam^ pasiskelbti 
nepriklausoma valstybe su sava 
konstitucija, laisvų žmonių 
r ink imais , valdžia reikėjo 
sukur t i naujajai valstybei 
vėliavą. Vėliava yra kiekvienos 
valstybės pasididžiavimas ir 
garbės ženklas. 

Čia keliais sakiniais grįšiu 
prie mūsų šalies siekimų. Kai 
žmogus yra sugniuždytas oku
panto, kai jam yra atimta 
laisvė, jis tada ją išsaugoja 
dvasioje. Pavergtos šalies 
simbolius — vėliavą išlaiko 
paslėpęs atmintyje. Tas atsitiko 
ir mūsų pavergtoje tėvynėje. 
Ka i tik ats irado t ruput i s 
pragiedrulių, išsikovojus iškelti 
tautines trispalves,visas kraštas 
pražydo vėliavų žiedais. 0 kiek 
buvo ištremtų, baustų kalėjimu 
vien tik paminėjus ir iškėlus 
kur nors trispalvę. Ir čia sutam
pa du skirtingumai. Amerikos 
vėliavos niekinimas ir mūsų 
pačių trispalvės gerbimas. 
Staiga pasidaro nemalonu ir 
norisi paklausti. Na, o kaip bus 
su prezidentine emblema, su 
ereliu, su himnu ir kitais bran
giais sukurtais simboliais? Ar ir 
jiems jau šiame moderniame 
šimtmetyje su t iek daug 
neišpasakytos laisvės prieis 
galas? 

Manau, kad daugelis iš mūsų 
turime teisę drąsiai pasisakyti 
prieš tuos, kur ie bando 
paniekinti, suminti, kas yra 
brangia gyvybės kaina sukurta. 
Turime kelti balsą su tais, kurie 
kovojo Vietname, Korėjoje, 
Europoje ir Azijos kraštuose. Jie 
su pasididžiavimu ir pergale, 
gyvybės aukomis išnešė gar
bingą JAV simbolį — vėliavą. 
Jei vėliava bus deginama, min
doma laisvėje gyvenančių 
žmonių, kurių tėvų tėvai ją 
sukūrė ir ja didžiavosi, tai jau 
yra prasidėjusi tos tautos vėžio 
liga. 

Tačiau laisvėje yra daug ga
limybių. Tikėkimės, kad ši 
dabartinė padaryta klaida bus 
pataisyta. Stovėkime kartu su 
tais, kurie nori įteisinti ją įsta
tymais garbingo, neliečiamo 
simbolio vietoje. Tada ir mes čia 
laisvėje po JAV vėliav a galėsi
me siekti laisvės mūsų bran
giai tėvynei su mums brangia 
trispalve. Nmrimm N l i r u 4 * 
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(312) 436-0197 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA 
LITHU ANIAN-AMERICAN COMMUNITY OF THE U.S.A., INC. 

2713 West 71st St., Chicago. IL 60629 

S. O. S. 
Reikalinga skubi pagalba Lietuvai! 
JAV Lietuvių B e n d r u o m e n ė s k r a š t o va ldyba r a g i n a visus išeivijos l ietuvius jung t i s prie 
Lietuvos žmonių pas tangų r e ika l au jan t pana ik in t i Molotovo-Ribbentropo pakto pasekmes. 
Lietuvoje t ik imas i s u r i n k t i 2 mi l i jonus pa rašų . P r i s idėk ime ir mes r i nkdami parašus 
savo ir amerikiečių t a r p e . Išeivijoje s u r i n k t i p a r a š a i bus į te ik t i J u n g t i n ė m s Tautoms. 

Lietuvoje paruoš ta ši pet ici ja , k u r i bus j ų į t e ik ta Sovietų Sąjungos, V a k a r ų ir Rytų 
Vokietijų vyr iausybėms i r J u n g t i n i ų T a u t ų G e n e r a l i n i a m Sekretor iui : 

TSRS, VFR, VDR V Y R I A U S Y B Ė M S , SNO G E N E R A L I N I A M SEKRETORIUI 

1939 m. rugpjūčio 23, rugsėjo 28 ir 1941 m. sausio 10 d., slaptaisiais protokolais prie vadinamo 
Molotovo-Ribbentropo pakto, Lietuva tapo derybų tarp Vokietijos Reicho ir Tarybų Sąjungos 
objektu. 1940 m. birželio 15 d. Lietuva buvo raudonosios armijos okupuota, o rugpjūčio 3 d. 
aneksuota — prieš Lietuvos gyventojų valią įjungta į TSRS sudėtį. 

Vokietijos Reicho ir Tarybų Sąjungos vyriausybių politiniai ir kariniai veiksmai Tautų Sąjungos 
narių Lietuvos, Latvijos ir Estijos atžvilgiu yra grubus tarptautinės teisės pažeidimas. 

Reikalaujame, kad TSRS, VFR, VDR vyriausybės paskelbtų Molotovo-Ribbntropo pakto slap
tuosius protokolus neturinčiais juridinės galios nuo pat jų pasirašymo momento. 

Reikalaujame, kad TSRS likviduotų Molc*x>vo-Ribbentropo pakto pasekmes, išvestų iš Pabalti
jo valstybių savo okupacinę kariuomenę ir leistų valstybių tautoms pačioms nustatyti 
politinę-socialinę santvarką Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 

Prašome SNO Generalinį Sekretorių atsiųsti atstovus stebėti, kaip bus vykdomi laisvi rinkimai 
Pabaltijo valstybėse. 

t 

Išs iskirpki te ir p a s i d a u g i n k i t e žemiau s p a u s d i n a m ą peticijos ver t imą į ang lų kalbą ir 
surinkę parašus siųskite J A V L B kraš to valdybai , 2713 Wes t 71st Str., Chicago, IL 60629, 
pr ieš Molotovo-Ribbentropo p a k t o 50 m e t ų s u k a k t į 1989 rugpjūčio 23 dieną. 

J A V LB Kraš to Valdybos vardu, ^*su 
f J 

Dr. Antanas Razma 
Pirmininkas 

(312) 436-0197 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA 
LITHU ANIAN-AMERICAN COMMUNITY OF THE U.S .A., INC. 

. 2713 We»t 71»t St., Chicago, IL 60629 

To tho Governments of the U.S.S.R., the Federal Rspubllc of Germany, tho German 
Democratic Republic, and to the Secretary-Ganeral of the Unltod Natlona: 

On August 23, 1939, and January 10, 1941, by virtue of the Secret Protokols of the so-called Molotov-
Ribbentrop Pact, Lithuania became an object of negotiations between the German Reich and the Soviet Union. 
On June 15,1940 Lithuania was occupied by the Red Army, and on August 3 it was annexed to the Soviet 
Union — contrary to the will of the Lithuanian people. 

The political and military actions of the German Reich and the Soviet Union with respect to League of Na-
tions members Lithuania, Latvia, and Estonia constitute a gross violation of international law. 

We demand that the Governments of the U.S.S.R., F.R.G., and G.D.R. declare the Secret Protocols of the 
Molotov-Ribbentrop Pact legaliy nuli and void from the moment of their signing onwards. 

We demand that the U.S.S.R abolish the consucjuences of the Molotov-Ribbentrop Pact, withdraw its oc-
cupation forces from the Baltic States, and allow the peoples of those statės to determine for themselves 
what political and sočiai system Lithuania, Latvia, and Estonia shall have. 

We ask the Secretary-General of the U.N. to dispatch representatives to observe how the process of free 
elections in the Baltic States is carried out. 

No. Name Address Signature 

CLASSIFIED 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

R I M A S L. S T A N K U S 

361-5950 636-61 eO 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba^orrte būti 
Rimo Stankau* klijentais Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

• D - MELS, 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 
Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
7*7-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ona stop Real Estate 

HELP WANTED 

ATTENTION — HIRING! 
Government jobs — your area. 
Many immediate openings without 
waiting list or tęst. $17,840 -
$69,485. Call 1-602-838-8885. 
Ext. R 7765. 

RESIDENCE INN BY MARRIOTT 
Our grovving Company offers competitive 
wages, excellent benefits and growth 
potential. We are currently offering posi-
tions as: Night Auditor (Mušt speak fluent 
English), Executive Housekeeper (Mušt 
speak fluent English), Suite Attendants. 
House Persons. Laundry Attendants, Star-
ting at $5.00 per hour. 

2001 8. Htghtand Ave. 
Lombard, IL 60148 

•20-7600, Cxt. 2008. 

MISCELLANEOUS 

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

Tst. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAP0LIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

Česlovas Grincevicius 

VIDUDIENIO VARPAI 
Pasakojimai ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurį kiekvieras turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais. 

Išleido LK klubas Chicago, 1985. 
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv. moka $5.32. 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

REAL 

03 M U 
pagalba galite 
NAMĄ mieste ir pn 
nmgai patarnaus 

J . 
BELL-BACE 

INCOME TAX 
6529 S 

778-

ŠIMAITIS 
Viktoras 
Nuosavybių pardavi 

5953 S. 
Chicago, 

Tel. 

"ATTENTION — 
HOMES from $1 
linquent tax 
sions. Call 1-
GH 7765. 

Nuolaidą pensi 
IEVA 

Community 
3856 W. 63 

Tel. 581-9180, 
Jos patyrimas 
biznyje) jums gal 

FOR 

"ATTENTION — 
SEIZED 
Fords, 
Chevys. Surplus 
1-602-838-8885 

FOR 

Išnuomojam 
mieg.) butas su 
gatvę nuo Marq 
„Utilities". 

Skambinti 

Išnuomojamas 
antrame a., 2 
Švč. M. Marijos 
Tik 
350 dol. į mėn 

VVestmont, I L, 
išnuomojami 2 
kamb.). Šiluma 
šaldytuvai, vi 
mašinos. 
964-4609. 

kamb. butas 
apyl.; 275 dol. į 
P. Bernotui 

LE 
(VEDIMAI — 

Turiu Chicagos 
jžmiesty. Dirbu 
sąžiningai 

sekmadienį, 
Nek. Pr. 

vien 
PUTNAM, 

METINIS 
— Lietuvių susiartinimo 
11:00 Šv. Mišios, pamokslas 
12:00 Pittūs, pramogos 
3:00 Neringos stovyklautojų 
4:00 Procesija ir Palaiminimas 

Mišias laikys Vyskupas Paulius 
Pamokslą sakys Kun. Alfonsas 

Atvykite pabendrauti, 
Pasikvieskite ir savo 

/ 
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Marianapolio mokyklai atiduodant Studijų centrui lituanistinę biblioteką. 
Iš kairės: J. Paronis, Marianapolio vyresnysis kun. Bonifacas Vaišnoras, MIC, 
ir dr. Robertas Vitas. 

„APGENĖTAS" 
DAINAVOS RAMBYNAS 

ROMUALDAS 
K R I A U Č I Ū N A S 

P r a ū ž ė v iesulas . . . 

Tikslios datos neatsimenu, bet 
bene birželio pirmomis dieno
mis , ž i ū r ė d a m i v a k a r i n e s 

. naujienas, ka r tu su sūnumi 
nutarėme, kad Dainavos jauni
mo stovykla yra pavojuje. Tele
vizijos ekrane parodytas detalus 
žemėlapis aiškiai nurodė, kad 
Washtenaw apskrities vakari
nėje pusėje siaučia nepažabotos 
gamtos jėgos. Po to išvykau il
gesnėms atostogoms, kurios 
kaip t ik šiandien baigiasi. Taip 
pat šiandien teko sūnų nuvežti 
Dainavon, kur prasideda moks
le ivių a t e i t i n i n k ų v a s a r o s 
stovykla. Šį kartą jis jau vadovų 
gretose. Išlipus prie baltųjų 
rūmų pasukau į kryžių kalną, 
nes į ten naujai sukastas kele
lis t i e s iog k v i e t ė . Ke le l io 
pradžioje viena eglaitė išrauta, 
0 ki ta lyg ta i pririšta iš keletos 
pusių, kad nenugriūtų. Einu į 
kalnelį , dar vis neį tardamas, 
kad pro Dainavą praūžė viesu
las. Už keletos žingsnių matau 
nugriuvusį medį. Gal buvo 
nu ta r t a jį dėl kokių priežasčių 
pašalinti . Einu toliau. Ant kry
žiaus kalno dviejų kryžių vietoje 
palikta t ik bazė. Galvoju, kad 
tuos kryžius iškėlė ir juos atnau
jins... Nors akys jau matė, bet 
protas dar vis nesusigaudė, kad 
audros praūžta. Juo toliau, juo 
aiškiau pradėjo matytis, kad čia 
k a ž k a s n e p a p r a s t o buvo . 
Pakelėje į vadinamą seselių 
namelį t ik pusė eglaičių belikę. 
Kitų tik kelmai belikę. Tos eg
laitės buvo pasodintos pirmojo 
jaunimo kongreso stovyklos pro
ga ir kiekvienas jų reprezentavo 
vis kitą kraštą iš kur j aun imas 
buvo a tvykęs . Šioje vietoje 
sut ikau Algį Bražėną, kuris pa
tvirtino, kad Dainavą viesulas 
nusiautęs. „Žiūrėk", sako, „į 
Rambyną!" Žiūr iu ir savo 
akimis netikiu. Paprastai veš
liai apaugęs kalnelis atrodė 
bene praplikęs. Takelis, kuris 
vesdavo į kalno viršų, yra visas 
užverstas sulaužytais, išverstais 
medžiais. Rodėsi lyg karo laikų 
vaizdas. Dalis vešlaus, gražaus 
miško suguldyta ant žemės. 
Paliestas ir pušynas, kuris buvo 
sodintas prieš maždaug trisde-

, šimt metų. Poroje vietų bent ke-
liasdešimts pušų susukta, su-

1 laužyta, paguldyta. Vėliau su
žinojau, kad stovyklos užvaizdą 
pats savo akimis matė tr is 
viesulo sūkurius, kurie smagiai 
po s tovyklavie tę pašokdino 
pušaites, ąžuolus ir k i tus me
džius. Jeigu susidarytų įspūdis, 
kad Dainavos idilija apversta 
aukštyn kojomis, reikia čia pat 
t am prieštaraut i . Nors padary
tos skriaudos negalima nepaste
bėti, tuo pačiu galima teigti, 
kad 99% Dainavos liko kaip 
buvę. Nuostabu, bet nė viena 
patalpa nebuvo viesulo paliesta 
a r suža lo t a . Šios d ienos 
stovyklos svečiai bei stovyk
lautojai gal pradžioje nė nepa
stebėjo naujai sutelktos me
dienos vakariniams laužams 

M e t i n ė š v e n t ė i r 
s u v a ž i a v i m a s 

Metinė šventė bus liepos 23 
dieną. Nors r a šan tys i s šiuo 
metu neturi detal ios informa
cijos, sekant daugelio metų tra
diciją, reikia manyt i , kad šventė 
prasidės šventomis Mišiomis 11 
valandą ryto. Po to bus bendra
vimas, vaišinimasis , sportavi
mas pliažo pavi l jone ar jo 
ap l inko je . P a g a l D a i n a v o s 
tarybos protokolą, J. Damušie-
ne rūpinasi met ine švente. Fan
tai renkami k a i p ir praeityje. 
Pernai metais metinėje šventė
je ats i lankė daug . Gal dėl to , 
kad iš anks to buvo praneš ta 

gegužinės maisto patiekalai. Jie 
buvo t ikrai skanūs ir, žiūrint 
šių la ikų kainas, „pigiau gry
bų". Reikia tikėtis, kad ir šių 
metų patiekalai bus tiek pat im
ponuojantys ir skanūs. Mielos 
šeimininkės praleidžia valandas 
begamindamos tuos patiekalus 
iš įsitikinimo, kad Dainavos 
jaun imo stovykla yra ver ta jų 
triūso, prakaito, jų pasiauko
jimo. Visiems kitiems tereikia 
ta proga pasinaudoti, Dainavon 
atvažiuoti , save atsigaivinti ir 
savo dalyvavimu pradžiuginti 
ilgai nematytus draugus. 

Liepos 23 dieną taip pa t įvyks 
metinis stovyklos rėmėjų suva
žiavimas. Visi vadinami šim
t in inka i suvažiaviman gaus 
asmeniškus pakvietimus ir dar
botvarkę. Rėmėjų suvažiavimas 
yra vyriausias stovyklavietės 
reikalų sprendėjas. J am yra at
s a k i n g a direktorių t a ryba . 
Suvažiavimo metu rėmėjai 
išgirs direktorių tarybos bei 
valdybos pranešimus, revizijos 
komisijos aktą . Bus proga 
pasisakyti dėl Dainavos ateities 
planų, projektų, krypties. Rėmė
jui negalint suvažiavime asme
niškai dalyvauti, galima kitą 
rėmėją įgalioti jam atstovauti. 
Kiekvienai organizacijai yra 
smagu, jei jos svarbiuose svars
tymuose dalyvauja kuo didesnis 
narių procentas. Šia proga ragi
name Dainavos rėmėjus asme
n i š k a i arba įgaliojimu kuo 
gausiau dalyvauti ateinančiame 
stovyklos rėmėjų suvažiavime. 

Reikia turėti daug proto, kad 
nesuduždamas plauktumei pa
garsėjimo ir pagyrų jūra . 

R. de Gourmont 

TRANSPAK praneša naują, 
tikrai reikalingo ir naudingo 

maisto siuntinį. 
Gaminių rinkinio šviežumas garantuotas, nes pats siuntinys bus 
sudaromas ir pristatytas į namus jūsų giminėms ir draugams 
Lietuvoje. 

18 svarų mėsos gaminių: šalto rūkymo sprandinė (palend-
vica), karšto rūkymo sprandinė, karšto rūkymo jau
tienos filė, aukščiausios kokybės rūkyta dešra. 

11 svarų maltos pupelių kavos, kavos be nuosėdų (instant), 
kakavos, chalvos (trinti riešutai su sirupu, aplieti 
šokoladu). 

6 svarai šokoladinių saldainių ir kitų saldumynų. 

Reikia pabrėžti, kad visi minėti gaminiai yra deficitiniai (dažnai 
vartojamas žodis Lietuvoje), reiškia — jų parduotuvėse NĖRA. 

Šokoladiniai gaminiai naudojami ne vien tik sau, bet taip pat, kaip 
ir labai vertingos dovanos. 

Siuntinį sudaro 35 svarai delikatesinių maisto gaminių. Pilna kaina 
su pristatymu $185. Galima užsakyti pusę viso to siuntinio už $120. 

Ilgainiui galėsim ką nors pakeisti. Tai priklausys nuo vartotojų 
pageidavimo ir galimybių. 

SIUNTINIAI. Siunčiam į Lietuvą video, stereo magnetofonus, siuvimo, 
mezgimo mašinas ir pn. Minėtas prekes persiunčiam UPS ir į kitus JAV 
miestus. 

VAISTAI. Siunčiame Lietuvių katalikų labdarių sąjungos sudarytą rinkinį 
reikalingiausių vaistų Lietuvoje: Bayer aspiriną, multi-vitarninus ir pn. Siun
čiame ir receptinius vaistus arba medicinines priemones. 

„DOLERINĖS". Turime tiesioginį susitarimą su ..dolerinėmis" parduo
tuvėmis. Jūsų pinigai saugiai pervedami per banką arba asmeniškai jūsų 
giminėms Lietuvoje. Šis būdas tinka įsigyti įvairioms prekėms, 
automobiliams, palikimams sutvarkyti ir išvengti muitinės išlaidų. 

DAIKTŲ PERVEŽIMAS. Susidarius per daug daiktų jūsų svečių viešna
gės pabaigoje, galime daiktus persiųsti į Maskvą arba į Vilnių ir iš kitų 
JAV miestų. 

Rašydami būtinai praneškite ir savo telefono numerį — greičiau gausit 
atsakymą į savo klausimus — arba skambinkite: 

Romas Pūkštys 

TRANSPAK 
26S5 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 
1-312-436-7772 

(staiga valkla IcasdUn 10-6 v.v. 
Sėst. 10- 2 v. p.p. 

arba susitarus 
Namų tai. 1-312-430-4145 

Šį SKELBIMĄ IŠSIKIRPKITE IR PASILAIKYKITE! 

L 

A.tA. 
SESUO M. ANTANINA 

NORVILAS, SSC 
Mūsų my ima Seselė mirė Šv. Kryžiaus ligoninėje 1989 

m. liepos mėn. 15-tą dieną, sulaukus 94 m. amžiaus. 
I vienuoh ną įstojo iš Šv. Kryčiaus parapijos, Chicago, IL. 
Vienuoly e įžaduose išgyveno 66 metus. 
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero Seseris ir artimuosius 

gimines: dau^ dukterėčių ir sūnėnų Norvilų-Žadeikių šeimų., 
taipgi kitus t iminės ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero Vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Re id, Chicago antradienį, liepos 18-tą dieną, 10:00 
vai. ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios antradienį, liepos 18-tą dieną 7:00 
vai. vakaro Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno koplyčioje. 

Laidotuves į Šv. Kazimiero lietuvių kapines trečiadienį, 
liepos 19-tą c;eną 10:00 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą 

Šv. Kazimiero Seserys ir Norvilų-Žadeikių šeimos. 

Laidotuvių direktorius Stephen Lack & Son. 

P A D Ė K A 
Mūsų bra.igi Motina ir Uošvė 

A.tA. 
MONIKA STANKAITIENĖ 

RAUBAITĖ 
mirė š.m. gegužės 13 d. Rockforde, 111. 

Nuoširdi padėka kun. kleb. Wiliam P. Collins ir tėvui Ani
cetui Tamošaičiui, S.J., už velionės lankymą jos ilgos ligos 
metu, turiningą pamokslą ir gražias apeigas bažnyčioje. 
Nuoširdi padėka sol. Audronei Gaižiūnienei už giedojimą šv. 
Mišių metu. 

Ypatinga padėka penktam Rockfordo šaulių būriui, pensi
ninkų ir ALTo skyriaus valdyboms ir pavieniams draugams, 
įamžinant velionę Tautos Fondo Lietuvos Laisvės ižde. 

Taip pat nuoširdus ačiū aukojusiems Lietuvos Dukterų 
draugijai, šv. Mišioms už velionės sielą ir bažnyčiai Rockfor
de. Nuoširdi padėka Centro ir vietos Lietuvos Dukterų 
draugijai 

Gausios pareikštos užuojautos žodžiu, raštu ir per spau
dą ir atsiųstos gėlės guodė mus liūdesio valandose. 

Nuoširdi padėka visiems, atvykusiems iš toliau ir vieti
niams, už pagalbą, kurią jutome visur. 

Didelis, didelis dėkui giminėms, draugams ir pažįs
tamiems už dalyvavimą gedulingose pamaldose. 

Giliam liūdesyje likę: duktė Danguolė ir žentas Stasys 
Surantai . 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
HERTAI MARIJAI VYGANTIENEI 

mirus , nuoširdžiai užjaučiame sūnus dr. MINDAU
GĄ ir dr. VYTAUTĄ ir jų šeimas. 

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai 

DRAUGAS, antradienis, 1989 m. liepos mėn. 18 d. 

A.tA. 
ANTANUI JANUŠONIUI 

mirus , jo žmoną JADVYGĄ, dukter is G A J U T Ę ir 

SIGUTĘ su šeima bei gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

Genovaitė Ažubalienė 
Dalia Woss su šeima 

Brangiai Mamytei 

A.tA. 
ADELEI SAUKAITIENEI 

iškeliavus į amžinojo poilsio namus , l ikusią dukrą 
ALBINĄ GAIŽUTIENĘ, žentą VYTAUTĄ, jų šeimą 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u 
liūdime. 

Valė ir Jonas Zubavičiai 

Sunny Hills, F l a . 

PADĖKA 
Mūsų brangi Motina, Močiutė ir Promočiutė 

A.tA. 
TERESĖ LUKŠTIENĖ 

mirė š.m. liepos mėn. 2 d., sulaukusi 98 metų ir buvo palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Norime išreikšti padėką draugams ir pažįstamiems taip 
gausiai apsilankiusiems koplyčioje atiduoti velionei pasku
tinę pagarbą. 

Dėkojame visiems išreiškusiems mums tokiu sunkiu 
momentu užuojautą žodžiu ar raštu. 

Dėkojame visiems prisiuntusiems gėlių, gausiai auko
jusiems šv. Mišims ir Lietuvos Dukterims Mamutės vardu. 

Dėkojame kunigams: klebonui John A. Kuzinskui ir kun. 
Vito E. Mikolaičiui taip pat Lietuvos Dukterims, koplyčioje 
pravedusiems maldas už Mamos sielą. 

Ypatingai dėkojame kun. Vito E. Mikolaičiui atlaikiusiam 
šv. Mišias, pasakiusiam tokį turiningą pamokslą ir palydėju
siam velionę į jos paskutinę poilsio vietą. 

Taip pat didelę padėką reiškiame Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčios chorui, jo vadovui A. Linui ir sol. Genovaitei 
Mažeikienei už tokį jautrų giedojimą šv. Mišių metu. 

Dėkojame karsto nešėjams atlikusiems Mamutei 
paskutin; patarnavimą. 

Taip pat ačiū laidotuvių direktoriams p.p. Petkams, kurie 
perėmė iš mūsų visus laidojimo rūpesčius ir taip sklandžiai 
pravedė laidojimo apeigas. 

Nuliūdę: dukterys, anūkai ir jų šeimos ir proanūkės. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Te le fona i - 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 

Te l e fonas - 927-1741-1 
4 3 4 8 S. Cal i forn ia A v e n u e 

Te le fonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St., C h i c a g o 
Te le fonas - 476-2345 

1410 So. 50th Av., C i ce ro 
Te le fonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave.. Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . 652-5245 

S* 



6. DRAUGAS, antradienis, 1989 m. liepos mėn. 18 d. 

x Skaitytojai prašomi at
kre ipt i dėmesį į ketvirtą 
puslapį, kuriame įdėtas Lietu
vių Bendruomenės krašto 
valdybos pirmininko dr. Antano 
Razmos laiškas ir iš Lietuvos 
gautas atsišaukimas, kad visi 
kreiptųsi dėl Hitlerio-Stalino 
sutarties pasėkų panaikinimo. 
Rugpjūčio 23 d. yra visiems is
torinė diena, nes nuo tos dienos 
prasidėjo prekyba laisvomis 
valstybėmis, tarp jų ir Lietuva. 
(Ten duodamas ir angliškas 
tekstas, kurį su savo parašu 
reikia pasiųsti). 

x Prof. dr. Irena Lange, 
Fullertono universiteto dės
tytoja Kalifornijoje, grįžo iš 
Lenkijos, kur dalyvavo Lenkijos 
ir Amerikos profesorių vadina
mam „marketing" suvažiavime. 
Pasikalbėjimai buvo apie preky
bą ir ekonomiją. Iš viso buvo 
aštuoni profesoriai iš Amerikos, 
įskaitant prof. I. Langytę. Ji 
sveikina ,.Draugą" ir visus savo 
pažįstamus Amerikoje. 

x Eglė Pauliukonytė-Pauli-
k ienė dėkoja „Draugui" 
Jaunųjų Ateitininkų sąjungos 
vardu, kaip valdybos narė, u i 
pagalbą ir visas paslaugas 
Dainavos stovyklautojams. 

x Raimundas Marius La
pas, „Žemė L" vyr. redaktorius 
ir leidėjas, kaip bendradarbis 
nuo 1968 metų, sveikina 
„Draugą" jo 80 metų sukakties 
proga. „Draugas" yra labai 
dėkingas savo bendradarbiui. 

x „Tėviškės Žiburiams", 
Kanadoje leidžiamam savaitraš
čiui, yra paskirta 2000 dol. 
premija. Tokia premija kasmet 
skiriama periodiniam leidiniui, 
tarnaujančiam krikščioniškos 
kultūros ugdymui lietuviuose. 
Premijų fondą administruoja 
Lietuvių religinė šalpa. Premijų 
skyrimą organizuoja vysk. P. 
Baltakis. Fondo mecenatas yra 
prel. Juozas Prunskis. 

x Vyto Urbono užsakai su 
Debbie Ferek eina Nekalto 

Prasidėjimo parapijos bažnyčio
je Brighton Parke. 

x Jurgis Janickas, Carls-
bad, Cal.. pratęsė „Draugo" 
prenumeratą, pridėjo 20 dol. 
dienraščio paramai su prierašu: 
„Gyvenant tarp Kalifornijos 
kalnų, toliau nuo lietuviškų 
kultūrinių židinių. „Draugas" 
yra tikras mūsų draugas ir jo 
visuomet laukiame". J. Janicka 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už auką ir gražius žo
džius labai dėkojame. 

x Z. Martinaitis, Toronto. 
Kanada. A. Litvinas, Los An
geles, Cal., P. Jančiukas, Tole
do, Ohio, Paul Šimoliūnas. 
Chicago, 111.. pratęsė 
prenumerata vieneriems 
metams su 15 dol. auka už kalė 
dines korteles ir kalendorių. 
Nuoširdus ačiū. 

x „Draugo" pasil inksmi
nimas ir pabendravimas ge
gužinėje bus liepos 30 d. sodely
je prie Marijonų vienuolyno. Šv. 
Mišiomis 12 vai. gegužinė pra
sidės, paskui bus duodami pie
tūs, bus įvairumai ir laimėji
mai. Administracija bus atidarą 
tuoj po šv. Mišių. 

x A. a. Antanina Norvilai-
tė, Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos narė, 94 metų amžiaus, 
mirė Šv. Kryžiaus ligoninėje 
liepos 15 d., šeštadienį. Į vienuo
lyną įstojo prieš 66 metus 
iš Šv. Kryžiaus parapijos Chica-
goje. Pašarvota antradieni, lie
pos 18 d., 10 vai. vienuolyne. 
Vakare 7 vai. bus nunešta į Šv. 
Kazimiero seserų koplyčią, kur 
bus gedulingos šv. Mišios. Lai
dojama trečiadienį, liepos 19d., 
10 vai. Šv. Kazimiero kapinėse. 
Turėjo seserį a.a. ses.Angelica, 
pranciškietę, mirusią 1980 m. 
Liko Norvilų ir Žadeikių šeimų 
nariai. 

x Dainavoje vyksta metinė 
šventė liepos 23 d., sekmadienį. 
Svečiai ir viešnios yra kviečiami 
atvykti ir aplankyti Dainavą. 
Vaciui Lėliui vadovaujant, 
takelis į Kryžių kalną yra 
išasfaltuotas, taigi visi lengvai 
ten galės nueiti. 

x Lietuvių Diena Putname, 
tradicinė lietuvių susiartinimo 
šventė, bus liepos 23 d. Šv. Mi
šias 11 vai. rytą koncelebruos 
vysk. Paulius Baltakis su kun. 
Alfonsu Svarinsku ir kitais 
kunigais. Pamokslą sakys kun. 
A. Svarinskas. Bus galima pasi
grožėti dail A. Galdiko paroda 
ir kitų menininkų kūriniais, 
pažiūrėti vaizdajuosčių iš įvykių 
Lietuvoje. Neringos stovyklau
tojai džiugins dainų ir šokių 
pyne. Šventės pabaigoje — iš
kilminga rožinio procesija, kuri 
prasidės 4 vai. p.p. Visi 
kviečiami šventėje dalyvauti. 

x V. Palevičius, Lvons. 111.. 
Pr. Jakutis, Dorchester, Mass., 
Antanas Vedegys. Cleveland. 
Ohio, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams, o už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
paaukojo po 20 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x Kargo visą laiką siunčia
me j Vilnių arba į Maskvą pra 
neša Romas Pūkštys. Trans-
pak, 2655 W. 69th St., Chica 
go, IL 60629, 1-312-436-7772. 

(ak) 

' x Išnuomojamas butas ar 
ti Marąuette Parko: 3 kamb. su 
centraliniu šildymu. Kreiptis 
737-7202 arba 737-7200. Val-
dis Real Estate. 

(sk) 

x P. O. Abromaitis, Lemont, 
111., Algis Liseckas, Downey, 
Cal., George Taurat, Portage, 
Ind., Vida ir Šarūnas Rimai, 
Riverside, 111., Jonas Stankus, 
Elizabeth. N.J., mūsų garbės 
prenumeratoriai, dienraščio 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą ir 
kiekvienas parėmė „Draugą" 
20 dol. auka ir po 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Visiems nuoširdus ačiū. 

x Antanas ir Vida Gilvy-
džiai. Evergreen Park, 111., 
Algis ir Loreta Jarašiai, Whea-
ton, 111., Jadvyga Černiauskas, 
Duluth, Mn., E. ir B. Kronai, 
Oakville, Ont., Kanada, Juozas 
Ališauskas. Chesapeake, Va., 
„Drauge" garbės prenumerato
riai, rėmėjai, pratęsdami pre
numerata, kiekvienas pridėjo po 
visą šimtinę. Nuoširdus ačiū. 

x Stasys Žymantas, Tinley 
Park, 111., Valė Gaubys, Sun-
land, Cal., K. Rimas, Chicago, 
111., Walter Abramikas, Spring-
field, 111., Genovaitė Plukas, 
Santa Monica, Cal., Balys 
Lukas, Deltona, Fla., Mark Jur
gutis, St. Petersburg, Fla.. mūsų 
garbės prenumeratoriai, rėmė
jai, pratęsdami prenumeratą at
siuntė po visą šimtinę. Nuošir
dus ačiū 

x Rašyt. Č. Grincevičius, 
Danguolė Kviklytė, Vincas Ur
bonas, A. Dumbrienė, K. Pa
bedinskas, Audronė Tamulio-
nytė. Jonas Balskus, Guntis 
Smidchens, Milda . Palu 
binskaitė, Alex Šatas, Zenonas 
Krasauskas, Janina Vasiukevi-
čius, R. Grigaliūnas, visi iš 
Chicago, 111., lankėsi „Drauge", 
ir įsigijo naujausių leidinių. 

x Video ir stereo aparatū
rą siunčiame į Lietuvą. Siun
čiame kargo t Maskvą arba 
Vilnių ir iš kitų JAV miestų. 
Tiksli ir sąžininga kargo in
formacija persiunčiant jūsų 
da ik tu s . Romas Pūkš tys , 
Transpak, tel. 312-436-7772, 
namų tel. 312-430-4145. 

'sk) 

x Šeštasis Mokslo ir kūry
bos simpoziumas, kuris vyks 
lapkričio 22-26 d. Jaunimo cen
tre ir Lemonte, susilaukia 
didelio dėmesio Lietuvoje. 
Didelis skaičius įvairių sričių 
mokslininkų atvyksta iš Vil
niaus. Reikalinga juos tinkamai 
priimti u* globoti. Galintieji pri
imti dviem savaitėm prašomi 
skambinti L. Maskaliūnui tel. 
361-5128. 

x Poetės Marijos Aukštai-
tės gimtadienio proga iš spau
dos išėjo jos keturiolikos apy
sakų knyga „Audringais vieške
liais". Išleido Marijos Aukštai -
tės Literatūrinis fondas. 

x Šiaurės Amerikos lietu
vių muzikų sąjungos biule
tenis iš spaudos išėjo liepos 
mėnesį. Nr. 3. Biuletenyje yra 
daug informacijos apie lietuvius 
muzikus Amerikoje ir kitur, 
taip pat apie būsimą dainų 
šventę. Užsisakyti galima Faus
to Strolios adresu: 15325 Se-
ąuoia St., Oak Forest, 111.60452, 
nario mokestį galima sumokė
ti iždininkei Mėtai Gabalienei, 
1828 So. 49 Ct., Cicero, UI. 
60650. 

x „ D r a u g o " adminis t ra
cijoje yra laiškas Kazimierai 
Kalinauskienei, kuriai rašo 
Adolfina Vaitiekaitė-Rekašienė, 
Telšių raj. , Gaulėnų km., 
Luokės paštas. * 

x Edward Pocius, Chicago, 
111., Anelė Žukauskas, Sunny 
Hills, Fla., Edward Seibutis, 
Lockport, 111., Zuzana Pupienė, 
St. Petersburg Beach, Fla., A. 
Radžius, Baltimore, Md., mūsų 
lietuviškos spaudos rėmėjai, 
garbės prenumeratoriai, pratęs
dami prenumeratą, pridėjo po 
30 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x A ldona J a k n i ū n a i t ė , 
VVorcester, MA. Joseph Jankus, 
Waterbury, Conn., John Raš
kauskas, Cleveland, Ohio, 
Petras Narkevičius, Somerville, 
Mass., mūsų garbės prenumera
toriai , rėmėjai, pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams ir kiekvienas paaukojo po 
20 dol. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. G. Kudirka, Mason Ci
ty, 111., Jurgis ir Teresė Alens-
kai, Lemont, 111., Irena Rušėnas, 
Palmyra, Pa., L. Damašauskas, 
Oak Park, 111., Roman Kaspa
raitis, Downers Grove, 111., Eug. 
Slavinskas, St. Petersburg, Fla., 
Fr. Sabalas, Herbert, Mich., 
Česlovas Karalius, Lemont, 111., 
lankėsi „Drauge" ir pasirinko 
įvairių leidinių už didesnes 
sumas. 

x Pet ras Kaušas, Miami 
Beach. Fla., Matilda Jurevičius, 
Sunny Hills, Fla., V. Gudaitis, 
St. Petersburg, Fla., K. Šilinis, 
New Buffalo, Mich., S. Vaišnys, 
St. Petersburg Beach, Fla., 
Aldona Biliūnas, Lake Park, 
Fla., Kazys Žemeckas, Indpls. 
Ind., dr. R. Butnienė, visi įvai
riomis progomis parėmė „Drau
gą" po 10 dol. auka. Nuoširdus 
ačiū. 

x Kazys Palčiauskas, St. 
Petersburg Beach, Fla., Vincas 
Olšauskas, Bridgevievv, 111., 
Antonina Baleišis, Chicago, 111., 
Joana Karys, Putnam, Conn., 
Natalie Matulis, Grand Rapids. 
Mich.. Kazys Vasaitis, Belts-
ville, Md., pratęsė „Draugo" 
prenumeratą vieneriems me
tams ir kiekvienas paaukojo po 
15 dol. arba skyrė auką už kalė
dines korteles ir kalendorių. 

. Visiems tariame nuoširdų ačiū. 

x Regina Malcanaitė-Pet-
rauskienė, Clarks Summit, 
Pa., Aldona Jablonskienė, 
Bankstown, Australia, Vladas 
Miceika, Delhi, Kanada, Rita 
Merkytė, Vilnius, Lietuva, 
Irena Blekytė, Seattle, Wash., 
muzikas A. Gečas, Reedsburg, 
Wisc., Rūta Kulbar, Burlington, 
Ont., Kanada, buvo atvykusios 
į Chicagą ir ta proga lankėsi 
„Drauge" ir įsigijo įvairių 
leidinių. 

Svečiai iš Lietuvos su LB krašto valdybos pirmininku. Iš kairės: Gražina Landsbergienė, dr. Vy
tautas Landsbergis ir dr. Antanas Razma. 

Nuotr. V. Kučo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
CICERO LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖ MINI 
TRĖMIMUS 

Daug dienų nuo 1941 m. bai
saus birželio 14 d. nulingavo 
laiko tėkmėje, pal ikdamos 
beveik kiekvienoj l ietuvio 
šeimoj žydinčio margaspalvio 
birželio dienose kraujuojančius 
randus , ašarotas akis dėl 
netekimo — į nežinią atplėštų ir 
ištremtų artimųjų. Penktas de
šimtmetis, mes vis tuos siau
bingus įvykius kartojam dai
nose, giesmėse, susitikimuose, 
prisimindami nesugrąžinamus 
„sudiev". Šiomis dienomis, kai 
tėviškėlė prie laisvės vartų budi 
ir žygiuoja, lietuvis, kur jis be
būtų, kelia mintis į Aukščiau- Į 
sią, prašydamas sumažinti Gol
gotos dienas. 

Cicero ir apylinkėse gyveną 
lietuviai gausiai rinkomės į Šv. 
Antano parapijos bažnyčią atlei-
dimo, pagalbos ir globos 
paprašyti. Iškilmingas šv. Mi
šias atnašavo kun. K. Trima
kas. Jis pamoksle sakė apie 
1941 m. birželio 14 d. beauštantį 
rytą, kai surikvežimiai su karei
viais apsupo namus ir krovė 
šeimas, senus ir kūdikius neži
nomai kelionei į baisųjį Sibirą 
ir Arktiką sunkiems darbams, 
baisiems šalčiams, badui, alkiui 
ir mirčiai. Stebisi, ką gali pa
daryti žmogus, kuris ištrėmė 
Dievą iš savo širdies ir pavedė 

x Antanas Šeduikis, Brock-
ton, Mass., „Draugo" administ
racijos nuolatinis bendradarbis, 
knygų platintojas, E. Ribokienė. 
Brockton. Mass., Genė Baku-
čienė, Delran, N. J., Jonas 
Kanius, Portland, Oregon, Leo
nardas Garlauskas, Chicago, 
111., Liudvikas Kseckauskas, 
West Palm Beach, Fla., A. Gau-
rys, Prevost, Que., Kanada, dr. 
J. Skučas, Hilton, N.Y., kiek
vienas pratęsė „ D r a u g o " 
prenumeratą ir pridėjo po 20 
dol. auką už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Juozas Mikonis, Rich 
mond Hts., Ohio, visuomeni
ninkas, Aldona Totoraitis, To
ronto, Kanada, Leonas Sodeika, 
VVestchester. 111., Jonas Dekeris, 
Cicero, 111., „Draugo" rėmėjai, 
garbės prenumeratoriai, pratęs
dami prenumeratą atsiuntė po 
visą šimtinę. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. V. Dargis, Madison, 
Wisc., dr. Rimgaudas Nemickas, 
Riverside, 111., Kostas Bružas, 
Homewood, 111., Kazys Gimžaus
kas, St. Petersburg Beach, 111., 
Antanas Ragelis, Gulfport, Fla.. 
V. ir P. Janušoniai, Dousman, 
Wisc., pratęsdami „Draugo" 
prenumeratą, kurie visi yra 
dienraščio garbės prenumerato
riai, kiekvienas atsiuntė po visą 
šimtinę. Nuoširdus ačiū. 

ją piktam. Aiškina, kad die
viškoji širdis labai suprato tre
miamųjų ašaras ir skausmą, nes 
pats Dievas Sūnus — kūdikis 
buvo pirmas tremtinys, kai Ero
do budeliai jo ieškojo, kai 
atmetė tėvynainiai, kai atstume 
Jeruzalėj šventyklos vadovai. 
Jis pats prisiėmęs mūsų kaltes 
ir bausmę šaukia „mano Dieve, 
mano Dieve, kam mane aplei
dai?" todėl širdžiai artimas ir 
Lietuvos ištremtųjų šauksmas. 
Jis yra su kenčiančiais, juos j 
guodžia, stiprina, kad gėrio [ 
galia nugalėtų piktą blogi iš bai-1 
sių žmonių rankų, kurie išvarė 
Dievą iš savo širdžių. Tremtinių 
kančia ir aukos tai sugrįžimo į 
Dievą sėklos, kurių vaisius ma
tome savo tėvyškėje ir Rusijoje. 
Turime melsti tremtiniams Die
vo pagalbos ir jo motinos globos. 
kad žmonija grįžtų prie Dievo ir 
laisvės suklestėjimo. 

Prie Šv. Mišių iškilmingumo 
ir dvasinio pakilimo prisidėjo 
parapijos choras vadovaujamas 
Marijaus Prapuolenio. Sol. 
Laima Stepaitienė daug pagel
bėjo paruošime ir giedojimui. 
Parinktos dienos nuotaikai 
giesmės, išskirtinai balsingai 
a t l ik tos , sujungė dalyvius 
nuolankiai iš širdies gelmių 
maldai. Kai bažnyčioje sklido 
giesmių žodžiai: „Nuliūdo 
kapais apsiklojus Tėvynė ir mo
tinos išverkė šviesias akis" ... ar 
„Dieve, Dieve, laimink mūsų 
brangią Tėvynę..." ar ...„mal
daujame laisvės brolybės, 
taikos, kad grįžtų laimingai 
sesutės ir broliai į gimtą šalelę 
šventos Lietuvos"... Susigrau
dinusios širdys skendo gilioj 
maldoj ir spindinti akių rasa 
sutapo su giesmių žodžiais. 

Čia tenka prisiminti, kad 
laikinai iš Cicero išvykus cho
rui vadovavusiai A. Prapuoleny -
tei, atrodė, kad lietuviškos 
giesmės neskambės sumos metu 
sekmadieniais. Tačiau, ačiū 
Dievui, jis mums davė šaunų, 
gabų vadovą chorui Marijaus 
Prapuolenio asmenyje. 

Po iški lmingų, graudžių 
susikaupimo šv. Mišių rinkosi 
beveik visi į parapijos salę tęsti 
minėjimą. Daugumas norėjo iš
girsti paskaitai pakviestą kun. 
Ričardą Repšį. Minėjimą pra
dėjo Julius Balutis, paminė
damas, kad Molotovo ir Ribben-
tropo susitarimu Lietuva buvo 
prievarta prijungta prie Sov. 
Sąjungos ir nuo to laiko yra 
žiauriai naikinama. Ty^s ir 
susimąstymo maldinga minute 
buvo pagerbti tautos kankiniai. 

Kun. R. Repšys vedė dalyvius 
po Lietuvos vietoves, ilgiau 
sustodamas svarbesnėse vieto
se, kur šiemet pirmą kartą po 48 
metų vyks didžiuliai susitelki
mai ir tų skaudžių nepamirš

tamų naikinimo dienų paminė
jimai, kur atsivers širdys lais
vam žodžiui ir bus apnuogintas 
akiplėšiškas melas. Įprasmin
damas kančias ir aukas, vyks
tančius tėvynėj pasikeitimus 
vadina stebuklu, tikėdamas, 
kad su Dievo pagalba tauta eis 
prie aiškesnių laisvėjimo dienų. 
Ateities kelias ilgas ir sunkus, 
nes Stalino teroras atsiliepė ne 
vienai kartai. Ankstesniuose 
metuose turėjo būti garbinama 
bolševikinės pergalės diena ir 
baudžiama už prisiminimą 
trėmimų. Šiemet visa Lietuva 
jungiasi į trėmimų prisimi
nimus įvairiai: ruošiami kon
certai, poezijos vakarai, bus pa

dėtas vainikas Naujojoj Vilnioj, 
geležinkelio stotyje, iš kur 
ešalonai gyvuliniuose va
gonuose su mūsų broliais ir se
sėm pajudėjo Sibiro link. Kaune 
rinksis prie Laisvės statulos ir 
12 vai. sugaus visų Lietuvos 
bažnyčių varpai ir tylos susi
mąstymu bus pagerbti žu
vusieji. Visoj Lietuvoj bus 
laikomos gedulo šv. Mišios, 
Dainų slėnyje uždegs gedulo ir 
vilties aukurą gimusieji trem
ties vagonuose. Pasidžiaugęs 
Lietuvos jaunimu ir nepalaužia
mais, neklūpčiojančiais tautos 
vadais su viltimi šviesesnei 
ateičiai kun. R. Repšys baigė 
savo kalbą. 

Daiva Markelytė- Repeč-
kienė deklamavo Antano Miški
nio eilėraščius, kurių žodžiai vėl 
graudino širdis. Visi klausėsi 
mirtinoj tyloj ir dėkojo Daivai 
ašarotom akim. Stovėjo eilėj 
padėkoti kun. R. Repšiui už pa
skaitą — abu minėjimo atlikėjai 
nuvedė dalyvius į Tėvynės 
laukus įjautrino širdis, nes 
mūsų daugumos šaknys iš to 
pačio grumsto. 

Cicero Bendruomenės v-bos 
narės D. Pareigienė ir G. 
Gečienė paruošė pasivaišinimą 
ir dalyvavusieji dar ilgai 
šnekučiavosi, daugiausia prisi
mindami, kad ir Lietuvoj šiemet 
leista paminėti viešai mūsų 
šalelei ir visai žmonijai tuos bai
sius naikinimus. 

Č. B. 

PAMINĖTA MOTINOS 
DIENA 

Vyresniųjų Lietuvių centre 
paminėta Motinos diena. 
Paminėta ji buvo šauniai. 
Gausiai susirinkusiems sve
čiams minėjimo vadovė Elenutė 
Sirutienė tarė įžanginį žodį, 
kviesdama geroje nuotaikoje 
paminėti motinėles ir močiutes. 
Mintimis ji mus nukėlė į Lietu
voje pasilikusias motinas, į Si
birą ištremtas ir pasklidusias po 
visą platųjį pasaulį. Toliau pa
kvietė Vincą Liaubą, kuris pa
deklamavo Maironio „Oi ne
verk motušėle" ir Stasio Sant-
varo „Kareivio laiškas 
motinai". Aldona Grincevičienė 
paskaitė ištrauką iš Šatrijos 
Raganos „Sename dvare". 
Irenos Smieliauskienės vado
vaujama, Vyresniųjų lietuvių 
šokėjų grupė pašoko „Šustą" ir 
„Praded aušrelė aušti". Mes 
visiem programos atlikėjam 
nuoširdžiai paplojom, nes visi 
tikrai to buvo verti. 

Po programos, mielų savano
rių talkininkių Zeikienės ir 
Gaigalienės buvom pavaišinti 
kavute ir saldumynais. Pasi
stiprinę ir pasišnekučiavę juk 
negalėjome skirstytis be dainų, 
kurias sklandžiai ir linksma 
nuotaika pravedė Aldona Grin
cevičienė. Tokia tad malonia 
nuotaika praėjo keletas malonių 
akimirkų Vyresniųjų lietuvių 
centre minint Motinos dieną. 

Dalyvė V. L. 

3 MIL. DOL, MOKYKLAI 

Lawndale vakariniame prie
miesty veikianti Corporate 
School of America gavo apie 3 
mil. dol. aukų. Tų lėšų užteks 
finansuoti mokyklą trejus 
metus. Mokykla buvo atidaryta 
1988 m. rugpjūčio mėnesį su 
150 moksleivių. Ji yra privati, 
remiama verslininkų. 

GAZOLINO KAINOS 

JAV-se gazolino kainos krin
ta, bet Illinois valstijoj jos bus 
aukštesnės, nes uždėti mokes
čiai. 

Taisomi Dainavoje audros nulaužti kryžiai. Pasidarbavo dr. A Darnusis. V. 
Pabedinskas. R Mockaitis. M Gražulis, A Polikaitis ir kun. R. Repšys. 

Advokatas Jonas Gibait is 
! 6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.< 
j Seštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. į 




