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Baltų Intergrupės 
Europos parlamente 

pareiškimas 
Įėjo Otto von Habsburg 

— Strasbourgas. Sąjūdžio Infor
macijos pranešimu, naujai 
išrinktame Europos parlamente 
Strasbourge senieji Baltų Intergru
pės nariai ir naujai j ją deleguoti 
parlamentarai padarė bendrą 
pareiškimą Hitlerio-Stalino 
pakto penkiasdešimtmečio su
kakties proga. 

Pareiškime sveikinamas ofi
cialus pakto slaptųjų protokolų 
egzistavimo pripažinimas iš 
tarybinės pusės, kuriais remian
tis Baltijos valstybės buvo 
aneksuotos Tarybų Sąjungos. 

Europos parlamento Baltų 
Intergrupė visiškai pritarė 
baltų pertvarkos jėgų siekimui 
visiškai užtikrinti valstybinį ir 
nacionalinį baltų tautų saugu
mą. 

Intergrupės sudėtis 
Baltų Intergrupėje kartu dir

ba parlamentarai iš socialistų, 
krikščionių demokratų, libera
lų, konservatorių ir žaliųjų 
frakcijų. Jie pasisako už tai, kad 
Baltijos respublikose būtų įgy
vendinta apsisprendimo, vals
tybinio suvereniteto atstatymo 
bei žmogaus teisės. 

Dabar tiesiogiai grupėje dirba 
ilgametis Baltų draugas 
Europos Parlamente dr. Otto 
von Habsburg, Internaciona
linės Paneuropos Unijos prezi

dentas. Ponas Habsburg dirba 
vietoje iš Intergrupės išėjusio 
deputato italų krikščionio demo
krato Gustavo Salva. 

Naujai į Intergrupę yra atėję 
socialistų deputatai prof. 
Manuel Medina Ortega iš Ispa
nijos, Danijos deputatas Ejnar 
Christiansen, Danijos Socialde
mokratų partijos Generalinis 
sekretorius nuo 1971 iki 1984 
metų, ir jo partijos kolegė 
Kiraten Jansen. Iš socialistų 
atstovų išėjęs, jis nebekan-
didatavo į rinkimus, yra dr. 
Hana Joachim Seeler, kuris to
liau padės grupei veikti per savo 
politinę veiklą Hamburge. 
Vietoje įšėjusio liberalo Jorgen 
E. Nielsen į grupę įeina buvęs 
Danijos žemės ūkio ministeris 
Niels Anker Kofoed. Po Jakob 

von Oekskuell išėjimo žalie
siems atstovaus Vokietijos Ža
liųjų partijos tarybos narė nuo 
1986-1988 m. Eva Kvistorp. 

Baltus palaiko ir Italijos 
komunistai, iš kurių Baltų In
tergrupėje dirbs Luciana Castel-
lina, Italijos Komunistų partijos 
direkcijos narė. 

Per rugsėjo parlamento sesiją 
Baltų Intergrupė planuoja siū
lyti priimti Europos Parlamen
to rezoliuciją, įrodančią Baltų 
teises į apsiprendimą ir 
suverenitetą. 

Kur yra 1920 metų taikos sutartis? 
Vilnius. — Savaitės apžval

goje „Gimtajame krašte" 30 
numeryje rašo žurn. Vilius Ka
valiauskas, jog liepos 21-ąją 
„Pravda" pažymėjo, išspausdin
dama Lietuvos ir Estijos parla
mentų prašymų priimti į TSRS 
fotokopijas. Parašas sako, kad 
originalas saugomas Centri
niame Spalio revoliucijos ar
chyve Maskvoje. 

Lietuviai nori turėti savo 
istorijos pirminius dokumentus 
ir žinoti, kaip iš tikrųjų buvo. 
Kaip buvo, laisva valia ar prie
varta skelbiamos Liaudies 
seimo deklaracijos. Jis sako, kad 
mokslininkai turėtų tai api
bendrinti, bet, kad šaltiniai 
dažnai neprieinami. Jis reika
lauja, kad iš Maskvos archyvo 
Lietuvą liečiantys dokumentai 
būtų „skubiai sugrąžinti į na
mus". 1940 m. liepos 21-ją 
Lietuva ir Sovietų Sąjunga buvo 
dvi atskiros valstybės. 

Ar sutarties originalas 
užsienyje 

Žurnalistas klausia, kur šian
dien yra Lietuvai priklausęs 
1920 metų taikos sutarties su 
Tarybų Rusija egzempliorius. 
Joje savo parašu Lietuvos 
valstybingumą garantavo 
Vladimiras Leninas. Rusija 
atsisakė savo pretenzijų į Lie
tuvą. „Nėra abejonės, jog kai 
kas nuoširdžiai džiaugiasi, kad 
jo mes neturime. Bet kur yra šis 
dokumentas? Pastaruoju metu 
archyvarų rankas pasiekę jo 
priedai — žemėlapiai, ir tai jau 
teikia vilčių. Gal sutartis 
tebesaugoma privačiai? Gal 
atsidūrė užsienyje? Čia patarti 
galėtų ir išeivijos istorikai". 

Jis iškelia klausimą, kad isto
rikams turėtų būti pasiekiami 
visi išeivijos archyvai, o išeivijos 
tyrinėtojai galėtų padėti Lie

tuvos istorikams. „Paradoksas 
yra tai, kad pasiekti kai kurias 
bylas šiandien lengviau už kelių 
vandenynų, negu esančias čia 
pat". Jis primena, kad šiuo 
metu JAV istorikas Saulius 
Sužiedėlis rašo veikalą apie 
Lietuvą karo metais. „Tai bus 
vertingas darbas, galįs papildyti 
mūsų istorikų pastangas. Tik 
bendromis jėgomis bus galima 
grąžinti žmonėms tiesą apie 
pokario kovas". 

Kad nebereikėtų perrašinėti 
Kavaliauskas iškelia ir tary

binio ambasadoriaus Kaune 
Pozdniakvo pranešimus — 
norėtų su jais susipažinti. „Aš 
jau nekalbu apie Dekanazovo, 
sušaudyto drauge su Berija 
1953 m., dokumentus". Aišku, 
kad tie dokumentai kur nors 
yra. Jis sako, kad jų turėtų 
paprašyti Aukščiausioji taryba. 
„Lietuvos parlamentui — šio ar 
kito šaukimo — neišvengiamai 
teks svarstyti ir įvertinti 1940 
metų įvykius". Jis rašo: „Liau
kimės būti paskutine pasaulio 
šalimi, kurioje įslaptinti dar 
prieškariniai įvykiai. Naujas 
valstybinės paslapties ir archy
vų įstatymas turi atimti iš ati
tinkamų žinybų paskutinę gali
mybę pakartoti pas mus .liau
dies priešų' medžioklę, užslėpti 
skundikus. Neužpildydami nu
tylimų spragų, mes vėl pa
smerksime istorijos vadovėlius 
naujiems perrašinėjimams". 

— Sąjūdžio informacijos 
agentūra Švedijoje padarytą Eu
ropos lietuvių konferencijos 
nutarimą, kurį pasirašė išeivijos 
ir Lietuvos atstovai, paskelbė be 
komentarų. Tačiau radijas ir 
televizija pridėjo ir savo 
samprotavimus. 

komisija 
pasiruošusi paskelbti paktą 

negaliojančiu 

. i 

Po trijų savaičių iškasimo Igarkos įšalo žemėje buvo parvežti į Lietuvą ten mirusių 128 lietuvių 
kaulai. Antanas Petrokas vadovavo 120-čiai žmonių ekspedicijai, kad visi susirinktų po savo 
dangumi... Kėdainiuose ant jų karstų buvo padėtos jų fotografijos ir gėlės. Čia pasimelsta už juos. 
Kiti išlydėti j tėviškių kapines Eržvilke, Ariogaloje. Seredžiuose. Smalininkuose... 

Solidarumas gali sudaryti 
vyriausybę 

Varšuva. — Solidarumas pra
dėjo naujas pastangas, kad nau
jai išrinktas ministeris pirmi
ninkas Czeslaw Kiszczak, kurį 
palaiko mažosios partijos ir par
lamente esą komunistai, pasi
trauktų iš tų pareigų. 

Solidarumo vadas Lech 
Walesa pareiškė, jog generolas 
Kiszczak, sudarydamas iš 
komunistų kabinetą, sukėlė 
„pasitikėjimo krizę", nes lenkų 
visuomenė pamatė, kad niekas 
esminiai nepasikeitė ir nėra 
vil t ies geresniam atei t ies 
gyvenimui. Jis išleido 
pareiškimą žinių agentūroms, 
kuriame pareiškia: „Aš dar 
kartą kategoriškai pasisakau 
prieš generolo Kiszczak suda
romą vyriausybę". 

Partija nevieninga 
Lech Walesa pasakė, jog vie

nintelis politinis sprendimas 
gali būti, kad Lenkijos vyriausy
bė būtų suformuota Solidarumo 
ministerio pirmininko, kurį 
palaikytų Ūkininkų ir Demo
kratų partijos. Šios abi partijos 
yra žinomos, kaip palaikančios 
komunistų partijos kandidatus. 
Gen. Kiszczak praėjusią savai
tę parlamento buvo patvirtintas 
ministeriu pirmininku, kai Ko
munistų Ūkininkų partijos kai 
kurie nariai pasisakė už Soli
darumą. Už minėtą generolą 
balsavo 237, o prieš 173, dešim
čiai narių susilaikius. Kadangi 
buvo balsuota tik rankų pakėli
mu, tai buvo tuoj sužinota, kad 
kai kurie komunistai nebalsavo 
už generolo kandidatūrą būti 
ministeriu pirmininku. Tai reiš
kia, kad pačioje Komunistų par
tijoje nėra vieningos nuomonės. 

Pasakiškos kainos 
Prieš dvi savaites Solida

rumas palaikė generolo Ja-
ruzelskio kandidatūra, pre
zidento pozicijai, tačiau tas pats 
Solidarumas pasisakė prieš jo 
protė'gė' generolą Kiszczak, 
kuris vadovavo praktiškam 
Solidarumo uždarymui ir 
įvedimui karo meto stovio. Pra
ėjusią savaitę komunistų 
vyriausybė panaikino kainų 
kontrolę, ir maisto produktų 
kainos tuoj pakilo nuo 300 iki 
500%. Padidėjo didelė streikų 
grėsmė visoje Lenkijoje. Vyksta 
pasitarimai, kad neprasidėtų 
transportacijos darbininkų 
streikas. Sporadiniai streikai 
jau vyksta kai kur, tad susi-
trukdė traukiniais susisieki
mas, ypač Silezijoje. 

Niekas nepasikeitė 
AP žinių agentūra praneša, 

jog Solidarumo pirmininkas 
Seime B. Geremek posakį 
ministeriui pirmininkui gen. 
Kiszczak, kad Solidarumas yra 
pasiruošęs sudaryti Lenkijos vy
riausybę, bet „mes nenorime 
dalyvauti Komunistų partijos 
sudarytoje vyriausybėje". Spau
dos atstovams Geremek pasakė, 
jog niekas nėra dar pasikeitę. 
„Konstitucija nepakeista — 
komunistai turi vadovaujančią 
rolę, tebėra vienos partijos 
kontrolė. Sutikimas užimti 
kelias ministerijas nieko 
nepakeistų". 

Reuterio agentūra pastebi, 
kad Sovietų Sąjungos kariuo
menės daliniai tebėra Lenkijo
je ir vis pakeičiami naujais ka
reiviais. 

Tarybos sesija 
Vilnius. — Lietuvos 

Aukščiausiosios tarybos prezi
diumas nutarė sukviesti rugsėjo 
5 d. Aukščiausios tarybos sesiją. 
Delegatai turės svarstyti Mask
voje padarytą nutarimą dėl 
Pabaltijo respublikų ekono
minio savarankiškumo. Taip 
pat numatyta aptarti Lietuvos 
Konstitucijos pakeitimus ir 
papildymo klausimus, kurie 
susiję su rinkimų, pilietybės, 
referendume įstatymų priėmi
mu. Prezidiumas nutarė, kaip 
bus sudaromas kitų metų 
valstybinis biudžetas 
įgyvendinant ekonominio 
savarankišKumo koncepciją. 
Lietuvos p lietybės įstatymo 
projektą rengė žymūs teisės 
specialistai Buvo gauti 523 
laiškai su pasiūlymais. Prezi
diumas nutarė tęsti pagrindinio 
įstatymo projekto svarstymą 
iki šių metu pabaigos. Tobuli
namas rinkimų įstatymas. Pri
imtas įsakas reabil i tuoti 
žmones, nekaltai nuteistus 
pagal Rusijos federacijos bau
džiamojo kodekso straipsnius. 
Ruošiamas įstatymas prieš 
naminės degtinės varymą ir 
alkoholizmą. 

Visi pinigai Maskvai 
Maskva. — Maskvietis tenisi

ninkas A. Cesnokovas neseniai 
Vokietijoje laimėjo tarptautinį 
Grand Prix teniso turnyre ir 
gavo 31,500 dolerių. Spaudos 
konferencijoje šis sportininkas 
pareiškė didelį nepasitenkini
mą, kad visą šią laimėtą sumą 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Lietuvos prezidento Anta
no Smetonos gimimo 115-jų 
metų paminėjimas Užulėnyje, 
Ukmergės rajone, įvyko 
rugpjūčio 12 d. 

— Vilniuje į vieną organiza
ciją buriasi Lietuvos pokario 
rezistencijos partizanai. Buvu
sių partizanų pareiškime, sako
ma: „Tęsdama pokario kovą, 
Lietuvos priešokupacinė parti-
zanija šiuo metu orientuojasi į 
susitelkimą Lietuvos nepriklau
somybei atgauti tarptautinės 
teisės pagrindais. Išlaisvintoje 
Lietuvoje, turi būti demokra
tiška valstybė, kurioje būtų 
kuriamos dvasinės, medžiaginės 
ir kultūrinės tautos vertybės. 

— Sąjūdžio informacijos 
agentūra paskelbė senatoriaus 
James Helms pareiškimą JAV 
Senate rugpjūčio 2 d., kuriame 
jis kreipėsi į Senato prezidentą, 
kad rugpjūčio 23 d. būtų 
paskelbta Juodojo kaspino diena 
ir įteikė tuo reikalu rezoliuciją 
Nr. 163, pasirašytą trijų senato
rių — Helms, Riegle ir DeCon-
cini. Ilgoje rezoliucijoje pa
aiškinama, kodėl turi JAV 
Senatas paminėti nacių-sovietų 
sandėrį 50-ties metų sukaktį, 
kurio susitarimu tebetęsiama 
Baltijos valstybių okupacija. 

— Vi lniuje LPS Seimo 
Tarybos posėdyje buvo aptarti 
pasiruošimai rugpjūčio 23-čią-
jai. Specialūs koordinatoriai 
nustatys tos dienos įvykių eigą. 

— Kalnų parke, Vilniuje, bus 
surengtas masinis mitingas rug
pjūčio 23 dieną, kurį organi
zuoja Nepriklausomybės sąjun
ga. Atrodo, kad Lietuvoje 
įvairios grupės suderina savo 
veiklą ir žino kas ką turi ir kada 
padaryti, kad nebūtų susikry
žiavimų. 

— Vilniuje . .Atgimimo" 
redakcijos patalpose rugpjūčio 3 
d. įvyko politinių Lietuvos par
tijų ir organizacijų konsulta
cinis susirinkimas, kuriam pir
mininkavo Viktoras Petkus. 
Ten paaiškėjo, kad jau surink
ta milijonas parašų ant peticijų. 
Partijos pasiskirstė įvairiais 
darbais, kurie turi būti atlikti 
iki rugpjūčio 23 d. Nė viena par
tija nedirba to paties darbo. 
Sąjūdžio tarybos apimtyje 
vyksta tie darbai. 

— Lazdėnuose, po atviru 
dangumi, įvyko pirmasis Lietu
vos Žaliųjų parlamento pasita
rimas, į kurį atvyko daug 
žmonių iš visos Lietuvos. 

turi atiduoti Sovietų Sąjungos 
valstybiniam Kūno kultūros ir 
sporto komitetui. 

M a s k v a . — Praėjusį 
šeštadienį Tribūne reporteris iš 
Maskvos plačiai aprašė apie 
Sovietų komisiją, kuri ištyrė 
1939 metų Stalino ir Hitlerio 
paktą ir yra pasiruošusi 
paskelbti Sovietų Sąjungoje 
viešai, kad jis negalioja, kuriuo 
sovietai pasinaudodami užėmė 
Latviją, Lietuvą ir Estiją, 
praneša apie tai Vakarų diplo
matai. „Draugas" jau apie tai , 
pasinaudodamas vokiečių ir 
prancūzų agentūrų žiniomis, 
rašė taip pat praėjusią savaitę. 

Nauja yra tik tiek, kad kores
pondentas R.C. Longworth 
pirmą kartą iškelia, jog visa tai 
dar nereiškia, kad Maskva 
pripažins, kad visos trys Baltijos 
valstybės atgaus nepriklauso
mybes. Tačiau tai padės Balti
jos tautoms dar labiau kovoti už 
savo nepriklausomybę. Komisi
ja savo pranešimą galbūt pa
skelbs šią savaitę. Rusai, gyve
nantieji Baltijos kraštuose, 
organizuoja stiprią opoziciją. Es
tijoje rusai streikuoja prieš nau
jai išleistą įstatymą, kad tik 
tam tikrą laiką išgyvenę rusai 
turi teisę balsuoti ir būt i 
renkami į valdžios vietas, be to, 
jie privalo išmokti kalbėti estų 
kalba. 

Tautos plebiscitas 
1939 m. nepuolimo paktas 

tarp nacių Vokietijos ir Stalino 
Sovietų Sąjungos buvo sulaužy
tas 1941 m., kai vokiečiai 
užpuolė Sovietų Sąjungą. Bet 
prie to pakto pridėtas slaptas 
protokolas, kuriuo buvo atiduo
tos trys Baltijos valstybės So
vietams, buvo nepriklausomos 
valstybės, ir paktas niekada 
sovietų nebuvo atšauktas. 
Sovietų Sąjunga prarijo tuos 
mažus kraštus 1940 m. ir 
sufabrikavo rinkimus j liaudies 
seimą, rašo reporteris, privers
dama balsuoti ir paskelbdama 
suklastotus rinkimų duomenis. 
Šiuo metu Lietuvoje jau yra 
surinkta daugiau kaip milijonas 
parašų, kuris reiškia plebiscitą, 

kad tauta pasisako prieš okupa
ciją ir už savo nepriklausomybę. 

Tekstą t u r i vyriausybė 
Diplomatai sako, jog prane

šimas yra baigtas anksčiau, bet 
jo paskelbimas buvo atidėtas ke
lis kartus. Jo tekstą turi vy
riausybės nariai ir partijos vy
riausieji. Rugpjūčio 23 d. bus 50 
metų Ribbentropo-Molotovo 
paktui ir tą dieną Baltijos 
valstybėse ruošiamos demons
tracijos. Pranešimas patvirtina 
slaptus protokolus ir taip pat 
sako, kad tuo metu buvo nesu
derinamas su žmonių valia. 

Partijos laikraštis „Pravda" 
istoriko A. Orlovo lūpomis gina 
paktą, nes jis tuo metu buvęs 
reikalingas Sovietų Sąjungai 
apsaugoti savo vakar ines 
sienas, tačiau „Aš manau, kad 
daugeliu atvejų jis pažeidė 
teisines normas. „Maskva 
panaudojo prievartą Baltijos 
valstybių parlamentams, kad 
balsuotų už įsijungimą į Sovietų 
Sąjungą. Jei to pakto nebūtų 
buvę, nebūtų buvę ir to prie
vartavimo. Todėl nėra jokio 
teisinio inkorporavimo bei poli
tinio tam pagrindo. Diplomatai 
mano, kad komisija savo prane
šime nemini teisėtumo pagrin
do, tačiau Baltijos respublikos 
tai kelia visu rimtumu. 

Minsk 

BYEL0RUSSIA 

MILĖS 
6 iAo 

Sovietai pripažino 
1939 m. paktą 

Maskva. — Paskutiniu metu 
gauta žinia, jog Sovietų Sąjunga 
pripažino slaptąjį Hitlerio ir 
Stal ino susitarimo paktą, 
padarytą Antrojo Pasaulinio 
karo išvakarėse. Pripažinimas 
atspausdintas ..Argumenty y 
Fac ty" savaitraštyje ilgo 
straipsnio apimtyje. Tai pada
ryta prieš 10 dienų, kai rug
pjūčio 23 bus 50 metų sukaktis, 
kai tas paktas buvo pasirašytas. 
Juo buvo padalinta Lenkija ir 
įsteigtos vokiečių ir sovietų 
įtakų zonos, Sovietų Sąjungai 
pavergiant Baltijos valstybes. 

Baltijos atstovų 
pasitarimas 

Augsburgas. — Pirmą kartą 
po Europos Parlamento rinkimų 
posėdžiavo liepos 18 d. Augs
burge Pasaulinės Pabaltiečių 
Santalkos atstovai. Prie 
Europos Parlamento atstovauja 
Pasaulinę Pabaltiečių Santalką 
estas Viktor Lepik. latvis 
Gunars Meierovics ir lietuvis 
Kasparas Dikšaitis. Pasitarime 
dalyvavo ir latvių Informacijos 
centro Muensteryje vedėjas 
Janis Ritenis. 

Atstovai apžvelgė šiuometinę 
padėtį. Pasirodo, kad iš buvu
sios neformalios Baltų grupės 
valdybos į naują parlamentą 
išrinktas pabaltiečių reikalams 
palankus tik anglas Christo-
pher Beazley. Neišrinktas nė 
vienas parlamentaras, daly
vavęs šių metų vasario mėnesį 
kelionėje po Pabaltijį. Tokiu 
būdu Baltų grupė Europos Par
lamente smarkiai sumažėjo. 
Konsta tuota . kad dalies 
buvusių grupės narių politika — 
jie rėmė ir piršo konfederacijos 
mintį su Maskva — buvo nepa
lanki baltų siekimams atstatyti 
nepriklausomas valstybes. 

Pasaul inės Pabaltiečių 
Santalkos atstovai, įvertindami 
susidariusią padėtį po Europos 
Parlamento rinkimų, aptarė 
ateit ies veiklos konceptą. 
Netolimoje ateityje numatoma 
vėl atidaryti Strasbourge Pa
saulinės Pabaltiečių Santalkos 
biurą. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 15 d.: Marijoj 
dangun paėmimas — Žolinė 
Napoleonas, Sigita. Rugilė 
Utenis, Vydene. 

Rugpjūčio 16 d.: Joakimas 
Rokas. Alvitą. Butvydas. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 5:57. leidžiasi 1:5'. 
Temperatūra dieną 78 1., naV 

tį 58 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ, 6515 So. Californis Ave.. Chicago, IU. 

JONAS ADOMA\IČIUS, M.D. 

BE IŠMINTINGUMO NĖRA 
SVEIKATINGUMO 

Tik išmintingasis supranta, 
kad gėrimas vandens vietoje 
alkoholio nepadaro žmogaus 
nei ligoniu, nei įsiskolinusiu, 
nei žmonos — našle. 

Tik išmintingam žmogui 
priimtina tiesa 

Nesiorientuojantieji vandens 
gėrime turės jį pirktis pagal 
receptą iŠ vaistinės, kol pradės 
orientuotis ir ims gerti vandens 
tiek, kiek jo reikia kiekvienam 
žmogui. Todėl visi stenkimės 
neprarasti išmintingumo, nes 
tik tada galėsime gėrėtis pilna 
sveikata. Dabar žmonės, ypač 
kiek išminties praradę pensi
ninkai, negeria pakankamai 
vandens ir dėl to įvairiopai 
nukenčia. Už tai dabar gydyto
jams yra gera proga paskatinti 
žmones daugiau gerti paprasto 
vandens. 

Paprasčiausias ir kar tu pa
ciento sveikatos pamatus stip
riausiai užlaikantis ir dažnai 
praleidžiamas gydytojui klau
simas yra: „Ar tamstos pensi
ninkai pacientai išgeria ganė
tinai vandens?" Gali jie visai 
negerti nei alaus, nei vyno, nei 
degtinės, nei pepsų, nei kavos... 
bet ar jie neapsileidžia pa
prasčiausio, pensininko sveika
tai būtino, čia iš krano vandens 
gėrime? Tai svarbus klausimas. 

Ir gydytojas ir pacientas 
turi tvarkytis 

Apsileidimas pakankamai 
vandens gėrimo reikale dažnai 
esti dvejopas: tiek pacientas, 
tiek tūlas gydytojas šiame 
reikale apsileidžia. Pacientai 
negeria kiek jiems re ik ia 
vandens ir naudingų skysčių, jie 
pakankamai gausiai nevalgo 
vaisių-daržovių, kurios didžiu
moje irgi yra vanduo. Kai patari 
moteriškei suvalgyti šešis lietu
viškus svogūnus per parą, ji 
akis pastato: jai, vos pusę svo
gūno per savaitę suvalgančiai, 
toks gausus svogūnų valgymas 
atrodo, kaip mediciniška herezi-
ja. 0 tyrinėtojas gydytojas tvir
tina, kad žmogus per parą 
suvalgantis šešis svogūnus, ne
gauna širdies atakos. O gauti 
tokią ataką, ar jos išvengti yra 
didelis skirtumas. 

O gydytojas, kuris t ik skuba 
receptus vaistams rašyti, neturi 
laiko paraginti savo pacientą 
susitvarkyti tame svarbiau
siame jo sveikatos reikale — 
pakankamo kiekio vandens 
gėrime, nors gydytojas ir žino, 
kad be vandens jokie vaistai ne
veikia. 

Taip dažnam ligoniui ir tūlam 
gydytojui vandens gėr imo 
reikale apsileidžiant, toji van
dens negėrimo žala nesumąžta, 
o padidėja ligonio namuose. Ten 
jo žmona pavargsta prie nege-
renčio vandens vyro burnos 
puodelį su vandeniu belai
kydama. Jis suka burną kiton 
pusėn nuo puodelio vandens, o 
netekusi kantrybės žmona 
rankas nuleidžia. Taip ir lieka 
šis labai svarbus reikalas neiš
spręstas ligonio naudai. 

Trejopa negerovė tęsiasi 
Taip ir tęsiasi ta negerovė iš 

trijų pusių: paciento, gydytojo ir 
namiškių. 

Išmintingumo netekęs vyras 
nesiorientuoja svarbiausiame 
reikale: jis negeria pakankamai 
vandens ir naudingų skysčių: 
Sriubų, vaisių, sunkų, rūgusio 
pieno. Toks dažnai jaunas, bet 
per anksti persenęs pensininkas 

nevalgo gausiai vaisių ar daržo
vių dėl daugelio priežasčių: tai 
jis bodisi pomidorų sėklomis, tai 
jo dantys nesudėti, o protezas 
spaudžia smegenis, tai jis nepri
sirengia jų nusipirkti, o kitas 
gailisi išlaidų dėl jų. 

Su jaunais pacientais užsi
imąs gydytojas kartais ne
atlieka savos pareigos: raginte 
neragina pacientą tinkamai 
t v a r k y t i s vandens gėrimo 
atžvilgiu ir per gausų vandens 
gėrimą atgauti prarastą sme
genų veikimą. 

Paciento namiškiai , ypač 
žmona, pati vos siurbteliantį 
sriubos ar nuryjanti vandens 
gurkšnį, kitą, ne visada prašyte 
prašo vyrą gerti, nors gurkš
nojant. O kai tas purkščia, 
sukioja galvą, vengdamas jam 
siūlomo gėrimo ar sriubos net 
siurbtelėti, pagaliau, kantrybės 

netekę namiškiai palieka šį 
vyro sveikata i svarbiausią 
reikalą šalimais. 

Taip ir eina skysčių, ypač 
vandens, negeriančio vyro 
sveikata pakalnėn, nežiūrint 
imamų, kartais gausiai gydytojo 
patartų vaistų. Taip net bran
giausi vaistai tokiam vandens 
pakankamai negeriančiajam 
nepadeda, nors jis ir toliau 
gydytojam jau ir taip liesą savo 
kišenę tuština. 

Paprasto vandens pakankamai ne
geriąs pensininkas džiaugiasi jj lit
rais gerdamas, kai pagal receptą tą 
vandeni (H20) parsineša i š vaistinės, 
už jį gerai užmokėjęs. Tiek j a m 
kainuoja jo neišmintingumas. 

Ši mediciniška tragedija 
turi liautis lietuviu tarpe 
Tokį namuose, ligoninėse ir 

prieglaudose pensininkui mirtį 
artinantį stovį regėdama vais-
tininkė-farmacininkė Madeline 
Feinberg mediciniškoje spau
doje ragina gydytojus receptais 
išrašyti vandens gėrimą. Girdi, 
vaistininkai jį supilsią į tamsios 
spalvos butelius, uždėsią gražias 
etiketes ir pardavinėsią už 

gražią sumą. Kai nesiorien-
tuojančio paciento kišenė tuštės, 
kai jis vandenį laikys vaistu, 
tada tik pradės vandenį vertinti 
ir daugiau jo gerti. 

Juokai į šalį. Kad tokių išlai
dų paprastam vandeniui neturė
tumėme, mes visi privalome 
vandens pakankamai nege
riančiam artimui padėti pakan
kamą kiekį jo išgerti. Toks 
elgesys yra gyvybiniai svarbus 
kiekvienam gyviui, įskaitant 
darže pomidorą ir kiekvieną 
žmogų. 

Išvada. Smegenys, negau
dami kiek reikia jiems vandens 
— ten jo yra 75% — atsisako 
dirbti kaip reikiant. Tada 
žmogus ima nesiorientuoti, ne
gali t es tamento sudaryt i . 
Tokiam dėl tokios priežast;-;s — 
dėl stokos skysčių kūne pra
dėjus neišmintingai elgtis, iš-

Dešimt knygų parašęs, dvi išleidęs 
(trečią, 400 psl., leidžia Alvudas 400 
p.), 14 metų už grotų sėdėjęs už savas 
knygas gydytojas psichiatras Algir
das Statkevičius savo paskaitoje 
Alvudo pažmonyje Lietuvių sodyboje 
tvirtina, kad išmintingai elgiasi t ik 
tas, kuris nekenkia nei sau, nei ar
t i m u i ir dirba i š m i n t i e s 
pagausinimui. 

Nuotrauka M. Nagio 

mintingumas sugrįžta ligoni
nėje į venas skysčių suleidžiant 
ar namuose per burną gausiai 
naudingų skysčių geriant. 
Daugiau tuo reikalu sekantį 
kartą. O tuo tarpu gilinkimės į 
išmintingumo bei išminties 
esmę, kad juomi daugiau 
pasipuoštume. 

Pasiskaityti. Senior Patient, 
vol. I, No. 4, July/August, 1989. 

GYDYTOJAS 
PSICHIATRAS 

ALGIRDAS STATKUS 

Pasaulį nuo pačių seniausių 
laikų, beveik nuolatos, valdė 
neišmintingumas. Išmintin
gumas ir išmintis, kaip mirtini 
jo priešai, buvo vejami iš visur, 
buvo niekinami ir šmeižiami. 
Todėl išmintis niekados 
neturėjo galimybės būti kelrode 
žvaigžde, o išmintingumas — 
pagrindiniu elgesio principu. 

Išmintingumas — tai prie
kaištų elgesys savo ir kitų 
atžvilgiu. Tai grynai praktinis 
dalykas. O išmintis — tai žo
dinis pamokymas nepriekaiš
tingo elgesio taisyklės pavidale. 
Tai grynai teorinis dalykas. 
Toks yra skirtumas tarp jų. 

Išmintis ir išmintingumas 
plačiose gyventojų masėse yra 
labai gerbiami dalykai ne tik 
dabartyje. Tačiau jais remtis 
atsisako beveik visos ideolo
gijos, blogio vertę turinčios 
etinės sistemos, daugumos šalių 
politika ir netgi pati „meilė iš
minčiai" — beveik visa filo
sofija. 

Kai 1976.111.15 Vilniaus uni
versiteto Medicinos fakulteto di
džiojoje auditorijoje filosofui, tu
rinčiam docento vietą ir mokslų 
kandidato laipsnį Justinui 
Karosui, skaičiusiam paskaitą 
apie tai, kas yra filosofija ir kas 
metodologija, buvo pateiktas 
klausimas: „Filosofija — meilė 
išminčiai. Kas yra išmintis? 
Kaip ji buvo suprantama seniau 
ir kaip dabar?", atsakymas 
buvo trumpas: „Pirmiausia, tai 
neišmintinga pateikti tokį klau
simą. O bendrai, apie tai būtų 
galima ir pakalbėti, tačiau 
kokioje nors nerimtoje vietoje — 
kokiame nors kalambūre, bet ne 
čia — universiteto audito
rijoje..." 

Šis užgaulus atsakymas pa
rodė, kad tas mokslo laipsnį 
turįs filosofas visai neturi jokio 
supratimo apie tai, kas yra iš
mintingumas, ar kas yra išmin
tis. 

Už poros dienų atsakyti į tą 
klausimą buvo paprašyta 
žurnalo „Mokslas ir gyve
nimas" redakcija. Ir 1976.VI.2 
vykdydamas minėto žurnalo pa
vedimą, kitas filosofijos mokslų 
kandidatas Rybelis, užbaig
damas savo atsakymą, rašė: 
„Taigi, ko vertas žmogaus inte
lektas, išsimokslinimas, pa
saulio tiesų pažinimas, jeigu 
nežinosi savo vietos ir savo 
tikrosios misijos šiame pasauly

je? Be išminties žmogus yra 
tarsi aklas, jis nežino, ką daryti 
su jam duotu pasauliu, gyve
nimu, su pačiu savimi, su visom 
tom tiesom. Ir vis dėlto, kas gi 
toji išmintis, kuri apšviečia žmo
gaus protą ir įprasmina tiesų 
pažinimą. Kas pasakys?" 

Taip pat žurnalą „Mokslas ir 
gyvenimas" (1978, Nr. 8, 34 p.) 
buvo rašoma: „Dabar išmintimi 
laikoma turėjimas patirties bei 
žinių ir sugebėjimas pritaikyti 
jas praktikoje. Kartais išmintis 
tapatinama su protu, nuro
doma, kad protas yra išmintin
go veikimo pagrindas ir t.t." 

„Lietuvių enciklopedijoje", 
išleistoje Bostone 1956 m. (91., 
136-137 p.) rašoma, jog išmintis 
— ta i „priderąs gyvenimo bū
das. Konkrečiai, išmintis įvai
riai apibrėžiama pagal tai, kaip 
suprantamas pats žmogaus 
idealas... Išmintis turi būti 
gyvenama, ne tik žinoma. Galu
tiniame pagrinde išmintis yra 
ne teorijos, o veiklos, atseit 
etinis uždavinys". 

Todėl anksčiau paminėtame 
atvejuje vietoje žodžio „išmin
tis", turėtų būti rašomas žodis' 
„išmintingumas", nes išmintis 
dorybe būti negali niekados, o 
vien t ikta i labai trumpai 
suformuluota visuomeninio po
būdžio tiesa. 

Žodį „išmintingumas" varto
ja labai daug kas. Tačiau jo 
esmę ne visi vienodai supranta. 
Ir tuo būdu rasti bendrą kalbą 
labai sunku, o kai kada ir visai 
neįmanomna. Daugumos pasau
lio šalių enciklopedijos vengia 

aiškinti tą žodį. Tą patį matome 
ir pas lietuvius: jeigu „Lietuvių 
enciklopedija", išleista Bostone, 
rado vietą žodžiui „išmintis" pa
aiškinti, tai tam, kas yra iš
mintingumas, vietos neskyrė. 
Nors toje pat enciklopedijoje yra 
plačiai aprašoma gana daug 
visai nedidelę svarbą turinčių 
žodžių. 

1986 m. Vilniuje išleistos kny
gos „Dorumo kriterijai" autorė 
D. Kapačiauskienė teigia (3 p.), 
jog „Dorumas yra žmogaus 
savybė. Ji nėra tiksliai api
brėžta, jos matai nėra jokių 
institucijų nustatyti, patvir
tinti. Dorumas netgi nėra vieno
dai suprantamas to paties laiko
tarpio ir to paties krašto 
žmonių". 

Gerai tai ar blogai? Juk jeigu 
nežinome, ką vadinti dorumu, 
tai tuo pačiu negalime žinoti ir 
ką vadinti nedorumu. Dr. Vin
cas Kudirka, rašydamas „Tau
tos giesmę" ir kviesdamas visus 
eiti „vien takais dorybės", tur
būt surpato kas yra dora ir kas 
nedora. 

Be to, minėtos knygos autorė 
teigia ir tai, kad išmintingumas 
— ta i sugebėjimas sa
varankiškai protauti, turėti 
savo gyvenimo ir veiklos tikslus 
(ten pat, 68 p.). Bet visi žino, kad 
savarankiškai protavo bei savo 
gyvenimo ir veiklos tikslus 
turėjo Cingis-Chanas, Hitleris ir 
daugybė į juos panašių. Pagal 
minėtą teoriją išeitų, kad jie 
buvo išmintingi. Tačiau taip ne
buvo (daugiau — kitą kartą). 
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
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VOKIŠKOS NUOTRUPOS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Gegužės mėn. pabaigoje 
Monako kunigaikštis Rainier 
III susilaukė 66 m. Vokiška 
spauda, prisimindama jo gimta
dienį rašo, kad princą reikėtų 
gal geriau vadinti architektu ar 
net statybos darbų prižiūrėtoju, 
kadangi jis savo kunigaikštys
tei nuo jūros atkovojo 35 ha 
žemės. Tad šiandieną, jo 
valdomas plotas užima 189 ha. 
Prancūzija užtikrino suvereni
tetą, tačiau savo žemės 
neduoda net vieno cm. Rainie-
ris III yra priverstas veržtis į 
kalnų pusę, ten statyti namus 
ar net rūmus, kurių pareikala
vimas yra labai didelis. Jo širdį 
„spaudžia" duktė Karolina, 
gyvendama nebažnytinėje san
tuokoje su italu Kasiraghi bei 
antra duktė Stefanija, pažįs
tama pasaulyje iš garsių meilės 
nuotykių. 

Po vedybų su Grace Kelly ir 
amerikiečiai atkreipė dėmesį į 
Monaką, atvykdami į Cote d' 
Ozur, stebėdami gražias 
apylinkes, džiaugdamiesi 
maloniu Viduržemio jūros 
klimatu, mėgindami laimę pini
gų lošimo namuose. 

mėn. 11 d. vienas JAV dol. = 
1.85 m.), Koelne 2.5-3 tūkst. m., 
Miunchene 4 tūkst. markių, 
Bonnoje 2,5-3 tūkst. m., Ham
burge 2-3 tūkst. m. Eilinių, 
vienos šeimos namų kainos 
(vidurkioplotas 125-140kv m): 
Berlyne — 530 tūkst. m., Frank
furte 510 tūkst. m., Heidelberge 
— 480 tūkst. m., Miunchene — 
675 tūkst. m. ir t.t. Pigiausi — 
Oldenburge 180 tūkst. m., Liu-
becke - 235 tūkst. m., Bremene 
— 200 tūkst. Kartoju, tai eiliniai 
namai, nes gražių užmiesčio 
vilų kainos siekia 1 mil. mar
kių. Šias kainas iškelia brangūs 
žemės sklypai. 

* * * 

* * * 

Paskutiniai vokiečių duo
menys parodė, kad šiandieni
niuose Vakarų Vokietijos did-
miesčiose atsirado daugiau 
žalumos, padarant miestus pa
trauklesniais kaip prieš 10-15 
metų, uždarant prekyviečių 
gatves nuo susisiekimo 
priemonių judėjimo. Tačiau duo
menys taip pat parodė, kad tik 
9% sutinka gyventi miesto cen
tre, ketvirtadalis mieliau pasi
renka užmiestį arba mažesnius 
aplinkinius miestelius. Susi
s iekimas su miestais yra 
patogus ir greitas. Deja, beveik 
42% vokiečių į darbą važiuoja 
savo automašinomis, trečdalis 
naudoja dviračius. Beveik 60% 
didmiesčio gyventojų turi bent 
vieną automašiną (kartais 
vienoje šeimoje yra dvi-trys), tad 
nenuostabu, kad miesto centre 
visuomet stinga vietos jų pasta
tymui. Norint nusipirkti mies
te butą — kondominiumą už vieną 
kv metrą Berlyne reikia mokėti 
3-4,5 tūkst. markių (gegužės 

Gardžiai juokiasi užsieniečiai, 
skaitydami spaudoje, girdėdami 
radijo žiniose ar televizijos 
pranešimuose vyriausybės 
diskusijas, nustatant... krau
tuvių atidarymo ir uždarymo 
valandas. Rašant šias eilutes 
galutino nutarimo nėra, tačiau 
numatoma, kad vieną ketvirta
dienį savaitėje jos bus atidary
tos iki 8 vai. 30 min. v., pirmą 
kiekvieno mėnesio šeštadienį 
vasaros metu iki 4 vai. p.p. (nor
maliai uždaroma (1 vai. 30 min.) 
ir žiemos metu iki 6 vai. Tačiau 
ir toliau darbo dienomis preky
vietės bus atidaromos 8 vai. 30 
min. Be abejo, daugumas krau
tuvių turi pietų pertrauką. 
Vieną šeštadienį teko matyti 
tikrai skaudų vaizdą, kada 
jauna motina norėjo nusipirkti 
vaikui pieno. Krautuvininkas 
ar pardavėjas, be jokio gailesčio 
„minutė į minutę" uždarė krau
tuvės duris. Moteris ašarojo, 
peikdama vokišką biurokratiją, 
kadangi šeštadienio popietę ir 
visą sekmadienį krautuvės yra 
uždarytos. Užmiršai duonos, 
sviesto, dešros ar kt. maisto pro
duktų gali keletą dienų 
pasninkauti, arba pusryčiauti 
apie 10-11 vai. kokioje kavinėje. 
Bet kuo kaltas tokiais kvailais 
vyriausybės įstatymais kūdikis? 

Nurodoma JAV ir kt. kraštų 
laisva prekyba, atidarytos net 
nakties metu krautuvės. Tai 
skelbia vokiečiai emigrantai 
didmiesčių dienraščiuose, 
skaitytojų laiškuose. 

GRAŽINS 200 MIL. DOL. 

Commonwealth bendrovė 
numatoma, kad vartotojams 
grąžins apie 200 mil. dol., nes 
tiek viršaus buvo surinkta sta
tybai atominių jėgainių, o jos 
kainavo mažiau. 

PERKŪNAS TRENKĖ Į 
GOLFININKUS 

Darien priemiesčio apylinkėse 
rugpjūčio 9 d. trenkė perkūnas 
į keturis golfininkus, buvusius 
Green Country klubo laukuose. 
Jie buvo susiglaudę po nailono 
ir metalo lietsargiu lietaus 
metu. Vienas sužeistas 
kritiškai. 

VANDENS NESUMOKĖTŲ 
MOKESČIŲ 62 mil. 

Chicagos miestui vandens 
vartotojai skolingi 62 mil. 
dolerių nesumokėtų mokesčių. 
Meras Daley pasiryžęs juos 
išieškoti. 

DR. VIJA Y BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tol. 434-5*49 (veikia 24 vai.) 

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

Of«. 735-4477; 
Rez. 245-0057; arba 245-5551 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 

544* So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. 95 St. 
Tol. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

" hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tol. 565-2502 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Danių Gydytoja 

2659 W. 59th St., Chicago. IL 
To*. 475-2112 

9525 S 791h Ave . Hickory Hills, IL 
Tol. 5954101 

Vai. pagal susitarimą 

Tol. kablnoto Ir buto: OLympic 2-41 S* 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Avo., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. M I c N i t i Avo., Sufto 324 Ir 
5*35 S. Putaefcl M . , CMcago, IL 

Tol. 5*5-2*00 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. Slat Street 

Kablnoto tol. RE 7-1155; 
Rezld. 365-4511 

Dr. Tumeaonto kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 at Streot 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. 2IBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. - 3J7-1285 

Kab. tel. LU 5-0345; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 53rd St. 
Vai pagal susitarimą, pirm ir ketv. 12-4 

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

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-5297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avo., 
Chicago, III. 50552 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

Namų 5*4-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1165 Dundee Ave., Elgjn, M. 60120 
Tol. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2615 W. 71 »t St. — Tol. 737-514* 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 7lst Street 

Tol. 434-161* — Rez. *52-0* * * 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir-penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

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

2636 W. 71 st. St., Chicago, M. 
Tol.: 436-0100 

11*00 Souttmest rHgrnvey 
Palos HetgMa, M. 60463 

(312) 3*14220 (312) 3*1-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2*56 W. 63rd Street 

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

Kabineto tol. 776-2*80. ros. 445-5541 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avs. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. 5*5-7765 



Radijo žurnalistika Lietuvai 

BR. RAILOS 
„KRYŽKELĖS" 

Kai prieš keletą metų kalbė
d a m i e s i s u v i enu žymiu 
ku l tū r in inku iš okup. Lietuvos 
mes paklfusėme, kokias išei
vijos pastangas jie labiausia ver
t ina , j is a t s akė : „Lietuvių 
enciklopedijos" išleidimą ir ra
dijo programas lietuvių kalba". 
Ki tų išeivijos pastangų, iš
skyrus materialinę pagalbą, j ie 
lyg nejautę. 

Sustokime kiek prie pirmojo 
punkto. Ka i šių eilučių auto
r iaus rūpesčiu vienas moksli
n inkas Lietuvoje gavo pilnutėlį 
(37 tomų) Bostono Liet. encik
lopedijos komplektą, jis dėko
damas rašė: „Būna atvejų, k a d 
kas nors gavęs blogą žinią, 
susilaukia širdies priepuolio. 
Bet mane labai lengvai galėjo 
toks priepuolis ištikti, kai gavau 
Liet. enciklopedijos tomus. Vis 
dar negaliu atsikvošėti ir atsi
džiaugti. Tr is pusdienius, pa
rėjęs iš tarnybos, vakarais ir 
nakt imis a š ją varčiau, norė
damas susipažinti, paskaitinė-
damas įvairias lituanistinės me
džiagos v ie tas . Labai d a u g 
objektyvios informacijos, kurios 
nėra visuose trijuose mūsiškiuo
se šio pobūdžio leidiniuose. Pas 
mus, galima sakyti, aprašyta iš 
esmės tai, kas yra respublikoje, 
su mažomis išimtimis, be to, 
g a n a n e i š s a m i a i . N ė r a 
dvasiškių, tarpukario veikėjų, 
ypač išeivijoje gyvenančių, 
mažai žinių apie bažnyčias. 
Nutylėt i valdžiai nepriimtini 
asmenys ir pan. Jūsiškėje — 
aprašyti pakilesnieji lietuviai 
visame pasaulyje, visi be išim
ties, visos sferos. Visi teisingai 
ir išsamiai apibūdinti, neišski
riant ir komunistų veikėjų". 

BAISUS IR SIAUBINGAS BIRŽELIS 

Bet grįžkime prie mūsų ra
šinio tikslo — radijo laidų okup. 
Lietuvos gyventojams. Apie jas 
rašyt i mus paskatino neseniai 
išleistas Bronio Railos radijo 
prakalbų į Lietuvą 1986-1988 
metais tomelis — „Kryžkelės". 
Tai jau ketvir tas šio žanro au
toriaus prakalbų rinkinys. Au
torius, kaip žinome, jau 1974 m. 
pradėjo ruošti medžiagą „Lais
vės" , vėliau „Laisvosios Euro
pos" radijo programoms lietuvių 
kalba, jas perduodamas beveik 
kas savaitę ir taip ligi šiol be 
per t raukos . Tai didelis pasi
r y ž i m a s i r svarbiausia iš
tesėj imas. Minėtoje knygoje 
(13-377 psl.) paskelbta 113 pra
kalbų, o jos pabaigoje (378-459 
psl.) įdomūs pokalbiai su St. 
S a n t v a r ų , T. Venclova, R. 
Baltušyte, Ant. Gustaičiu, dar 
keletas reikšmingų paties auto
r i a u s samprotavimų. Laba i 
gerai, kad pridėta ir išsami 
vardų rodyklė, kas mūsų knygų 
leidyboje ne visuomet būna. 

Radijo žurnalistika, kurios lie
tuviškose laidose („Amerikos 
balso", „Laisvosios Europos" ir 
Vat ikano radijo stotyse) dirba 
gal apie 20 mūsų žurnalistų, 
nė ra lengvas dalykas. Iš jų iš
s k i r t i n a i minė t in i įvyk ių 
komentatoriai , kurių teturime 
gal tik keletą. Jų skaičiuje ypač 
išsiskiria Bronys Raila, visą 
laiką stebįs Lietuvos politinius, 
kul tūr in ius , įvykius. Jo t ikslas 
— „peržiūrėti ir susumuoti so
v ie t inės propagandos melų 
srautą, jos nuolat kartojamus 
mūsų tau tos praeities ir dabar
t ies įvykių klastojimus a r iš
kraipymus, pateikti atkirčius ir 
i š t a i s y m u s , protarpiais ne
vengiant pridėti laisvos vaka
riečių dvasios ir atmosferos pa
dvelkimų". (439 psl.). 

Br. Raila stengėsi, jo žodžiais, 
„ofenzyviai" demaskuoti sovie
tinius prasimanymus, atgyvinti 
ir atryškinti apteršiamas tiesas. 
Žadinti valstybinės nepriklau
somybės idėją, kuri , dešimtme
čiams slenkant, grės šiek tiek 

aptemti". Bet „nekomentuoti iš 
saugių užsienio pozicijų, neužsi
daryti užsienio getų narveliuo
se. Stiprinti tautos dvasinio 
atsparumo pagrindus" (448-449 
psl.). 

Nelengvas tai vienam žmogui 
užkrautas darbelis, kurį gal 
turėtų mūsų veiksniai atlikti . 
Deja... Br. Raila (450 psl.) nusi
skundžia, kad „mes Amerikoj 
taip ilgai nesukūrėm stam
besnio studijų, tyrimų, plana
vimo ir , svarbiausia, darbingo 
intelektualinio centro (prie ku
rio politinio veiksnio ar dar 
geriau atskirai)". Jis pasigenda 
„tikrai stambių, jau milijoninių 
privatinių fondacijų ar pavienių 
fondatorių (gabiem vers l i 
ninkam ir profesionalam turtė
jant) padėti knygų ir kultūros 
žurnalų leidybai, nes be tokių iš
teklių užnugario ilgai netrukus 
mūsų spaudai ir ypač knygai 
gresia priartėt i labai sunki kri
zė" (451 psl.). Autorius te ikia 
pirmenybę kultūros kūrybai — 
„ i n t e l e k t u a l i n i ų v e r t y b i ų 
puoselėjimas — ta i mūsų tau
tinės egzistencijos, pažangos, 
laimėjimų, gyvybės prielaidos!" 
Esą pasakome daugybę prakal
bų, priimame įvairių rezoliucijų, 
bet „Kol kas padangėse skaid
riai šviečia t ik saldūs miražai" 
(451 psl.). Taigi autorius pagrįs
ta i suabe jo ja , ,,ar m ū s ų 
vėlesnioji išeivija atliks didžiulę 
jos pačios skelbtą misiją". 

Kalbėdamas apie išeivijos 
ryšius su tau ta , Br. Raila pa
smerkia „vieno j au pasimirusio 
Chicagos lietuvių dienraščio 
strateginį šūkį: ,Atsisukim 
užpakaliu į tėvynę'"... Ir toliau 
rašo: „Nedėkim tiek daug ener
gijos p o l i t i k a i , o l a b i a u 
domėkimės ir remkime patva
resnes k u l t ū r i n ė s k ū r y b o s 
vertybes. Su jomis tau ta sau
giau išliks, bus stipresnė". 

Norint kalbėti okup. Lietuvos 
žmonėms, reikia gerai pažinti jų 
sunkias gyvenimo sąlygas, sekti 
įvykius tėvynėje, o taip pat so
vietinę, okupacinę išeivijos ir 
pasaulinę spaudą. 

Bet Bronio Railos pokalbiai 
per radiją, kad ir labai svaraus 
turinio, būtų likę užmarštyje, 
jeigu j ie nebūtų buvę išleisti at
skiromis knygomis. O turėt i 
juos užrašytus labai svarbu da
barčiai ir ateičiai, nes tai yra 
mūsų tautos istorijos dalis. 
Tiesa, dabar keičiasi laikai, 
keičiasi ir lietuviškų radijo lai
dų paskirtis, gal ir jų tonas, bet 
niekas niekada negalės išmes
ti iš mūsų tautos praeities isto
rijos mūsų vargų, kanč ių , 
skausmų bei laisvės troškimo 
aspiracijų. O visa tai skaitytojai 
ras Br. Railos knygose. Atrodo, 
kad j i s yra vienintelis žurnalis
tas iš viso lietuvių žurnalistikos 
istorijoje, sugebėjęs ne tiktai pa
rašyti daugybę ilgų ir t rumpų 
rašinių mūsų periodikai, bet ir 
paskelbti juos 1960-1989 m. 
išleistose keturiolikoje knygų, iš 
kurių keturios paskutinės ir 
tenka lietuvių radijo žurnalis
tikai. 

Nūdien vargingas mūsų kny
gų išleidimas. „Kryžkeles" išlei
do Lietuviškos knygos klubas 
(prie „Draugo"), bet tik todėl, 
kad atsirado keli rėmėjai, stam
biomis tūkstantinėmis parėmę 
Br. Railos pastangas. Tai dr. 
Jonas ir Dalia Maurukai, Rūta 
ir Rimas Mulokai, Lietuvių fon
das, Alb. Markevičius, Al. Pečiu
lis, Julija ir Emilis Sinkiai. Visi 
jie sudėjo 10,000 dol. Ačiū auto
riui, rėmėjams, leidėjui. Jų dėka 
ir tur ime vertinga okup. Lie
tuvos ir išeivijos gyvenimo, jos 
darbų. kovu. mąstysenos doku
mentacija 

b . kv . 

Gražiausias metuose mėnuo neapleido. J ie darė viską jas ap-
— birželis tapo Lietuvai liūdesio s a u g o t i — a i šk ino , p ra šė , 
ir net siaubo mėnesiu. Tai trukdė nereikalingą ir beprasmį 
baisus mūsų tautos naikinimo ištisų plotų kirtimą, tankais 
(genocido) mėnuo. O būdavo tai laužymą, dėl ko ne vienas iš jų 
džiaugsmo ir tradicinių pasi- buvo miškuose nušauti, o atėjus 
l inksminimų mėnuo, kaip Sek- birželiui, t remiami į Sibirą. Ta 
minės, Joninės, Pet r inės ir kt. pat i dalia buvo ir per rudojo 
Net ir bažnyčia sukaupė į tą 
mėnesį iški lmingų švenčių, 
eisenų, procesijų, nes ūkinin
kams tarp sėjos ir der l iaus 
nuėmimo buvo kiek laisvesnis 
laikotarpis. O gamta Lietuvoje 
po šaltos žiemos ir l ietingo pa
vasario birželio mėnesį išsilieja 
į pilną žydėjimą ir vasaros grožį. 
Net ir vardas jo birželis primena 
mūsų mėgiamiausią sodybų ir 
girių medį berželį, kur io kvap
niomis šakelėmis puošdavome 
per Sekmines seklyčias ir durų 
angas, o piemenys, susukę jas į 

vainiką ir prikaišioję gėlių, pa
puošdavo pargenamų karvių ra
gus, už ką gaudavo iš šeiminin
kų dovanų. Ir mūsų liaudies 
dainose, šalia ąžuolo, liepos ir 
eg lės , beržel is d a ž n i a u s i a i 
minimas. Tik čia jis min imas 
kažko liūdnai: „ko liūdi berželi, 
ko liūdi, ko verki nuleidęs 
šakas?" Dabar jau mes žinome 
ko jis liūdi - k a m svyra žalieji 
lapeliai, kam varvina šaltas 
r asas" . Tai ne rasos, bet ašaros 
iš tėvynės akių dėl nekal ta i 
žudomų jos vaikų. 

Šitą gamtinį tėvynės meilės 
sent imentą ypat ingai jaučia 
L i e t u v o s g a m t o s v a i k a i 
miškininkai . J ie kentėjo ir dar 
liūdi ne t ik dėl tautos genocido, 
kuris ir juos žiauriai palietė, bet 
ir dėl genocido mūsų krašto 
gamtos pasididžiavimo — jos 
ža l ių jų g i r ių , k u r i a s t a i p 
ž i a u r i a i n a i k i n o i r dar 
tebenaikina okupan tas . Jau 
Lietuvoje nebeiko brandžiųjų 
medynų, nėra iš ko pasigamin
ti statybinės ir baldams medžia
gos. J a u tik brūzgynai ir jau
nuolynai, kurių net ir t inkamai 
tvarkyt i neįsileidžia okupanto 
kariuomenė, juose pasislėpusi 
su savo tankais ir raketomis . 

Per pirmą okupaciją 1940-41 
m e t a i s m i š k i n i n k a i g i r ių 

maro okupaciją 1941-44 metais. 
Kalėjimai ir lageriai prisipildė, 
n o r s m a s i n i ų t r ė m i m ų ir 
nebuvo. 

Karo frontui vėl grįžtant į Lie
tuvą, miškininkai jautė siaubą 
dėl masinių genocido ir daug jų 
pas i t raukė į vakarus , tikėda
miesi ten sulaukt i karo pabai
gos ir išsaugoti šeimas nuo 
sunaikinimo ir rusinimo. Turi
me vardus 160 (Vokietijoj jų 
turėjome apie 200) miškininkų 
pas i t raukusių į Vakarus. Keli 
žuvo pakel iu i , vienas ki tas 
įsi jungė į Vakarų Europos 
miškininkų eiles ar atsidūrė 
Lenkijoje, bet didžiausioji dalis 
išsiblaškė po stovyklas Vakarų 
Vokietijoje ir iš ten išemigravo 
į Kanadą, Pietų Ameriką, Aus
traliją, N. Zelandiją ir didžiau
sioji dalis į JAV, kur 1949 m. 
spalio 15 d. Chicagoje sudarė 
Lietuvių Miškininkų išeivijoje 
sąjungą. Jos prišaky atsistojo A. 
Rukuiža, K. Ščesnulevičius, V. 

daugiausia laimėjome t inkamas 
gyvenimo sąlygas, užauginome 
ir išmokslinome vaikus, bet Lie
tuvai ilgesys ir entuziazmas 
prigeso. Ypač mūs jaunoji kar
ta suvirė į naują amerikietišką 
masę, kuriai rūpi ne Lietuva, bet 
pasaulinio masto moksliniai ir 
įdomumo horizontai. Lietuviai 
gabūs ir veržlūs. Jau tur ime 
daug pasižymėjusių inžinierių, 
gydytojų ir kitokių mokslinin
kų. Tik, deja, lietuvybei ir 
Lietuvai ne daug jų laimėta. 
Reta išeivių miškininkų šeima 
užaugino n a u j u s L i e t u v o s 
patriotus. O ir patys susinešiojo, 
suseno ir daugiausia iškeliavo 
jau į amžinas girias, palikę 
kaulus toli nuo tėvynės ir jos 
girių. 

Ir ta ip baisusis birželis oku
panto darbą atliko — sunaikino 
ir mus. Bet ir čia jis mus dar 
skaud ina . Biržel io mėnes į 
švęsdavome vard ines kel ių 
žymiausių ir mėgiamiausių 
išeivijoje kolegų: A n t a n o 
Rukuižos, Antano Vasaičio, 
Jono Kuprionio, Jono Brazaus
ko, Petro Norkaičio ir kitų. Visi 
jie jau Dievo amžinose giriose. 
Juos prisiminti ir už visus kitus 
išeivijoje mirusius, o ta ip pat už 
visą Lietuvą ir jos girias pasi-

LIETUVOS GENEROLŲ 
LAIPSNIO ŽENKLAI 

H.L. G A I D I S 

Žemaitis, P. Šilas, St. Bakutis, d . § . b i r ž ^ 2°9 dieną 8 
A. Ba lys , P . Norkai t i s , J 
Žebrauskas, A. Skėrys, J. Skei
vys, A. Baleška. 

1950 m. ši sąjunga išleido 
ž u r n a l o formato le idinį : 
Lietuvos girių milžinai. 1951 m. 
p radė jo l e i s t i nepe r iod in į 
žurnalą „Lietuvos Girių Aidas", 
kurį pradžioje redagavo K. 
Ščesnulevičius, o paskui J . 
Kuprionis ir V. Žemaitis. Išleisti 
26 numeria i . Skaitė šį žurnalą 
beveik visi miškininkai išeivi
joje. Tai buvo t ikras ryšys ir 
atgaiva. Tačiau art imesniam 
b e n d r a d a r b i a v i m u i r e a l a u s 
pagrindo nebuvo. 

Miškininko profesijoje dirbti 
čia pavyko tik vienam J. Kup-
rioniui ir tai t ik profesūroje. 
Kit i gavome įsijungti į bendrą 
Amerkos darbo ir gyvenimo 
sūkurį, kuriame kovoje už būvį 

Du iš Lietuvos — lagerių įnamis Balys Gajauskas ir Sąjūdžio pirmininkas 
prof. Vytautas Landsbergis. Nuotr. V. Rimšelio 

vai. ryto Jėzuitų koplyčioje visi 
Chicagos miškininkai su šei
momis ir draugais susikaupėm 
šv. Mišiose. Po Mišių a.a. Petro 
Norkaičio šeima pakvietė visus 
į „Ramunę" pusryčių, per ku
riuos L.M.I. sąjungos valdyba 
painformavo apie s p a u d a i 
paruoštą leidinį. „Lie tuvos 
Girių Aido Vardyną". Jame 
išvardin t i i r ap rašy t i visi 
išeivijos liet. miškininkai, kurie 
norėjo rašyti a r leido apie juos 
parašyti. O su kuriais nesu
darėm kontakto ir neturėjome 
jokių žinių, išskyrus, kad buvo 
išeivijoje, paminėjome tik jų pa
vardes. Ši knyga 334 puslapių 
bus įdomi skaityti čia ir Lie
tuvoje. Iš tų visų biografijų ir 
prisiminimų, kaip veidrodyje 
atsispindi Lietuvos miškininkų 
darbai ir rūpesčiai, vargai ir 
pavojai Lietuvoje ir išeivijoje ir 
net jaučiama visos Lietuvos tra
gedija. 

Šios knygos išleidimui pinigų 
pakankamai neturime. Trūksta 
apie pusantro tūkstančio dole
rių. Tikimės, kad, kolegų ir visų 
mūsų prietelių padedami, šią 
paskutinę kliūtį nugalėsime ir 
apie vasa ros paba igą j a u 
galėsime knygą išsiuntinėti pir
miausiai aukotojams, kur ių 
są rašas bus a t s p a u s d i n t a s 
knygos pabaigoje, o paskui ir 
visiems kitiems jos pageidau-

Sena i s la ikais Lietuvos aukš
tieji k a r i n inka i buvo vad inami 
„ e t m o n a i s " a r „didžiaisiais et
m o n a i s " . Šis žodis buvo pri tai
k y t a s iš kazokų „a t amano" . Šis 
t i t u l a s buvo naudojamas iki 
1794 m. Kosciuškos suki l imo, 
k a d a a u k š t a m k a r i n i a m virši
n i n k u i vadint i p radė ta naudot i 
p rancūzų kalbos „gene ro lo" 
t i t u l a s . Prancūzijoje generolo 
pavad in imas pradė tas naudot i 
po prancūzų revoliucijos. Pr ieš 
t a i d a u g u m a aukštųjų kar inin
kų turėjo kara l i škus t i t u lus ir 
juos naudojo kaip garbės t i tulus 
kariuomenėje. Karal iški t i tulai 
išnyko revoliucijos me tu ir gene
rolo pavadinimas pasklido Euro
poje su Napoleono pergalėmis . 

Tradicija laiko, kad pi rmas 
l i e t u v i s , t u r ė j ę s g e n e r o l o 
laipsnį, buvo Tadas Kosciuška. 
Ar t a ip t ikra i buvo a r ne, tas 
laipsnis buvo oficialiai pr i imtas 
ir nuo to laiko naudojamas. 

1918 m. a tkū rus Lietuvos 
valstybę, generolo laipsnis buvo 
vė l n a u d o j a m a s L i e t u v o s 
kar iuomenėje . P i rmasis naujo
je Lietuvos kariuomenėje gene
rolas buvo Silvestras Žukaus
kas , vadovavęs kovoje prieš bol
ševikus, bermont in inkus ir len
kus . Nepr iklausomybės laiko
t a r p i u Lietuvos kar iuomenėje 
y r a t a r n a v ę p e n k i a s d e š mt 
generolų. Pilnas jų sąrašas buvo 
suda ry t a s Vytenio S t a t k a u s ir 
i šspausdin tas „ K a r i o " 1988 m. 
rugpjūčio iki lapkričio ir 1989 
m. vasar io numeriuose . 

K a i p v i sų k i t ų k a r i n i ų 
laipsnių, ta ip ir generolų laips
nių ženklai dėvimi ant uni
formos. Seniau generolų laips
nio ženklai buvo sidabro ar 
aukso ku ta i s papuošt i epoletai. 

j an t i ems . Aukas ir užsakymus 
s iųs t i Antanui Beleškai: 3435 
W. 71 PI., Chicago IL 60629. 
Telefonas: 312-476-2553 . Ši 
k n y g a yra 27 „Lietuvos Girių 
A i d o " n u m e r i s k u r i s grei
čiausiai bus jau paskutinis šios 
są jungos le idinys išeivijoje. 
Tol iau . .estafetę" perduodam 
a tga l į Lietuvą kolegoms miški
n i n k a m s , kurie , girdėjome, jau 
a tga iv ino Miškininkų sąjungą 
ir vėl leis „Lietuvos Girias". 
L i n k i m e j i e m s s ė k m ė s ir 
P r a a m ž i a u s palaimos. 

B i r ž e l i n i ų šv. M i š i ų už 
mi šk in inkus ir už Lietuvą tra
dicija bus tęs iama tol, kol bus 
k a s pr is imena ko liūdi Lietuvoj 
Lietuvoj berželiai. 

M i š k i n i n k a s J .Z . 

bet laiko slinktyje ir k i tų 
laipsnių kariai tokius epoletus 
pradėjo dėvėti prie išeiginės 
uniformos. Nustojus epoletus 
naudoti , generolo laipsniui žy
mėti buvo įvesti kitokie ženklai. 
JAV generolo laipsniams žymė
ti naudoja paprastas sidabrines 
žvaigždes, kitos kar iuomenės 
naudoja kitus, su jų istorija susi
jus ius ženklus. 

1918 m. atgaivinus Lietuvos 
kar iuomenę, generolo laipsnis 
pradžioje buvo žymimas ant api-
kaklės dėvimais raudonais, si
d a b r i n i u gal ionu a p s i ū t a i s 
t r i k a m p i a i s , kurių viduryje 
buvo įsegtas sidabrinis vytis. 
P r a d ė j u s l a ipsn ių ž e n k l u s 
dėvėti an t antpečių, generolų 
l a i p s n i a m s žymėti p r a d ė t a 
naudoti raudoname emalio ap
skr i t ime segamas sidabrinis 
vytis. Apskritimas buvo ap
s u p t a s a u k s i n ė s sp a lv o s 
s t i l izuota is spinduliais . Šio 
ženklo bendras skersmuo buvo 
31 mm. 

Iki 1935 m. Lietuvos kariuo
menėje buvo du generolų laips
n i a i . Genero lo l e i t e n a n t o 
laipsnis buvo žymimas po vieną 
aukščiau aprašytų ženklų an t 
kiekvieno antpečio, o generolo 
laipsnis — po du ant kiekvieno 
antpečio. 1936 m. buvo įvesti 
t rys generolų laipsniai. Briga
dos generolas dėvėjo po vieną, 
divizijos generolas po du, o ge
nerolas po tris ženklus ant kiek
vieno antpečio. Apie 1928 m. čia 
ap rašomas ženklas buvo ir 
naudojamas kaip ka r in inkų 
kepurės kukarda, tačiau ta i 
t ruko neilgai. 1936 m. visiems 
kar iams buvo įvesta bendra ku
karda: bal tas vytis raudoname 
skyde, ąžuolo lapų ir stilizuotų 
auksinių spindulių trikampyje. 

Visu Lietuvos nepriklauso
mybės laikotarpiu buvo tik pen
kiasdešimt generolų. Dėl tos 
priežasties generolų laipsnio 
ženklai yra vieni iš rečiausiai 
užt inkamų. Jų originalai y ra 
prie gen. Povilo Plechavičiaus 
uniformos, kurią yra išsaugojusi 
jo šeima. Šeimai maloniai suti
kus. Lituanistikos tyrimų ir 
s tud i jų cen t ras p a s i r ū p i n o 
pagamin t i generolo laipsnio 
ženklų reprodukcijas, kurios jau 
gautos iš gamintojo ir yra taip 
gerai atliktos, kad visai nesis
kiria nuo originalo. 

Centras tų reprodukcijų t am 
tikrą skaičių skyrė parduoti 
kolekcionieriams po 40 dol. už 
vieną. Gautas pelnas bus nau
dojamas L.T.S. centro veiklai fi
nansuoti . 

PIRMOSIOS KARO DIENOS 
ATSIMINIMAI 

KUN. J . ADOMAITIS 

Vėliau iš kun. J . Damijonaičio, Sintautų klebono 
esu girdėjęs, kad j a m žmonės pasakoję, jog pas vieną 
nušautą partizaną buvus i ras ta 3 kunigų nuotrauka. 
Stribai žmonėms kalbėję, kad dabar, ta i gerai klius 
šiems kunigams. 

Nepajėgus įvaryti m a n baimės su nuotraukomis, 
gana maloniai pak lausė , ar nesutikčiau su saugumu 
bendradarbiauti . Tv i r ta i a tsakiau: „Jokiu būdu ne!" 
— O kodėl? vėl k lausia . Paaiškinau, kad toki bendra
darbiavimą draudžia Bažnyčios įstatymai, draudžia 
vyskupas ir tai y ra pr ieš mano sąžinę. Vyskupas — 
sako, — apie tai nieko nežinosiąs, o jei sutiksiu, būsiąs 
viršesnis ir už vyskupą, o jei nesutiksią* būsiąs 
sunaikintas. Atsakiau, kad vyskupas gal ir nežinosiąs, 
bet žinos Dievas. „Ką ten Dievas sako, jok.o Dievo 
nėra". „Jums Dievo nėra, o mums Dievas yra Darykite 

naktį, leido grįžti namo. Tokia ar panašia t e m a kalbėti 
daugiau niekad nebuvau kviestas. 

Šio pokalbio tolimesnė išdava buvo ta , kad buvau 
išjungtas nuo tolimesnių užmačių įjungti mane 
į komunistų propagandistų eiles, pvz. pasirašymą rašto 
prieš popiežių Pijų XII, smerkiant jį ka ip a t se i t karo 
kurstytoją, kaip Hitlerio bendrininką, ka ip t a ikos ir 
taikos siekiančių, už taiką kovojančių priešą, ka ip vel
nio apsėstą. Tokį raštą komunistai kaišiojo k u n i g a m s 
ir reikalavo pasirašyti. Tikėjosi tuo būdu suskaldyt i ir 
sukiršinti kunigus savo tarpe, o gal ir įkur t i Lietuvo
je taut inę bažnyčią, visiškai pavaldžią k o m u n i s t a m s 
— ateistams. Tik jiems tai neišdegė — i šsk i r i an t du ar 
tris asmenis, niekas daugiau iš kunigų nepas i rašė . 

Savotiškai teko pergyventi ir r ink imus — ..laisvus 
ir demokratiškiausius pasaulyje". Parengti visuomenę 
prieš balsavimus į Griškabūdį atvyko garnizono karei
vių. Aš buvau iškviestas į saugumo būst inę ir įspėtas, 
kad bažnyčioje paagituočiau žmones eiti į r i n k i m u s , 
kad tą dieną nebūtų pamaldų (rinkimai buvo paskelb
ti sekmadienį), nes jos trukdysiančios žmonėms 
balsuoti. Paaiškinau, kad agitacijos balsuoti neprave-
siu, nes Bažnyčios įstatymai draudžia bažnyčioje poli
tinę veiklą vesti. Pamaldos, sakiau, bus, nes iš anks to 
žmonės nebuvo tuo reikalu painformuoti. Pa re igūnams 
nenusileidžiant, pareiškiau: ,.Jei taip svarbu jums . kad 

su manimi, kas jums patinka. Svarbu, kad mano sąžine ^ 1 ^ ^ a p i e r į n k imus , tai parašykite t eks tą ir aš jį 
būtų tyra", — san tūr ia i , bet tvir ta i atsakiau. 

Po geros pauzės vėl klausia: „Tai tamsta atsisakai 
su mums bendradarbiauti?" Paašikinau, kad. būdamas 
k u n i g a s ir m o k y d a m a s ž m o n e s t e i s i n g u m o , 
sąžiningumo, dorovingumo bei art imo me: aš labai 
daug prisidedu prie valstybės gerovės kėlimo, kad dar 
daugiau is manęs re ikalaut i nėra nei pagrindo, nei 
pagaliau teises Vėl pauzė. „Na, šiandien užteks, 
pasikalbėsime kita ka r ta" . - ir atsipras- . nemigo 

perskaitysiu jūsų įsakymu". „Nerašysim ir neduosim". 
— atkirto. (Nebudem pisat — nebudem davat ) . Taip 
skelbimų bažnyčioje ir nebuvo. O pamaldas sak iau , su
trumpinsiu ir jokių kliūčių nebus. Sutiko. 

Atvykus garnizonui reikėjo ir kareiviams ir jų virši
n inkams nakvynės. J ų vi rš ininką, p u l k i n i n k ą 
apgyvendino senelio kun. Vaičaičio miegamajame, aš 
apsigyvenau valgomajame, čia pat už len t inės sienos. 

ku r buvo apgyvendintas pulkininkas. Savo kambarį 
užleidau kun. Vaičaičiui, kad galėtų ramiai pailsėti. 
Pas pu lk in inką nuolat zujo kareiviai — kariškiai 
nurodymams gauti . Kurią tai dieną pulkininkas sako 
kare iv iams: . .Sniečkus įsakė, kad balsuotojų būtų 
99.9<£". 

Gret imajame name buvo įsikūrusi sargyba pulki
ninkui saugoti. Vienas sargybinis budėjo čia pat sodely
je. Rinkimai buvo žiemos metu — nepamenu — rodos 
sausio mėnesį 1947 m. Buvo apie 20 šalčio ir tokiame 
ore sargybiniai išplėšė čia pat mano biteles ir jas 
sušaldė. Pasiskundžiau tokiu kareivių akiplėšiškumu 
ir bičių sunaik in imu. J tai jis tik pasišaipė. Balsuoti 
buvo r a g i n a m a nuo 6 vai. ryto. kas bus pirmieji, t ie 
gausią po pusę kg cukraus. Pirmiausia nubėgo keletas 
vargingų bobelių. 

Jei kas iš kaimo neatvykdavo dėl ligos — visa grupė 
vežė dėžę, kad tas nebuvėlis įmestų balsą. Kad mažiau 
būtų vargo šaltyje važinėti, patys palydovai j dėžes 
ba lsams mesti sumesdavo balsų su kaupu, daug 
daugiau negu buvo tų nebuvusių balsuoti. Taip ir buvo 
9 9 . 9 ^ balsavusių ..laisviausiuose ir demokratiškiau
siuose" rinkimuose į TSRS Aukš. taryba Griškabūdžio 
parapijoje. 

Labai įkyrūs būdavo ir valstybinių paskolų 
r inkimai . Rinkti eidavo iš pamoku išvaryti mokytojai, 
apylinkių pi rmininkai , jų sekretoriai, finansų ir kitų 
įstaigų vadovai bei tarnautojai . J iems palydovu 
duodavo kokį enkavedistą, stribą ar komunistą. 
Rinkėjai gaudavo planą, kokią privalo sur inkt i 
paskolai sumą. Pasirašytos sumos paprastai neužtek
davo, t a i ateidavo antrą kartą, reikalaudami daugiau, 
o kai tuomet nepakakdavo, kviesdavosi į įstaigą ir ten 
. . į t ikindavo" pasirašyti . 

(Bus daugiau) 

l 
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SIDABRO VALSTIJA 
- NEVADA 

HENRIKAS BAJALIS 

(Pabaiga) 
Pony Express teritorijoj yra 

naujasis Great Basin naciona
linis parkas, kur yra nuostabus 
Lehman C avės — apšviestų 
marmurinių urvų tunelis, turin
tis daugybę spalvotų formacijų 
netoli Ely miesto ir tik 5 mylios 
į vakarus nuo Baker miestuko. 
Šis urvas buvo atrastas 1885 m. 
vėlai pavasarį vietinio ūkinin
ko Absalom S. Lehman, kuris 
22 m. jaunuolis buvo atvykęs į 
šį kraštą aukso ieškoti ir vedęs 
su 2 dukrelėm išvyko į Austra
liją geresnės laimės ieškoti. 
Taifūnui siaučiant, žuvo jo žmo
na ir dukra. Su likusia dukra jis 
grįžo Nevadon ir nusipirko ūkį. 
Jodinėdamas arkliu, įkrito į 
šachtą ir jo viena koja liko po 
arkliu. Išlaisvindamas koją, ne
klystamu akių žvilgsniu, pama
tė skylę ir greita orientacija per 
4 d. išgelbėjo arklį ir taip šis ur
vas buvo atrastas. 

Pasakojimai apie urvo atradi
mą tęsėsi nuo 1872 iki 1885 
metų. Pirmieji ten nusileisdavo 
su virve, paskui su kopėčiomis, 
vėliau laiptais, o 1939 m. padarė 
tunelį pusės mylios: praždžioje 
su natūraliu pagrindu, o likusį 
grįstą. Lehman surado nuosta
bų praretinimą tarp urvų, gau
siai dekoruotų su neribotomis 
įvairenybėmis, tai kalkių for 

ington Arch, įdomią Wheeler 
Peak vietovę, Teresa Lake, 
Bristlecone pušis ir kt. Prie ur
vo yra gražus pastatas su muzie
jumi, kavine ir dovanų krau
tuve, kur gali praleisti laiką 
visą dieną. Muziejuje yra 
augalų rinkiniai, akmenų: kalk
akmenių, gipso, kristalų, kvar
co, kvarco, ir kt. Bristlecone pušis 
— seniausias medis 3,500 m. ir 
skujos 4000 m., Lexington Arch. 
Iš urvų: Cave Bak Bacon ir Cave 
Popcorn ir kt. Aukštis nuo jūros 
lygio yra 6,200-13,063 pėdų. 
Klimatui turi įtakos Sierra 
Nevada kalnai. Bristlecone pu
šys yra išsilaikiusios daugiau 
kaip 40 šimtmečių. Jos auga 
labai lėtai, kas padeda joms iš
silaikyti: lengvai perneša ligas 
ir negenda išgyvendamos 4,000 
m., įskaitant ir Methuselah 
medį 4,700 m. senumo. 

Netoli Lehman Caves Natio
nal Monument yra istorinis 
miestelis Ely, buvusių kasyklų. 
Jame yra įvairiausi pasirody
mai, lošimų namai, parkas, 
muziejus, kuriame yra Sv. Raš
tas išverstas iš originalo ir iš
leistas 1875 m., biustai Shubert, 
Mozart, Liszt, daugelis kitų 
labai brangių rinkinių, sudova-
notų šios apylinkės žmonių. 
1959 m. White Pine Public 
muziejų atidarė Moterų klubas 

Lehman tunelyje 
Bajalienė. 

(Caves) Stasė 

Nevados opera Guild daugiau 
kaip 20 m. rodo Amerikos 
premjeras. Natūrali aplinka, 
malonūs žmonės, lošimų namai, 
apšvietimai naktį, įvairūs pasi
rodymai. Labai arti yra Pyra-
mid ežeras, taip pat Trucker 
upelis. 

Pyramid ežeras yra 33 mylios 
šiaurės rytuose nuo Reno. John 
C. Fremont buvo pirmasis ame
rikietis 1844 m. pasiekęs tą 
ežerą. Buvo labai sujaudintas jo 
grožiu ir nuo Tufą Rock rytų pa
kraščio davė ežerui pavadinimą. 
Šis ežeras yra žemesniame 
aukštyje negu Lake Tahoe Yra 
didžiausias natūralus dykumos 
ežeras, geriausias upėtakių 
žuvavimas, šiltas, seklus ir be
galinio grožio. 1888 m. nuo žie
mos iki 1889 m. pavasario šimtą 

ČIA IR TEN 
Jie pasirašė, o tu? 

Prieš kiek laiko JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdyba 
kreipėsi į išeiviją atsišaukimu 
S.O.S. Reikalinga skubi 
pagalba Lietuvai. Prašoma 
skubiai pradėti parašų rinkimo 
akciją, kurie su paruošta petici
ja bus įteikti Sovietų Sąjungos, 
Vakarų ir Rytų Vokietijų vy
riausybėms ir Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui, iš
keliant penkiasdešimt metų 
nuo slaptai sudaryto vadinamo 
Molotovo-Ribentropo pakto 
1939 m. rugpiūčio 23, rugsėjo 28 
ir 194*1 m. sausio 10 d. Šių 
slaptų susitarimų pasėkoje, 
kaip žinome, Lietuva, o taip pat 
ir kitos Pabaltijo valstybės tapo 
Sovietų Sąjungos aukomis, jos 
buvo raudonosios armijos oku
puotos ir okupacija tebesitęsia 
iki šių dienų. 

Parašų rinkimas taip pat 
vyksta ok. Lietuvoje ir ten 
tikimasi surinkti jų net iki 
dviejų milijonų. Reikia manyti, 
kad tiek parašų jie ten tikrai 
surinks, jei tam nebus daroma 
iš valdžios pusės kliūčių ir 
spaudimo. O kad tokių trukdy
mų gali atsirasti, abejoti ne
tektų. Teko patirti, kad parašų 
rinkimui trukdymai iŠ tikrųjų 
yra daromi. Tikėkimės, kad 
mūsų broliai Tėvynėje, ryžto 
vedami, tęs ir toliau užsibrėžtą 
atgimimo kelią į laisvą rytojų, 
nebodami jokių jiems iš aukš
čiau daromų kliūčių. 

Mūsų padėtis čia yra visai 

mavimasis, kuris prasidėjo prieš i š 1 0 9 n a r i u - Pirmieji gyvento 
2-5 milijonus metų. Vanduo šį * " b u v e indėnai. Nuo 1860-1900 
urvą padarė ir vanduo jį išgra
žino. Tai žavingas vaizdas 
paslaptingo požeminio pasaulio 
— įdomūs kalkių akmenų tirpi
niai, sukalkėjusių akmenų ur-
vaftūTį daug spalvotų formavi
mų, įdomių skydų ar pavidalų 
ir daugybę kambarių: Grand 
Palace su Pearly Gate, Messy 
Room, The Cypress Swamp, 
Lodge Room, Gothic Palace, 
Natūrai Entrance, Music Room, 
Gypsy Tunnel, Devil's Garden, 
Ivory Towers, Aragonite Crys-
tals, Leaning Towers, Wall in 
Talus Room. Kiekvienas kam
barys yra kitoks su savo išdės
tymu ir puošmenimis. Lankyto
jai su vadovu eina tuneliu 1 vai. 
30 min., įskaitant ir padarytus 
6 laiptus. Neaprašoma ir neap
sakoma žodžiu ši grožybė, kurią 
matai vaikščiodamas po tunelį. 
Lehmano smalsumas ir patyri
mas, kaip kalnakasio, paskatino 
to urvo tyrinėjimą ir atradimą 
slapto įėjimo, kuris buvo arti 
jo ūkio. Lehman pirmasis tyri
nėjo šį požeminį praėjimą, todėl 
ir jo vardu Šis tunelis pavadin
tas. Apie 800 pirmųjų pionierių 
— vietinių gyventojų dirbo prie 
to tunelio. Vietovė yra atidaryta 
lankytojams nuo Velykų šven
čių iki Veteranų dienos. 

Prieš 400 milijonų metų rytų 
Nevada ir vakarų Utah buvo 
negili jūra. Prieš 70 milijonų 
metų vakarinė dalis rytų 
Amerikos pakilo nuo jūros. 

Pradžioje urvai užėmė tik 640 
akrų ir dėl savo rūšies ir impo-
zantiškumo ši įžymybė buvo 
saugojama, kaip dalis valstybi
nio parko apie 60 metų. Valsty
biniu paminklu tapo 1922 m., o 
jau 1986 m. pasidarė dalis jau
niausio Nevados parko — Great 
Basin National Park. Šis parkas 
76,800 akrų buvo įkurtas 1986 
m., su dramatiškom kalnų 
viršūnėm, vešliomis pievomis, 
kristaliniais ežerais, visokių 
rūšių augalais ir gyvuliais. 
Lehman Caves iškels ne tik 
Nevadon didybę, bet ir tos vieto
ves, kuri yra labai menka. Ma
žas miestukas Baker turi tik 
kelias trobas, tad sunku yra 
didesnėms grupėms atvykti 
pamatyti Aią garsenybę, nes 
nėra kur nakvoti Parkas turi 
sustojimo viety žemai ir aukštai 
kalne ir galima pamatyti Lex 

m. aukso, sidabro ir vario at
radimas akimirkoj iškėlė šį 
miestą. 

Kitas didesnis miestelis yra 
Eureka su 9,000 gyventojų, 
užimtantis 2 vietą Nevadoje su 
daugybe alinių, lošimų namų, 
operos namų. Iškasdavo auksą, 
sidabrą, cinką. Tai 19 šimtmečio 
miestelis su gražiu muziejumi. 

Covered Wagon teri torija 

Į tas vietoves dengtais veži
mais į nežinomą kraštą keliavo 
drąsūs vyrai, moterys ir vaikai. 
Ši kelionė buvo į vakarus su 
neapskaičiuojamais pavojais. 
Tradicija ir dabar tebelaikoma. 
Šiandieną viskas pakeista: 
greitkeliai, modernūs viešbu
čiai, restoranai. Išlikę maži 
Nevados koubojų miesteliai: El-
ko, Winnemucca, Wendover, 
Carlin, Wells, Doverlock ir kt. 

Labai gražūs yra Ruby kalnai 
netoli Eik miestelio, tai Neva
dos labai apgyvendinta vietovė 
su turtingu muziejum. Daug 
ežerų. Puikus atostogavimas 
žiemą ir vasarą, ypač Lamoille 
lygumoje. Ruby lygumoje yra 
namai stirnoms, žąsims ir an
tims. 

Kasyklų miestai yra Tusca-
rora su 4,000 gyventojų ir Mi-
das, Winnemucca su moderniais 
lošimų namais, restoranais, 
rodeos ir Humboldt muziejum. 
Istoriniai kasyklų miestai yra 
Unionville ir Jarbidge. 

Buena Vista kasyklų vietovė 
— lyguma su Mill miestuku 
buvusių alinių, viešbučių vieto
ve. Likę tik griuvėsiai. 

Vienintelis apylinkėje teismas 
yra Lovelock; Čia puikus me
džiojimas. Tęsiasi 40 mylių dy
kuma. Nieko ypatingo šioje teri
torijoje nėra. 

Reno, Tahoe teritorija 
Reno yra vadinamas didžiau

sias mažas miestas pasaulyje su 
80,000 gyventojų. Tai svarbus 
vakarų miestas, gyvas ir vilio
jantis. 1978 m. atsidarius nau
jom lošimo vietovėm. Reno įžen
gė į modernu amžm Metu laiko 
tarpyje vyksta tarpt aut ims dža 
zo šventes, turtingiausia Roden 
vakaruose, liepom 4 toji. Neva 
dos valstijos mugf. Tarptauti 
nes aviacijos lenktynes ir kt 

tonų upėtakių pagavę ir nuo 
1912 m. 10-15 tonų pristatydavo skirtinga nuo jų. Niekieno ne-
Nevadai į kasyklų stovyklas, varžomi mes galime rinkti pa
č ia yra indėnų rezervatas ir rašus ir informuoti amerikiečių 
Pajutę žuvų perykla. visuomenę apie Pabaltijui jos 

Labai gražus ežeras yra To- žiaurių diktatūrinių kaimynų 
paz, 22 m. nuo Gardnerville ir P a d a r v t * skriaudą ir per pen-
14 m. nuo Wellington. Graži k i a s d e š i m t m e t u besitęsiančią 
gamta, galima gauti laivelius iš- ten vergijos naštą, 
sinuomavimui. Parašų rinkimo reikalas yra 

Reno yra Harrah's apie 800 nepaprastai svarbus, kuris turi 
automobilių rinkinys: senovinės 
klasinės ir kt. Parodoma anks
tyvesnė automobilių era. Daug 
automobilių yra filmų žvaigž
džių. Yra Pony Express muzie
jus ir istoriniai lėktuvai. Taip 
pat yra Fleishmann Planetariu
mas ir muziejai, gražūs lošimn 

būti atliktas skubiai ir efekty 
viai. Laiko parašų rinkimui 
nėra daug, vos keletas savaičių. 
Tad parašai turi būti renkami 
dabar, nedelsiant nei dienos. 
„Draugo" dier ištyje ir kituose 
mūsų išeivijos laikraščiuose 
buvo išspausdintas peticijos 

reikalas bus pagarsintas ir per 
pamokslus bei parapijų biulete
niuose, o mūsų jaunimas susi
darys savo parašų rinkimo pla
ną. Reikia manyti, kad daugelis 
mūsų tautiečių tai ir daro, 
parašų rinkimas jau vyksta 
pilnu tempu, kad mūsų išeivija 
savo įnašą atiduos, kaip ir ne 
kartą prieš tai, kada į ją buvo 

namai. pavyzdys su parašams rinkti 
Virginia City nukels jus prieš forma, kurią tik reikia pasi-

100 metų. Nukeliausite į Com- dauginti ir pradėti akciją dar-
stock. Pamatysite tuos rūmus, bovietėse, pas kaimynus, prie 
istorinius viešus pastatus ir bažnyčių. Tikėkimės, kad šis 
kasyklas, seno miesto liudytoją 
— dvelkimą senųjų laikų: vaka
rų krautuves, senų laikų svetai
nes, medžiu išgrįstus restora
nus, gyvą praeities muzie
jų. Virginia miestas yra įnašas 
tų Nevados triumfo dienų, va
dinamas „World Liveliest Ghost 
Town" įkurtas 1859 m. ir tapęs 
turtingiausiu kasyklų miestu 
pasaulyje. San Francisco buvo kreipiamasi, 
pastatytas iš Comstock kasyklų Tačiau nežiūrint, kaip svarbi 
netoli Virginia miesto. Pilietinis 
karas daugiausia buvo šelpia
mas auksu ir sidabru, atrastu 
prie šio miesto. Šiandieną, lan
kydami muziejus ir istorines 
vietas, be didelio laiko truk
dymo, pamatysite tą turtingą 
istorinį miestą. 

Carson miestas yra Nevados 
sostinė, mažiausiausioji Ameri
koje, gavusi pavadinimą nuo Kit 
Carson ir 1864 m. tapusi valsti
jos sostine su 15,000 gyventojų 
4,660 pėdų aukštyje. Iš šio mies
to per pusę valandos gali pa
siekti Reno, Carson miestą, 
Lake Tahoe ir kitas istorines 
vietas. Nuo Carson į pietus yra 
Carson lyguma su Genoa, pir
mųjų gyventojų Nevadoje, mor
monų stotim, Minden, Gardner
ville su žaliomis pievomis, gra
žiais ūkiais, medžiokle, žuva-
vimu. Yra daug Nevados istori
jos: The Nevada State Museum, 
Truckee Railroad Museum, 
valstijos sostinės pastatai, 
gubernatoriaus rūmai, įvairus 
' •ksponatai . fotografijos ir 
Nevados istorija iŠ ankstyves
nių dienu 

Lake Tahoe \ ra jauk ia i j.-itai 
-es auk.^tuosf kalnuose. 2'Z, m 

bebūtų ši akcija ir kiek į ją 
būtume įsijungę, pilnutiniam 
jos išvystymui yra būtina re
klama su paraginimu ir prak
tiškais patarimais. Ar mums 
patinka ar ne, turime sutikti su 
ta mintimi, kad mūsuose vis 
dėlto pastebime visuomeniniam 
darbui bei politinei akcijai tam 
tikro abejingumo, neryžtingu
mo, o gal ir nuovargio žymių. 
Kaip pavyzdį čia tik norėtųsi 
priminti gan blankiai praėju 
šias demonstracijas Chicagos 
miesto centre per paskutinius 
porą metų, kad net iš didžiausic 
lietuvių centro Marąuette Par
ko dalyvių skaičius kai kada ne
pilnai užpildydavo du auto
busus. Galbūt didžiausia tam 
priežastis yra vis labiau atsilie
pianti amžiaus našta, kuri ne
gailestingai spaudžia mūsų 
veikliausios išeivijos dalį. 
Reikia pripažinti, kad vy
riausioji mūsų karta dar sudaro 
gausiausią minėjimų bei de
monstracijų grupę. Vidurinioji 
karta ir jaunimas yra daugiau 
išimtis negu bendras reiškinys. 
Tikėkimės, kad šį sykį reikalas 
yra tiek svarbus, kad į jį 
įsijungs visi — seni, jauni ir maži 
O kad parašų rinkimo akcija 
vyktų sklandžiai ir efektyviai 
reikėtų bent kartą per savaitę 
spaudoje pakartoti peticijos ir 
parašų formą, o taip pat, kur yra 
lietuvių radijo valandėlės, nuo
lat tai irgi priminti. Teko 
girdėti, kad kai kurios radijo 
valandėlės savo programos pra
džioje primena klausytojams, 
kad šie metai yra „Varpo" 
metai. Jei mes girdime to „Var
po" garsą ir jei pabundame nuo 
jo skambesio, tai kelkimės ir 
stokime prie darbo. Sako, kad 
Lietuvoje yra atspausdinti pla
katai, kuriuose matysi Moloto
vas ir Ribbentropas pasirašant 
slaptuosius dokumentus, o 
apačioje yra užrašas: „Jie pa
sirašė, o tu?" Tad gal ir mums 
tektų prisiminti šį posakį ir 
nuolat primintiji vieni kitiems. 
Jei Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos piniginis vajus 
Lietuvos istorijos išleidimui 
susilaukė gan didelio pasiseki
mo, tai iš dalies irgi nuopelnas 
gerai išvystytos reklamos tiek 
spaudoje, tiek radijo bangomis. 
Šį sykį irgi turėtų savo duoklę 
atiduoti šiam nepaprastos svar
bos turinčiam reikalui mūsų 
spaudos ir radijo darbuotojai. 

Padarykime kiekvienas visa, 
kas žmogiškai įmanoma, kad 
neapviltume mūsų tautiečių 
Tėvynėje į mus dedamų vilčių. 
Jie dirba ten nežiūrėdami jokios 
rizikos, nei asmeniškų sunku
mų. Jų žodžiai ir mintys ne 
kartą mus stebina savo drąsa ir 
pasiryžimu. Tad nelikime kur
ti jų balsui, bet eikime ranka 
rankon su jais į bendrą tikslą, 
į šviesesnį Tėvynės rytojų. 

CLASSIFIED GUIDE 

ROMAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (staiga, prašome 
paminėti, kad esate arbainorite būti 
Rimo Stankau* kiijentais Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

REAL ESTATE 

B jin*. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELLBACE REALTORS 

IHCOIAE TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

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

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

Tai. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai Įkainuoja 

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

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb. moder
nus butas 59 & Sacramento apyl. 
275.00 į mėn. Su šiluma. 

Tel. 436-0038 

A N D E R S O N F O R D 
7 9 5 - 7 9 0 0 

6 5 3 9 W . O G D E N 
BERVVYN, IL 6 0 4 0 2 

Pirkdami naujus, arba gerame 
stovyje vartotus automobilius ir 
sunkvežimius, apsi lankyki te 
Anderson Bros. Ford. RAIMUN
DAS (Ray) BARTAŠIUS jums 
sąžiningai patarnaus ir dėl kainų 
padės susi tart i . Skambinki te 
šiandien! 

Išnuomojamas naujesnis 3 miag. 
butas, pirmame a. Keramikos ply
telėm išklotas vonios kamb. ir atskira 
vonia. Skalbimo ir džiovinimo 
mašinos. 475 dol. į mėn. be 
apšildymo. Tik suaugusiems be 
gyvuliukų. 70 & Fairfield Ave. apyl. 

Skambinti vakarais 471-3712 

* . 
L E K T R O S 

(VEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 

jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GENRIKAS SONGINAS 

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

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

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

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

J. Kazionis 

ilgio, 2 m. pločio, gražiausias 
Amerikoje, antras aukščiau
sias alpinis ežeras, didžiau
sias priviliotojas vakaruose, su 
kristalo švarumo vandeniu — 
balta lėkštė matoma 200 pėdų 
gylyje, vandenyje; apsuptas miš
ku ir kalnais, įvairiausiais pa
sirodymais, moderniais lošimų 
namais, golfo žaidimais geriau
siais Amerikoje, didžiausiomis 
pasaulyje alpinistinio ir nor-
diško slidinėjimo vietovėmis, 
ir 16 kt. slidinėjimo vietovių, 
parkais — Lake Tahoe Nevada 
valstijos parkas 13,000 akrų 
pliažais, Ponderoza ūkiu ir 
tramvajum važiavimu, pavaži-
nėjimas ežeru M. S. Durie laivu. 
Laivo dugnas yra stiklinis ir 
gali matyti ežero dugną. 1927 
m. šis laivas buvo pastatytas 
ant Mississippi upės ir buvo 
naudojamas, kaip vatos krovi
mų laivas. 1931 m. buvo atga
bentas j Texas. 1947 m. anksty
vesni? Mississippi laivo kapito
nas nupirko JJ ir atgabeno j 
Lake Tahoe, kur greitai nusken
do seklumoje prie Cave Rock 
Laivas buvo įskeltas tais pat 

metais ir vartojamas kaip priva
tus laivas. Vėliau pasidarė vie
šas laivas — Lake Tahoe M.S. 
Dixie. Atsigaivinimui yra pa
grindinis dienos metu, saulei 
leidžiantis ar pietų metu ežeru 
plaukiojimas puikiu stern-
wheeler ar vasarą 6,000 pėdų 
aukštyje maudymasis. Be to, 
yra 72 mylių trumpos kelionės 
aplink ežerą, kur galima pama
tyti šią gražią vietovę 

Pioneer teritorija 
Ankstyvesnėse Nevados die

nose Pioneer teritorijoje vyko 
didelės kovos tarp mormonų 
ūkininkų, kurie sunkiai dirbo 
gerindami lygumas ir pievas, o 
tuo tarpu kasyklos ėmė milijo
nus dolerių iš žemės. Šiandieną 
Ši teritorija yra tuščia. Per 
depresiją stengėsi atsigauti, bet 
sužlugo. Išlaikiusi praeities ver
tybes, stengiasi pritraukti kiek 
galima daugiau lankytojų. 

Tonopah didokas miestelis bu
vo Nevados pirmasis turtingas 
skambutis dvidešimtame šimt-

(Nukelta į 5 psl.) 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

KRYŽKELĖS, radi jo prakalbos į Lietuvą 
1986-1988 m. Bronys Raila. 480 psl. . . . $10.00 

DIDYSIS KOVOTOJAS kun. Kar. Garuckas, S.J. 
Red. kun. Jonas Kidykas. 385 psl. * . $10.00 

KVIEČIU JUS, Marijos apsireiškimai Medjugorje. 
Red. Kęstutis Trimakas. 207 psl $8.00 

AUDRINGAIS VIEŠKELIAIS, apysakos. Marija 
Aukštaitė. 395 psl $30.00 

LENKŲ {VYKDYTAS LIETUVIŲ TAUTOS GENO
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JONAS ŠIMOLIŪNAS, biografija. Red. Jurgis 
Gimbutas. 229 psl $12.00 

DIEVAS IR LAISVĖ. Ant. Maceina. 150 psl. . . $5.00 
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEI

VIJOJE. Danutė Bindokienė. 364 psl. . . . $12.00 
PO AUKŠTAISIAIS SKLIAUTAIS, poezija. Bernar

das Brazdžionis. 191 psl m.virš. $12.00 
k.virš. $20.00 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS. G. Songinas. 
128 psl $8.00 

LENKŲ OKUPACIJOJE IR JŲ KALĖJIMUOSE, 
atsiminimai. Povilas Petkevičius. 187 psl. $8.00 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS NETEN
KANT — (VYKIAI, atsiminimai. Edvardas 
Turauskas. 280 psl $12.00 

PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE, dokumentinė 
studija. Kęstutis K. Girnius. 422 psl $10.00 

LIETUVA XIX AMŽIUJE, istorinės publicistikos 
rinkinys. V. Trumpa. 279 psl $12.00 

ALYTUS, monografija. Tadas Navickas. 288 psl. $18.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 
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YOSEMITE IR 
SEQUOIA MILŽINAI 

R I T O N E R U D A I T I E N E 

Š imtas metų y r a l aba i t rum
pas laiko ta rpas , kai k a l b a m a 
apie 3 tūks tančių metų senumo 
medžius ir apie 500 milijonų 
metų ugniakalnius . O tačiau t a i 
graži sukak t i s , kur ią ki ta is 
me ta i s minės du v isame pasau
lyje p a g a r s ė j ę ir g a m t o s 
mylėtojų labai gausiai lankomi 
š iaurės Amerikos Yosemite ir 
Seąuoia valstybiniai pa rka i . 

Šią vasarą birželio viduryje 
l a n k a n t i s iš ok. Lietuvos pus
broliui , buvo proga ap l anky t i 
Ka l i fo rn i j o j g y v e n a n č i u s 
gimines ir k a r t u su brol iu pa
r o d y t i s v e č i u i k a i k u r i a s 
Amer ikos auksinio pakrašč io 
įdomybes. Užrašų knygutė je 
t r u m p a i pasižymėti įspūdžiai 
gal bus įdomūs kai kur iems , 
ypač t iems, ku r i e dėl įvairių 
p r i ežasč ių f iz iškai k e l i a u t i 
negal i . 

Mes pasiekėm Yosemite slėnį, 
važiuodami gerokai praplėstu ir 
page r in tu Tioga kel iu , ku r i s 
vingiuoja tarp spindinčių ežerų 
i r gė lėse s k ę s t a n č i ų p ievų 
aukštuose Sierra Nevada kalny
nuose. Tioga Pass 9,945 pėdų 
aukš tumoje y r a aukšč i aus i a 
Ka l i fo rn i jo j a u t o m o b i l i u 
pas i ek i ama vieta . Čia tebe-
radom didelį d a r nenut i rpus io 
sniego lauką ir susi t ikom ak is 
į akį pirmąjį „vietinį gyventoją" 
— kajotą. Nakvynei apsistojom 
Baltojo Vilko s tovyklavietėj 
netoli Siesta ežerėlio. 

Dar tą pačią popietę išsku-
bėjom pasigrožėt i gars iuoju 
Yosemite kriokliu, ku r i s , gar
siai šn iokšdamas ir ūždamas , 
k r e n t a 2,425 pėdas žemyn, 
smulk ia i s , ga iv inančia is lašais 
apipurkšdamas aukš tyn užvers
t u s a p l i n k s u s i r i n k u s i ų j ų 
veidus. Kažkas p a t a r ė stipriai 
įsmeigti žvilgsnį krioklio srovės 
vidurin. Ne t rukus susidarė iliu
zija, kad vandens srovė akmeni
nėmis sienomis l ipa atgal į 
aukštį! Atsigaivinę malonia vė
s u m a i r p a s i s o t i n ę 
šiuo nepmi r š t amu vaizdu, su

grįžome atgal į brolio „kroko
dilą" — RV autobusiuką. 

Kiek pavažiavus, no r s ša l tas , 
be t skaidrus ir g a n a s raunus 
Merced upės vanduo suviliojo 
pas imaudyt i . Draugiška i pasi
sveikindami ir užkalbindami , 
k a r t s nuo ka r to praplaukdavo 
spalvinguose guminiuose plaus
tuose t ingiai i r patogiai įsitaisę 
vasarotojai. Č ia pa t ant upės 
k r a n t o suska ič iavau bent 9 
rūšis augančių lapuočių ir spyg
liuočių. Tai re iškia , kad žiema 
Yosemite slėnyje, nors gausi 
sniego kr i tul ia is , v is dėlto yra 
gana švelni. 

Zigzagais važiuodami pagal 
Merced upę, gėrėjomės ledynų 
išskaptuotu gal septynių mylių 
i lgumo ir mylios p la tumo kori
doriaus — slėnio grožiu. Tolumoj 
j a u besileidžiančios saulės švie

soj nuo pavadintų Katedros 
uolų kr i to ir vėjelyje švelniai 
„plevėsavo" 620 pėdų Jauna
m a r t ė s vėlumo (Bridal veil)San 
kr ioklys . Kairėje t iesus ir išsi
t empęs stovėjo EI Capi tan su 
savo 3,500 pėdų ver t ika l i a 
grani to siena, kurią drįsta išmė
gint i t ik įgudę veteranai — 
kalnų laipiotojai. Ten pat tūnojo 
ir dažnai fotografuojamas bei 
savo ats i radimo teorija kontro
versiją tebekeliantis Half Dome 
— grani to skl iautas . 

Ki tą dieną padarėm iškylą į 
Glacier Point, iš kurio, t a ry tum 
savo delną, galima matyt i visą 
s l ė n į . Šioje a u k š t u m o j e , 
žvelgiant Merced kaniono link, 
m a t y t i Merced upė, k r in tan t i 
317 pėdų didžiuliais Vernai ir 
Nevada krioklių „ la ipta is" į 
Y o s e m i t e slėnį . V i d u t i n i a i 
sunk i ir šlapoka iškyla dar liks 
a tmin t ina ir todėl, kad, vos pra
d ė j u s žygį, v i enos uolos 
tarpeklyje teko maty t i rankos 
r iešo storumo ir 3 pėdų ilgumo 
barškuolę gyvatę. 

Yosemite parkas skiriasi nuo 
k i tų Šiaurės Amerikos valsty
binių parkų tuo, kad jį ad
ministruoja privati Curry kom
panija. Iš anksto pasidarius re
zervacijas, galima apsistoti dvie
juose viešbučiuose (kurie veikia 
i š t i sus metus), kabinose a r 
bendrabučio tipo palapinėse. 
T u r i n t savas s tovyklavimui 
priemones, galima apsistoti net 
keliose stovyklavietėse. Slėnyje 
kursuoja iš vienos vietos į ki tą 
lankytojus važinėti specialūs 
autobusa i (shuttlebuses). J a i s 
naudojamasi nemokamai . J ie 
ne te rš ia aplinkos ir gerokai 
sumažina užsikimšimą ir susi
g r ū d i m ą s i a u r u o s e p a r k o 
keliuose. Tur int minty nepa
p ra s t a i didelį parko lankytojų 
skaičių apie Yosemite populia
r u m ą galima spręsti iš ispanų, 
japonų, vokiečių ir prancūzų 
kalbomis išleistų informacinių 
lankst inukų), ši iš pradžių gana 
nepa t rauk l i , sukomercinta sis
t e m a , staiga pasidaro visai lo
giška ir pri imtina. 

Iš drėgno ir t a r y t u m pirtis 
J o a ą u i n s l ėn io ( v a d i n a m o 
Amerikos vaisių ir r iešutų pin
t ine) pagal iau pakilome iki 
K ings Canyon parko lankytojų 
centro , kur galėjom maloniau 
a t s ikvėpt i . Buvom maždaug 
7000 pėdų aukštumoj, didelėje, 
aukš tų , labai storais kamienais 
eglių girioje. Įsikūrę stovykla
v i e t ė j , n u t a r ė m n i e k o 
ne lauk ian t važiuoti į Generolo 
G r a n t giraitę, kur auga dar 
didesni milžinai — Seąuoiaden-
dron giganticum. J ie mano Tai 
tėvo gyvenime paliko didžiausią 
įspūdį, ta i jie yra tikrieji pali
kuonys čia augusių milžinų 
pr ieš maždaug 100 milijonų 
metų. Ne tiek daug jų yra išlikę. 
B e v e i k v i sus , k u r i e a u g o 

žemesnėse šių kalnynų vietose, 
nušlavė ledynai. Bet tie, kurie 
dėl n u o s t a b a u s a t spa rumo 
įvairiom ligom ir gaisram, dėl 
tinkamo klimato ir žmogaus 
neseniai jiems suteiktos ap
saugos iki šiol išliko, turi neblo
gą ateitį. Tokių giraičių, kuriose 
auga bent po 3 ar daugiau milži
nus turinčius iki 300 pėdų 
aukštį ir nuo 15 iki 25 pėdų ka
mieno diametrą, priskaitoma 
iki 65. Dauguma šių milžinų 
paženklinti apdegimo žymėmis. 
Tačiau, kas gi išgyvenęs tokį 
ilgą amžių, galėtų išlikti audrų 
ir žaibų nepaženklintas? 

V a i k š t a i žmogus t a rp jų 
cinamoninės spalvos kamienų ir 
sunk ia i s u v o k i , kad t e n 
viršūnėje šakos tokios storos, jog 
atsigulęs skersai vienos iš jų, 
žiūrint nuo žemės — nebūtum 
m a t o m a s . Koks m a ž u t i s , 
tarytum skruzdėlytė atrodai, 
kai atsistoji šalia Generolo 
Grant nusifotografuoti. Ir koks 
menkas ir nereikšmingas pasi
daro tavo amžius, kai pagalvoji, 
kad kai kurie iš šių milžinų jau 
stiebėsi viršun prieš 3000 metų! 
Juk Kristaus gimimo naktį 
keletas iš šių didžiūnų buvo at
šventę 1000 gimtadienį! Kiek 
imperijų per tą laiką suklestėjo 
ir žlugo, kiek istorijos lapų per 
tą laiką buvo parašyta! Sugre
tinus visa tai, mūsų buvimas čia 
žemėje tai tik trumpa akimirka. 

Dar didesnis už Generolą 
Grant yra Generolas Sherman, 
augantis Milžinų Girioje. Jis 
yra didžiausias gyvas organiz
mas — daiktas pasaulyje. Nors 
kai k u r i e raudonmedž ia i 
užauga iki 350 pėdų, Generolo 
Sherman 275 pėdos su beveik 37 
pėdų kamieno diametru daro jį 
rekordiniu. Apskaičiuojama, 
kad iš jo 50,000 kubinių pėdų 
kamieno būtų galima pastatyti 
net 40 su 5 kambariais namų. 

Iš Milžinų Girios dar susigun-
dėm palypėti svaiginančiai sta
čiais 456 neolito laiptais į Moro 
Rock viršūnę. Nuo čia, kiek 
akys apima, matyti plieninės 
spalvos Sierra Nevada kalny
nai. Labiausiai išsikišęs, apsi
siautęs sniego apssiaustu tai 
14,595 pėdų Mount Whitney. 
Gražu ir didinga. 

Staiga prieš akis išnyra ly
riškai švelnus mūsų protėvių 
žemės peizažas: piliakalniai ir 
gojai, spindintys ežerai ir žydin
čios pievos. Prisimenu kadaise 
išmokto eilėraščio žodžius: 
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P E R S P Ė J A DEL 
N A R K O T I K Ų 

Gydytojų b iu le tenis AMA 
perspėja, kad kūdikio laukian

čios motinos, imdamos kokainą, 
gal i paveikti , kad naujagimis 
t u r ė s šlapumo kana lo sutri
k imus . 

V. Mykolaičio-Putino dramos premjeroje „Daktaras Gervydas' 
E. Šulaitis ir K. Bielskutė. 

Aktoriai — 

Nuotr. Z. Degučio 

Audž iau n u r i m ę s aukso 
svajones 

Aušros spinduliais; 
Lėkė jos, skrido, pilnos malonės 
Padangių keliais. 

Vedė jas paukščių kelias 
žvaigždėtas, 

Lydėjo širdis 
l tolimąsias, į numylėtas 
Tėvelių šalis. i 

Suprantu, kas yra savos, gim
tosios žemės ilgesys. Tą ilgesį 
ant Keturių Kantonų ežero, ap
suptas gražiųjų Šveicarijos Al
pių, ta ip jautr iai išgyveno ir 
eilėse išreiškė Maironis. 

SIDABRO 
VALSTIJA 

(Atkelta iš 4 psl.) 
mėtyje. Šiandieną tvirtai tebe
stovi 3,000 pėdų aukštyje su 
6,050 gyventojų ir lenta vidury
je miesto su kūju ir kastuvu. 
Miestą vadina „Karalienė iš si
dabrinių stovyklų". Po miestu 
iškastasis 100 mylių tunelis yra 
davęs 200,000,000 dol. brangių 
metalų. Miestas turi gražius pa
status: Convention centrą, gra
žius viešbučius, lošimų namus, 
gražų miesto parką. įdomią The 
Knights of Columbus Hali", 
seniausią pastatą Castle House. 
Šis distriktas pagamino už 150 
milijonų dol. sidabro. Čia yra 
seniausia biblioteka Nevadoje 
nuo 1912 m. Fundatorius šio 
miesto buvo Jim Butler, padėjęs 
a ts ta ty t i San Francisco po 
žemės drebėjimo ir gaisro. 

Pioche, buvęs tvirtas miestas 
vakaruose, yra labai ramus 
šiandieną, su Lincoln County 
Museum ir milijonų dolerių 
Courthouse. Už miesto y ra 
Spring Valley parkas ir Echo 
Canyon Dam. " 

Ponaca gyvena mormonų ra
m ū s ūk in inka i . Tik kelios 
mylios n u o mies te l io y r a 
Cathedral Gorge State Park. 

Goldfield istorinis miestelis 
yra iš turingų kasyklų praeity
je, įdomus su viešbučiu ir Esme-
ralda County Courthouse. I va
karus nuo miestelio yra aukš
čiausia Nevados viršūnė 13,140 
pėdų virš jūros lygio. 

Manhattan yra vaiduoklių 
miestas 45 mylios į šiaurę nuo 
Tonopah, net ;r dabar pristatan

tis auksą, tur i gražią lygumą 
The Big Smokey. Kitas vaiduok
lių miestas yra Belmont. 

Havvthorne garsus golfu, žu-
vavimu, slidinėjimu. Gražus 
Walker ežeras. Netoli yra istori
niai miestukai Aurora, Cande-
laria, Belleville, Marietta. 

Peržvelgus 5 Nevados teritori
jas, matome, kiek daug grožio 
yra Nevadoje. Važiuojant žiūri 
į kalnus ir galvoji, o kas žino kas 
ten slepiasi? Pamatę Nevados 
Lehman Caves, ilgai turėsite 
mintyse tą gamtoje atrastą 
grožybę po daug milijonų metų. 
pasidariusią be žmogaus rankų. 
Viskas yra taip arti ir taip leng
vai pasiekiama, o pati Nevada 
— grožio ir turtų šalis dideliu 
šuoliu žengia pirmyn. 

Pažinkime gamtą, pakeliauki
me po tą kraštą, kuriame gyve
name. Kuo daugiau keliausite, 
tuo daugiau pažinsite tą kraštą 
ir d a r daugiau jį pamilsite. Iš
naudokite šios vasaros atosto
gas keliaudami ir pasukite si
dabro valstijos — Nevados link. 

P A V O J U S 
GOLFININKAMS 

Perkūnijai užėjus susidaro pa
vojus golfininkams, losiantiems 
atvirame lauke. Rugpjūčio 11d. 
perkūnas vėl trenkė į golfi-
n inkus , Wheaton apylinkėse 
subėgusius po medžiu, slepian
tis nuo lietaus. Šią vasarą žai
bas jau yra trenkęs į 10 golfi-
n inkų Chicagos apylinkėse. 
Vienas jų, Michael Pondel, 31 
m., iš Naperville j au mirė 
Loyolos ligoninėje, Maywoode. 

A.tA. 
EMILIJA MIKALAJŪNIENĖ 

Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė '.989 m. rugpjūčio 13 d., sulaukusi 68 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Algirdas, duktė Rūta 

Galinaitienėžentas Alfredas, anūkai Aras ir Saulius; Lietuvo
je su šeimomis: seserys Viktutė, Liucytė ir Onutė ir brolis 
Stasys bei kiti giminės. 

Veli' "iė buvo našlė a.a. Petro. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, rugpjūčio 16 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Pftkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 
Laid'tuvės įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 17 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamoldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero lietuviu kapines 

Nuoiirdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus d '.lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, duktė, anūkai ir kiti giminės. 

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

Sutinkant Lietuvos 
A Svarinskus, t'**" 

buriuotojus. PI.B vucpirm dr V" I)amhrnv:i. kapitonai. buriuotojAi 
kons A Simutis. k;ilh;» kapitonas ir žynio iniciatorius I Miniotas 

Nuotr Vyt. Ma*Hu> 

Chica^ 
ninkui. 

>s Filatelistų draugijos ilgamečiui pirmi-
Garbės Nariui 

A.tA. 
JONAS ADOMĖNAS 

Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marąuette Parko 
apylinkėje. 

Mirė 1989 m. rugpjūčio 11 d., 6 vai. vakaro, sulaukęs 82 
m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Rokiškyje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Sophia Daveinytė, 

duktė Nijolė Banienė, žentas Rimas, anūkės Felicia Banytė, 
Ingrid Braze su vyru Michael, broliai su šeimomis Antanas 
Adomėnas Kalifornijoj, Steponas Adomėnas Lietuvoje, 
Chicagoje — krikšto duktė Aldona Stirbys, pusseserės Stefa 
Gelažius ir Sophia Vėbras bei kiti giminės ir draugai. 

Priklausė Lietuvių Filatelistų draugijai, Tautos Fordui, 
Lietuvių Fondui, BALF'ui, Istorijos draugijai, Zarasų klubui. 

Kūnas buvo pašarvotas sekmadienį, rugpjūčio 13 d. Petkus 
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyko pirmadienį, rugpjūčio 14 d. Iš koplyčios 
buvo atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyko gedulingos pamaldos už velionio siel?. Po 
pamaldų buvo nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuliūdę žmona, duktė, broliai, anūkai ir kiti gimines. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te l e fona i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

A.tA. 
JONUI ADOMĖNUI 

mirus, jo seimai reiškiame užuojauta ir kartu liūdime 

Filatelistu dr-ja „Lietuva" 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 S t . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So . 5 0 t h A v. . C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
Donald M., Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 A v e . . C i c e r o I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 
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x Šiandien y r a Marijos į 
Dangų paėmimo šventė — 
privaloma visiems katalikams. 
Šiandien reikia išklausyti šv. 
Mišių, jeigu kas neišklausė pir
madienio vakare. Parapijos turi 
pritaikytą Mišių laiką, kad dir
bantieji galėtų lengvai prisi
taikyti ir atlikti pareigą. 

x JAV LB kraš to valdyba 
prašo visų pratęsti parašų rin
kimą dėl Molotovo-Ribbentropo 
pakto negaliojimo iki rugpjūčio 
23 d. Lietuvoje taip pat pra
tęsiamas parašų rinkimas. 

x Sol. Roma Mastienė. nuo
latinė „Draugo" rėmėja, suor
ganizavo visą stalą į „Draugo" 
jubiliejini banketą, kuris bus 
rugsėjo 24 d., sekmadienį, 
Martiniąue restorano pokylių 
salėje. 

x Ed Walaičio meno darbų 
paroda bus Local Color Gallerie 
rugpjūčio 19 d., šeštadienį, nuo 
7 iki 9 vai. vak. Paroda bus iki 
rugsėjo 1 d. 

x Petrui Steponavičiui, Vil
niaus Jaunimo teatro aktoriui, 
buvo padaryta pasisekusi opera
cija St. Lukes-Presbyterian 
ligoninėje. Dešimt dienų joje 
pagulėjęs, dabar jis stiprėja 
Marąuette Parke. Amerikoje 
dar žada išbūti iki lapkričio 
mėnesio, nes dar reikės reabili
tacijos. Dabar jis kartu su 
žmona Apolonija įsijungia į teat
rinę veiklą ir žada talkinti 
Chicagos „Vaidilutės" teatrui. 

x Liko tik savaitė iki Atei
t i n i n k ų n a m ų gegužinės! 
Rugpjūčio 20 dieną kviečiame 
visus ateitininkus, jų šeimas ir 
prietelius praleisti sekmadienio 
popietę gražioje Ateitininkų 
namų sodyboje. Jūsų laukia 
laimėjimai, muzika, pietūs ir 
puiki nuotaika! 

x Ilona Gražytė-M aziliaus-
kienė atskleis lietuvių kultūros 
„Kentėjimo sindromą" Tabor 
Farm, Sodus, Mich. rugsėjo 7-10 
d. Santaros-Šviesos suvažia
vime. 

x Stasys Lozoraitis Atei
tininkų studijų dienose Daina
voje rugsėjo 2 d., šeštadienį, 2 
vai. popiet skaitys paskaitą 
tema „Lietuvos ir Lenkijos san
tykiai". Studijų dienose rugsėjo 
1-4 d. visi yra laukiami. 

x Svč. M. Marijos Gimimo 
parapi jos mokykla naujus 
mokslo metus pradės rugpjūčio 
28 d., pirmadienį, 7:45 vai. ryto. 
Pirmoji diena bus tik pusę 
dienos pamokos. 

x Virgini jus Ridulis, 26 
metų amžiaus, norėtų susi
rašinėti su Amerikos lietuviais 
jaunuoliais. Jo adresas yra 
Komjaunimo 2a - 18, 234730 
Švenčionys, Lithuania. 

x 35 svarų maisto gaminių 
siuntinys sudaromas Lietu
voje: sprandinė (palendvica), rū
kyta jautienos file, aukščiausios 
kokybės rūkyta dešra, kava, 
kakava ir kt. 185 dol. su pri
statymu. Muito nėra. Romas 
Pūkštys , Transpak, 2655 W. 
69 St., Chicago, 312436-7772. 

(sk.) 

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

(sk) 

x Je i norite padėti savo 
giminėms Lietuvoje, galiu pa
tarnauti, pakeisdama dolerius 
rubliais geru procentu. Skam
binkite Rūtai po 4 v. p.p. tel. 
677-1206. 

(sk) 

x Prof. dr. Vytautas Var
dys su šeima iš Norman, Okla.. 
yra atvykęs į Chicagą ir apsi
stojęs pas savo dukterį ir žentą 
Elzytę ir Vytenį Lietuvninkus 
Hickory Hills, UI. Ta proga jis 
dar aplankė savo motiną Keno-
shoje, o vėliau vyks į Dainavo
je esančią Lietuvių Fronto 
bičiulių stovyklą. Jis aplankė ir 
„Draugo" redakciją pasikalbėti 
apie savo veiklą ir spaudos 
darbus. 

x Andrius Kalvaitis, Nijolės 
ir Leono Kalvaičių jauniausias 
sūnus, šiais metais baigė St. 
Lavvrence aukštesniąją mo
kyklą labai gerais pažymiais ir 
šį rudenį pradės studijuoti Il
linois universitete. Andrius 
anksčiau baigė Marąuette 
Parko lituanistinę mokyklą, 
gerai kalba lietuviškai. Lin
kime Andriui sėkmės ir toli
mesniame moksle bei įsijungti 
į lietuvių studentų eiles. 

x Ateitininkų studijų die
nose Dainavoje rugsėjo 2 d., 
šeštadienio ryte, bus simpo
ziumas tema „Atgimstanti 
Lietuva ir išeivija". Simpo
ziumui vadovaus Gabija Pet
rauskienė. Simpoziumo eigoj 
pasisakys Romas Vaštokas — 
„Laisvės siekianti Lietuva: 
galimybės ir pavojai", Ramunė 
Sakalaitė-Jonaitienė — „Dabar
tinių įvykių Lietuvoje reikšmė 
išeivijai", svečias iš Lietuvos 
Saulius Galadauskas — „Atei
tininkai Lietuvoje: atkūrimo 
rūpesčiai ir ateities uždaviniai". 
Studijų dienose kviečiami daly
vauti visi ir neateitininkai. 

x Šeštojo Mokslo ir kūry
bos s impoziumo rengimo 
komitetas praneša, kad no
rintieji apsistoti viešbutyje ir 
gauti nuolaidą turi laiku užsi
registruoti. Dėl registracijos ir 
informacijos kreiptis į Birutę 
Zalatorienę, Travel Advisers, 
Inc., 1515 North Harlem Ave. 
Suite 110, Oak Park, IL 60302. 

x Vi ln iaus univers i te to 
dainų ir šokių ansamblis kon-

PRASIDĖJO 
MOKYTOJŲ 

STUDIJŲ SAVAITĖ (1) 
JUOZAS MASIUONIS 

Dainavos stovyklavietės aplinkos vaizdas 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
CHICAGOS JŪRŲ ŠAULIAI 

Vasarą, kai daugumas po
ilsiauja ir atostogauja, daukan-
tėnams nėra laiko kada ilsėtis. 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopoje sauliškoji veikla dar gy
viau reiškiasi, ne tik vietoje, bet 
ir už Chicagos ribų. 

Gegužės mėn. kuopos narius 
matėm su vėliava dalyvaujan
čius lietuvių Tautinėse ir Šv. 
Kazimiero kapinėse mirusių 
prisiminimo bei pagerbimo 
pamaldose, eisenoje ir apeigose. 
Kuopos atstovai dalyvauja 
Jaunimo centro metinėje vaka
rienėje ir aktyviai įsijungė į at
gimstančios Lietuvos buriuotojų 
per Atlantą, iš Klaipėdos į JAV-
bes sutikimo ir pagerbimo or
ganizacinius darbus. 

Birželį Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių vėliava didingai plevė
suoja tragiškųjų mūsų tautai 
Birželinių trėmimų paminė
jime, paskiriama 2000 dol. fi
nansinė auka Lietuvos buriuo
tojų transatlantinę kelionę pa
remti, dalyvaujama buriuotojų 
pagerbimo bankete, iškilmin
gose pamaldose ir žuvusių už 
Lietuvos laisvę karių, šaulių ir 

certuos JAV ir Kanadoje. Mar- jūreivių pagerbimo apeigose 
gučio rengiami koncertai Jau- P r i e Lietuvos Laisvės kovų pa-
nimo centre bus spalio 7, 8, 9 
dienomis. Bilietai iš anksto gau
nami Vaznelių parduotuvėje ir 
Margučio raštinėje. 

x Rolandas Grybauskas, 
savo įsteigtos Public Relations 
and Advertising firmos New 
Yorke prezidentas, dalyvaus 
Lietuvių Fronto bičiulių studijų 
ir poilsio savaitėje. Rugpjūčio 18 
d., penktadienį, bus jo paskaita, 
kurioje jis pateiks savo mintis 
apie naujų ir efektyvių metodų 
panaudojimą Lietuvos laisvės 
bylos reikalui. 

x J o n a s Baužys, Sunny 

minklo Jaunimo centro sodely
je. 

Liepos mėn. daukantėnai 

Hills, Fla., V. Šilėnas, Euclid, 
Ohio, C. Janušauskas, Chicago, 
111., V. Krasauskas, Hickory 
Hills, 111., D. Navickas, Bur-
bank, Cal., Juozas Žilionis, 
Cleveland, Ohio, Stella 
Kaulakis, Chicago, 111., Leonar
das Jakaitis, Honby, Ont., 
Kanada, „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, nuoširdūs 
lietuviško žodžio rėmėjai, pra
tęsė prenumeratą su visa 
šimtine. Labai dėkojame. 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti 
patarnavimus New Yorko 
aerodromuose, skambinkite į 
New Yorko kelionių agentūrą 
„VYTIS" 718-769-3300. 

(sk) 

x Video ir stereo aparatū
rą siunčiame į Lietuvą. Siun
čiame kargo į Maskvą arba 
Vilnių ir iš kitų JAV miestų. 
Tiksli ir sąžininga kargo in
formacija persiunčiant jūsų 
da ik tus . Romas Pūkštys , 
Transpak. tel. 312-436-7772, 
namų tel. 312-4304145. 

(sk) 

x Dr. Jū ra tė Raulinait is , 
Newton, Mass., Bronė Širvins-
kas, N. Hollywood, Cal., Aid. 
Andriušienė, Dorchester, Mass., 
Jonas ir Jadvyga Labanauskai, 
Michigan City, Ind., grąžindami 
laimėjimų šakneles, kiekvienas 
pridėjo po 20 dol. aukų. Nuošir
dus ačiū. 

x Casimir Valis, Mayvvood, 
111., K. Narkevičius, Arlington, 
Mass., Juozas Arlauskas, New 
Britain, Conn., B. Šatkunas, N. 
Canton, Conn., VI. ir Br. 
Žemliauskai, Spring Hill, Fla., 
V. Švabas, Chicago, UI., grąžino 
laimėjimų šakneles ir kiek
vienas pridėjo po 15 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

x BALF'o t r a d i c i n ė ge
gužinė įvyks rugpjūčio 20 d., 
sekmadienį. Jaunimo centro 
patalpose. Pradžia 12 vai. 
kavinė veiks nuo 10 v. ryto. Bus 
šiltas maistas, baras, muzika, 
dovanų paskirstymas ir t.t. At
vykite! Savo dalyvavimu 
palengviste BALF'o šalpos 
darbą. Rengėjai prašo daiktų 
laimės šuliniui. Raštinė veikia 
9-4:30 v. p.p. 

(sk) 

dalyvavo Union Pier, MI, Cicero 
Klaipėdos kuopos surengtame 
Chicagos, Detroito, Cicero jūrų 
šaulių metiniame sąskrydyje 
Jūros dienoje, kuri iškilmingu 
vėliavų pakėlimu Gintaro va
sarvietėje, pamaldomis gamto
je ir apeigomis Michigano ežero 
pakrantėje, nuleidžiant vainiką 
žuvusiems Lietuvos laisvės ko
votojams, šauliams, jūreiviams 
ir mirusiems jūrų šauliams 
prisiminti, buvo atžymėta. Tą 
pat dieną dalyvauta LKVS 
„Ramovės" Chicagos skyriaus, 
t a rp tau t in iame Draugystės 
sode, Ind., prie Lietuvos 
respublikos prezidentų eglučių 
surengtame prezidentų pa
gerbimo apeigose ir Union Pier 
Lietuvių dr-jos vasaros 
gegužinėje S. ir J. Cibų sodybo
je Lakeside, MI. 

Rudenėjant daukan tėnų 
laukia nauji darbai. Rugpjūčio 
20 d. New Buffalo, MI 
šaudykloje rengiamos pik. K. 
Dabulevičiaus ir M. Tumienės 
skirtų pereinamųjų taurių Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 
1989 m. šaudymo varžybos. 
Rugsėjo 9 d. Šaulių namuose 
ruošiamas kuopos rudeninis ren
ginys. 16-17 d. dalyvaujama 
Vytauto Didžiojo šaul ių 
rinktinės 35 metų veiklos 
sukakties paminėjime. Rugsėjo 
30 - spalio 1 d. Cicero bus 

. paminėta Klaipėdos jūrų šaulių 
kuopos 25 metų veiklos sukak
tis. Spalio 8 d. kuopa dalyvaus 
Vilniaus krašto Lietuvių dr-jos 
rengiamose metinėse apeigose 
ir lapkričio 19 d. — Liet. Karių 
veteranų sąjungos „Ramovės" 
Chicagos skyriaus rengiamoje 
Lietuvos Karinių pajėgų atkū
rimo metinėje šventėje. Gruo
džio 10 d. prieš Kalėdas kuopos 
moterims su dovanomis aplan
kius Lemont, IL, Šv. Šeimos na
muose rudenėjančias gyvenimo 
dienas beleidžiančius lietuvius 
senelius ir 17 d. kuopos 
prieškalėdiniu renginiu Kūčių 
vakariene Šaulių namuose 
numatoma užbaigti darbingus 
1989 jūriniai šauliškos veiklos 
metus. 

Taip, trumpai aptarus, Gen. 
T. Daukanto jūrų saulių kuopos 
šios vasaros atliktus organiza
cinius darbus ir žvelgiant į 
artimiausius jūriniai Šauliškos 
veiklos užsimojimus, tenka 
laukti Chicagos jūrų šaulių dar
bingam rudenyje. 

Krsp. 
JAU RENGIAMASI VII 

LIETUVIU DAINŲ 
ŠVENTEI 

rys, Loreta Venclauskienė, 
Dalia Kučėnienė ir Vaclovas 
Momkus. Vėliau įsijungė Nijolė 
Pupienė (taut. šokių atstovė). 
Buvo sudaromas Dainų šventės 
repertuaras. Visi klausimai 
turėjo būti išdiskutuoti ir išly
ginti, kad visiems būtų priim
tinas. Sudarius repertuarą, 
reikės jį išspausdinti ir visiems 
išsiuntinėti. Muzikinei komi
sijai pirmininkauja Dalia 
Viskontienė. Užbaigus reper
tuaro sudarymą, prasidėjo ren
gimo komiteto posėdis. 

Dainų šventės rengimo komi
tetas, kuriam vadovauja Vaclo
vas Momkus, jau visiškai bai
giamas sudaryti. Dar trūksta 
kelių narių. Kai bus visai 
užbaigtas ir paaiškės dirigentų 
sąstatas, tuomet viešumai 
paskelbsime. Svarbiausias klau
simas, ar kviesti iš Vilniaus . 
vyrų chorą „Varpą". Chore yra 
45 dalyviai, nutarta kviesti. 
Kvietimas sudaro dideles išlai
das ir rūpesčius. Bet tegul 
įeina istoriją, kaip pirmoji 
Dainų šventė, kurioje dalyvaus 
ir ok. Lietuvos choristai. Tegul 
ši šventė įvyksta atgimstant. 
Reikia manyti, kad Lietuvos 
vyrų choras sukels visuomenės 
susidomėjimą ir gausesnį daly
vavimą. 

Taip pat buvo aptartas šven
tės banketo rengimas. Tam rei
kalui yra užsakyta 1000 vietų 
restorano salė (ta pati, kurioje 
vyko Lietuvių dienų banketas). 
Šia proga tenka pasisakyti ir iš
sklaidyti neigiamą nuomonę, 
apie banketus susidariusią. 
Tenka girdėti pasisakymų, kad 
„mes aukojam", o „ponai pra-
baliavoja". Negali būti klai-
dingesnės nuomonės. Tie 
„ponai", kurie dalyvauja, jie ir 
susimoka. Bilietų kainos yra 
aukštesnės, negu maistas ver
tas. Jeigu gauna garbės bilietus 
chorvedžiai arba panašūs, tai, 
manau, nereikėtų nė aiškinti, 
kad jų daugelio metų darbas 
šimteriopai vertingesnis, negu 
tie keli bilietai. O dabar visi 
chorai ir šokėjai turi pasitempti, 
kad būtų sėkminga šventė. 

J . Ž. 

Dvidešimt trečioji Mokytojų, 
tėvų ir jaunimo studijų savaitė 
prasidėjo Dainavoje rugpjūčio 6 
d. I ją visokiomis susisiekimo 
priemonėmis suvažiavo jau 
primąją dieną daugiau kaip 
šimtas asmenų iš Kanados ir 
JAV. Kanada jau kuris laikas 
maža teatsiunčia savo atstovų 
pas jankius. Iš JAV yra atstovų 
pradedant New Yorku, baigiant 
Los Angeles. Vien iš Chicagos 
autobusu atvažiavo 30 asmenų, 
atstovaujančių mokytojams, 
tėvams ir jaunimui. Yra keletas 
ir svečių iš Lietuvos. 

Dainavoje, kaip jau spauda 
rašė, yra išvartytų ir nulaužtų 
medžių, bet, kaip sakoma, 
velnias ne toks juodas, kaip jį 
maliavoja. Gerai, kad audros 
nepaliesti gyvenamieji namai. 
Tiesą sakant , jie paliesti 
„vidinės audros": mergaičių 12 
kambar io ir berniukų 12 
kambarių perdalijimas nevykęs, 
sumažino erdvę, kambariai vir
to vos apsisukti galimais kam
bariukais... Kažkas sumaišė 
baltojo namo kambarių numera
ciją. Ne kiekviename kam
baryje yra po stalą ir kėdę. 

Nepaisant tų trūkumų, susi
rinkusiųjų nuotaika nenukrito. 
Studijų savaitė pradėta 5 v. 
popiet šv. Mišiomis, kurias 
atnašavo kapelionas kun. J. 
Duoba ir pasakė studijų pra
džiai atitinkamą pamokslą. 
Pasibaigus pamaldoms, toje 
pačioje salėje įvyko atidaro

masis posėdis, kurį pradėjo 
studijų savaitės vadovas Juozas 
Masilionis, į prezidiumą pa
kviesdamas svarbesnius ir daly
viams pažintinus pareigūnus: R. 
Kučienę, Švietimo tarybos 
pirmininkę, Bronių Krokį, 
lietuviškai besimokančiųjų va
dovą, Bronių Keturakį, komen
dantą ir sporto vadovą, kun. Jo
ną Duobą, kapelioną, Jadvygą 
Matulaitienę, tautinių šokių 
mokytoją, Stasį Sližį, dainavinio 
mokytoją ir Kazę Vaičeliūnienę, 
sveikatos prižiūrėtoją, drauge 
apibūdindamas ir jų pareigas. 

Atidaromąją kalbą pasakė Re
gina Kučienė, Švietimo tarybos, 
pirmininkė. Ji pasveikino atvy
kusius dalyvius ir supažindino 
juos su aktualiausiais Švietimo 
tarybos darbais bei planais. 
Studijų savaitės vadovas bend
rais bruožais supažindino su 
būsimąja kiekvienos dienos dar
botvarke ir kvietė aktyviai joje 
dalyvauti. Taip pat supažindino 
su svarbesniais tvarkos nuosta
tais, kurių stovyklautojai turi 
laikytis. Atidaromasis posėdis 
buvo baigtas Lietuvos himnu. 

Dar ir po atidaromojo posėdžio 
vis dar pildėsi stovykla pavėluo
tai atvykstančiais. Kam pa
tinka ar nepatinka, tai rodo, 
kad mokytojų, studijų savaitė 
dar tebėra populiari ir lankoma. 

Tikėkime, kad ji darbingai 
praeis. Atvėsęs oras (nežinia, 
kiek ilgai jis toks bus) gal labiau 
vilios į salę negu į aplaužytus 
pušynėlius. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— A. a. kun. Paul ius Raga-
žinskas rugpjūčio 11d. staigiai 
mirė Central miestelyje. New 
Mexico. Velionis buvo gimęs 
1912 m. gruodžio 17 d. Sabonių 
km., Joniškėlio valsč., Biržų 
apskr. Mokėsi Linkuvos gimna
zijoje ir Kauno kunigų semi
narijoje. Kunigu įšventintas 
1938 m. birželio 11d. Lietuvoje 
vikaravo Debeikiuose ir kurį 
laiką buvo Utenos gimnazijos 
kapelionas. 1944 m. pasitraukė 
į Vokietiją. Po karo išvyko į 
Italiją ir Romos Gregorianum 
universitete 1952 m. gavo teolo
gijos daktaratą. Tais pačiais 

Yorko apylinkėje, išvyko kaip 
kasmet į Austriją pasitobulinti 
ir išgirsti apie naujus muzikos 
mokslo metodus. Seminaras bus 
Graze, o paskui kartu su duk
terimi Vaiva vyksta į Salzbur ge 
vykstantį muzikos festivalį. 
Duktė Vaiva studijuoja Aust
rijoje meną. 

— K u l t ū r o s Židinyje 
Brooklyne, N.Y., rengiama 
daugelio dailininkų paroda 
rugsėjo 23-24 dienomis. Bus 
apie šimtas kūrinių. Tai pirma 
tokia paroda New Yorke, gal ir 
visose Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. 

—Dail. Juozas Bagdonas 
metais išvyko į Čilę. Ten dirbo gyvena ir darbuojasi Woodha 
pastoracijoje, studijavo ir gavo 
filosofijos daktaro laipsnį. Nuo 
1959 gyveno Kolumbijoje ir 
buvo profesorius Medelline. 
1967 m. atvyko į JAV ir apsi
gyveno Texas vyskupijoje. 
Kadangi mokėjo ispanų kalbą, 
tai greitai gavo klebono vietą. 
Dabar kelerius metus darbavosi 
Central, NM. Laidotuvėmis 
rūpinasi vietos vyskupija. 

— Nijolė Ulėnienė, turinti 
savo muzikos mokyklą New 

x Ieškome senelio brolio 
Jono Tamošaičio ir jo sesers 
Onos Tamošaitytės iš Mari
jampolės apskrities, Kazlų Rū
dos valsč., Klampupių km. gyve
nančių JAV. Prašome atsiliep
ti minėtus asmenis, arba jų 
šeimos narius r. "ant: Lithua
nia, Marijampolė 234520, Su
valkiečių 5-306, Roma Švo-
bienė. 
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Jungtinė Amerikos ir Kana 
dos lietuvių Dainų šventė bus 
rengiama 1990 m. liepos 1 d. il-
linois universitete Chicagoje 
arenoje (ten, kur vyko pereitoji 
Dainų šventė). Rugpjūčio 7 d., 
pirmadienį, Jaunimo centre 
Chicagoje visą dieną vyko posė
džiai. Iš Toronto buvo atvykę 
Dalia Viskontienė ir Jonas Go-
vėdas ir Rita Kliorienė iš Cle-
velando. Be to, dalyvavo 
Faustas Strolia, Kazys Skaisgi-

Tautybių atstovai Jungtiniam Amerikos Pabaltiecių komitete rtBANC) 
Wa?hmgtone, D.C. Iš kairės: dr. O. Pawlovskis. latviu atstovas, Marika Rik-
ken, estų atstovė, ir dr. J. Genys, lietuvių atstovas. 

ven, N.Y. Šiuo metu Geri
mantas Penikas apie jį rengia 
vaizdajuostę — filmą, kur bus jo 
gyvenimo dalis ir parodoma jo 
kūryba. 

— Dail. Česlovas J a n u s a s , 
gimęs 1907 m. Rusijoje, dirbęs 
Lietuvoje, dabar dirba išeivijoje 
daugiau akvarelę. Gyvena Rich-
mond Hill., N.Y. Bet šiuo metu 
labai pablogėjęs jo regėjimas, 
todėl ir mažiau gali dirbti. 

ŠVEICARIJOJE 

— P L B valdybos pirmi
ninkas prof. dr. Vytautas Bie
liauskas, lydimas Šveicarijos 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos pirmininko N. Prielaidos, 
lankėsi Genevoje Jungtinių 
Tautų Žmogaus teisių komisijo
je liepos 26 d. ir tarėsi dėl PLB 
oficialaus akreditavimo prie šios 
komisijos. Šiuo metu N. Prielai
da atstovauja PLB neoficialiai, 
naudodamasis savo akreditacija 
kaip Pasaulio Laisvųjų žurnalis
tų atstovas. 

Advokatas jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

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




