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O vistik prezidentas 
pasirašė prekybos sutartį 
Kad Gorbačiovas negrįžtų nieko nelaimėjęs 

VVashingtonas. JAV prez. G. 
Bushas ir Sovietų Sąjungos 
prez. M. Gorbačiovas praėjusį 
penktadienį pasirašė keliolika 
nusiginklavimo ir prekybos 
sutarčių, kad suartintų abu 
kraštus prie normalesnių ryšių, 
ypač prekybos sektoriuje. Nors 
sutartys pasirašytos auksiniais 
plunksnakočiais, tačiau, ar jos 
priartins „auksinę ateitį" abiem 
kraštams, k lausia Reuterio 
korespondentas. 

Gorbačiovas, pasirašydamas 
jas, pasakė, jog „tai svarbus 
įvykis ne t ik mūsų dviejų 
kraštams, bet ir visam pasau
liui". Bet du dideli svarbūs 
klausimai nebuvo išspręsti: 
atstatymas Lietuvos Respubli
kos nepriklausomybės ir susi
jungusios Vokietijos priklau
symas NATO sąjungai. Spėlioji
mai, kad tos problemos bus 
išr iš tos Mary l ando kalnų 
vasarvietėje „Camp David" šeš
tadienio metu neformaliuose 
pokalbiuose, nepasitvirtino. 

Pirmą kartą buvo pasirašyta 
tiek daug sutarčių, net 15, ir dar 
kitų dokumentų ir politinių pa
reiškimų vienos dienos metu. 
Tai buvo svarbiausias viršūnių 
konferencijos punktas. Prieš 
pasirašant sutartis, jas abu pre
zidentai peržiūrėjo Busho ka
binete. 

• 
P r e k y b o s su ta r t i s 

Didžiausias nustebimas šioje 
konferencijoje buvo, kai pre
zidentai pasirašė prekybos ir 
specialiai grūdų pardavimo 
sus i tar imą, než iū r in t jog 
Bushas buvo pasakęs, kad 
sutartis nebus pasirašyta, jei 
Sovietai neatšauks ekonominių 
sankcijų Lietuvai ir nepradės 
pasitarimų su Lietuva. Lietuvos 
klausimas laikinai buvo atidė
tas į šalį, rašo „Sun-Times" 
Washingtono biuro vadovas R. 
Watsonas, bet Baltųjų rūmų 
pareigūnai jau dabar sako, kad 
bus susilaukta didelio pasiprie
šinimo prieš šią sutartį Kongre
se, jei sankcijos prieš Lietuvą bus 
tęsiamos. Jei ši sutartis nebūtų 
buvusi pasirašyta, tai Gorbačio
vas grįžtu namo beveik tuščio
mis rankomis ir neturėtų ką 
pasakyti Kremliuje, todė! buvo 
surasta išeitis — prez. Bushas 
su t iko p a s i r a š y t i , bet jos 
neįteikti Kongresui ratifikuoti 
tol, kol nebus atšauktos sankci
jos prieš Lietuvą ir pravestas So
vietų Parlamente emigracijos 
įstatymas, leidžiąs žmonėms 
laisvai emigruoti. 

Bushas ta i aiškiai pasakė 
pačiam Gorbačiovui. Tuo pačiu 
klausimu kalbėdamas Valsty
bės sekretorius taip pat pasakė, 
kad Kongresas nesuteiks privi
legijuotos valstybės statuso, jei 
Sovietai nepadarys minėtų 
pakei t imų savo polit ikoje. 
Kremlius įsakė vykdyti ekono
mines sankcijas po to. kai Lie
tuva kovo 11 d. paskelbė ats
tatanti savo nepriklausomybę, 
kuri buvo Stalino ir Hitlerio 
paneigta 1940 m. Politiniai ko
mentatoriai sekmadienį primi 
nė. jog Sovietų Parlamentas 
išleido atsiskyrimo įstatymą 
respublikoms tik po to. kai 
Lietuva jau buvo paskelbusi 
savo deklaraciją. 

„Mes neturime sutikti su 
viskuo i r iš t ikrųjų mes 
nesutarėme visais klausimais. 
bet mes tikime į vieną svarbią 
tiesą: pasauli? per ilgai laukė. 

kad pasibaigtų Šaltasis karas", 
pasakė prez. Bushas, pasirašy
damas sutartį. 

P rez iden tų p a r a š a i 
Prez. Bushas ir prez. Gorba

čiovas pasirašė šiuos susi
tarimus: Ta ik ingas atominės 
energi jos naudoj imas . Sus
tiprinamas Sovietų ir Amerikos 
mokslininkų bendravimas stu
dijuojant atominius klausimus 
ir branduolinių reaktorių sau
gumą. Tyrinėtojai išstudijuos 
Černobylio 1986 metų tragedi
jos įvykių pasekmes žmonėms ir 
aplinkai. 

U n i v e r s i t e t i n i a i pas ike i 
t imai. Pasirašytas susitarimas, 
kad po tūkstantį baigusių uni
versitetus studentų, studijuotų 
dar kiekvieno krašto univer
sitetuose. Sovietų atsiųstiems 
asmenims išlaidos bus čia apmo
kamos, o Sovietai apmokės ame
rikiečių išlaidas savo krašto 
institucijose. 

P r e k y b o s su t a r t i s . Sunor-
malizuojami p rekybos ir 
ekonominia i ryš ia i tarp 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos. 
Pašalinamos kliūtys žymiai 
papigintam tarifui Sovietų 
prekėms įvežti į šį kraštą ir 
suteikiama Sovietams galimy
be, kad Amerikos vyriausybė 
teiktų kreditus ir garantuotų 
sutar tas programas. Amerikos 
kompanijos teikia paramą kom
piuteriais ir yra apsaugojamos 
nuo jų išnaudojimo. Nors Bu
shas pasirašė sutartį, tačiau 
Baltųjų rūmų pasakymu, ji 
nebus įteikta ratifikavimui, jei 
Sovietų Sąjunga nepanaikins 
sankcijas emigracijai ir neišriš 
Lietuvos krizės. 

Du pa re i šk ima i 
Išleisti ir du prezidentų pasi

rašyti pareiškimai. Konvenci-
o n a l i n i u k a r i š k ų pajėgų 
klausimu paspartinamos dery
bos Vienoje, kad dar šiemet 
būtų galima pasirašyti sutartį 
sumažinti ne branduolines karo 
pajėgas Europoje. 35 valstybių 
konferencija Europos saugumo 
ir bendradarbiavimaklausimais 
neįvyksta tol, kol ši sutartis 
nėra paruošta pasirašymui 

T a r p t a u t i n i s p a r k a s . 
P r a n e š t a , k a d s te ig iamas 
didelis prie Beringo sąsiaurio 
Beringo Tarptautinis parkas. Į 
tai įeina žemė ir vanduo Alias
koje ir Sibire. Tai tiltas tarp 
Šiaurės Amerikos ir A7ijos. 
Sovietai ir amerikiečiai bendra
d a r b i a u s čia studijuod imi 
ekologiją, archeologija ir 
kultūrinius papročius abiejose 
sąsiaurio pusėse. 

Amerikos prezidentų poilsio „Camp David" vietoje šeštadienį buvo 
susirinkę viršūnių konferencijos svarbiausieji dalyviai neformaliem-
pasitarimams. Iš kairės pusės matyti Valstybės sekretorius James A. 
Bakeris m. Barbara Bushienė. prezidentas Bushas. Raiša Gorbači^viene. 

So<rietq prezidentą* Michailas Gorbačiovas, Sovietų užsienio reikalų 
mmisteris Eduardas Severdnadze, Taut mes Saugumo tarybos pirmininkas 
Brer.t Scowcroft ir Sovietų Kariškų re,K.alų patarėjas Sergiejus 
Achromc-jevas 

Nemalonūs Kongreso vadų 
klausimai Gorbačiovui 

Sarkastiškas jo atsakymas 

— Prez . G- B u s h a s turėjo 
savo kabineto posėdį vakar rytą 
su kuriuo aptarė ką tik įvy
kusios viršūnių konferencjos 
klausimus. 

— Prez . M. Gorbač iovas po 
vizito Minnesotoje. susitiko su 
Pietų Korėjos prezidentu atvy
kęs į San Francisco miestą. 

— Kauno senamiestyje esan
ti barokinė domininkonų Sv. 
Sakramento bažnyčia, kurioje 
buvo ..Santakos" kino teatras, 
perduota vyskupijos tikintie
siems. 

— Lazdijų muitinė okupanto 
jau kur is l a ikas uždaryta. 
Tač iau sakoma, kad savi 
žmonės pravažiuoja už 1,000 
rublių. 

Washingtonas . — Praėjusį 
penktadienį prez. Gorbačiovas 
pasikvietė pusryčių į Sovietu 
ambasadą Kongreso vadus ir 
kitus savo pasirinktus svečius. 

Tų pusryčių metu pats Gorba
čiovas kalbėjo ilgiausiai, tar
damas įžanginį žodį, kuriame 
pasakojo, kad Sovietai nori 
Europoje tu rė t i nuo la t in į 
pastovumą ir išlaikyti karinį 
balansą. Kongreso vadams 
neliko daug laiko klausti, bet ir 
tai Senato daugumos vadas 
George Mitchell paklausė jo 
kokius tolimesnius žingsnius jis 
žengs ekonomijos gerinimo 
srityje I t a i Gorbačiovas 
a tsakė, kad pakeis senąją 
komandinę planavimo sistemą 
ir įves ,,naują reguliuojamą 
verslo sistemą". Kaip žinome, 
prieš tai daug Sovietų Sąjungos 
gyventojų jau pasisakė, kad tai 
nebus laisva verslo rinka. Po 
irgi ilgo aiškinimo savo ekono
minių planų. Gorbačiovas baigė, 
pasakydamas, jog Sovietų gy
ventojai dar nėra pasiruošė 
laisvos ekonomijos sistemai, jie 
net nežino, kas ji yra. Jie 
nesupranta tikrų kainų pras
mės. Tai būsią daroma pamažu. 

Lietuvos k laus imas 
Senato mažumos vadas Bob 

Dole paklausė, kai reikalas eina 
apie prekybą, tai Kongrese 
iški ls Pabal t i jo va l s tyb ių 
klausimas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepr ik lausomybės 
reikalu. ,,Jei norima turėti pri
vilegijuotą statusą, gal jūs 
galėtumėte mus tuo reikalu 
apšviesti", klausė senatorius. 

Gorbačiovas atsake, kad tuo 
klausimu yra daug kalbėjęs ir 
pasakęs, o dabar kristalizuosiąs 
pačius svarbiausius dalykus. 

,,Jie Lietuvoje turėjo rinki
mus. Kai kuriuose rinkiminėse 
srityse, maždaug viename treč
dalyje, nepabaigė rinkimų pro
ceso. Po dviejų savaičių jie tu
rėjo turėti kitą rinkimų ratą. 
bet tuo pačiu metu mūsų Kong
resas turėjo p r a s i d ė t i , 
specialusis Kongresas, kad 
įsteigtų prezidento instituciją. 
Taigi, lietuviai nusprendė at
s isakyt i senojo n u t a r i m o , 
padaryti rinkimus dvi dienas 
prieš Kongresą, mūsų Kong
resą, kad sudarytų tą netikrą 

situaciją ir išeitų prieš visą 
Kongresą su jau .fait accompli*. 
Taigi, j ie išrinko savo Par 
lamentą, paskelbė — ir jie susi
r inko naktį balsuoti už atsis 
kyrimą iš sąjungos. 

Gerai leiskite man pasakyti 
ta i sukėlė labai griežtą reakciją 
mūsų visuomenėje. Tai yra 
nakt ies coup d'et at būdas, per 
versmas, jei taip pasakytume 
Kas gali duoti te sę dalyvauti 
r inkimuose? Reikia mėnesių 
mėnes ia i s išdi.-V u tuot i tokį 
klausimą. Bet čui i e susirink; 
naktį, pakėlė savo rankas ir 
pasakė, kad mes < >ame išėję i? 
Sovietų Sąjung s. Ta i y ra 
absurdas" . 

P a s i m a t y m a s su P r u n s k i e n e 
Tol iau tęsė ' ro rbč iovas : 

,.Neseniai Ryžkov *s ir aš pats 
susitikome su Pr ;nskiene, ir 
mes pasakėme, sur iskime savo 
kel ią iš tos sn jac i jo s ap
saugojant save. \š pasakiau, 
gerai, tebūna nu*-; estą, kad ta? 
nėra panaikinimą Tai yra, kad 
tai gali egzistuo" bet jūs tik 
suspenduojate, ir ' da mes gaie 
sime kalbėti , ir dc. to mes galė
sime sakyti , kad \ a sugrįžta Į 
senąją situacija jūs galėsite 
sakyti, kad jus įeatsisakėte 
deklaracijos... Gerai, mes ban
dėme panaudot - kvieną gali
mybę, kad būtu astas spren
dimas be išskir i priemonių 
ir konstituciniu proceso rė
muose. Mes nor rasti spren 
dimą konstituc- proceso rė
muose dėl to, "r t a i rak tas 
išrišti panašius - iš imus ir su 
kitomis respub' Tiis". 

Atrodo, kad pr Gorbačiovas 
nežino istorijo- rba nenori 
žinoti. Lietuva, p ir Latvija 
su Estija, niek nesipraše, 
kad būtų įjunf į Sovietu 
Sąjungą, bet S< ^tų kariuo
menė po ultimat o tuojau įsi
veržė į Lietuvą i. kar ine jėga 
prisijungė pr:» ?s. Todėl ir 
okupanto istaty n negalioja Ir 
Lietuvos vyriau- gerai pada
rė, paskelbdan epriklauso-
mybės deklarac a ts ta tant i 
laisvą Lietuvą 

G a l ka ip -> i tfoje 
Kongresmena vichard A. 

Gephardt dar - ^ grižo su 
klausimu, kaip ""^a galėtų 

padėti Sovietų reformoms, a r 
bus p r i i m t a s emigraci jos 
į s ta tymas ir tie prezidento 
Busho reikalavimai. 

Gorbačiovas atsakė į tai, jog 
jis Beris, kad būtų respektuo
jamas Sovietu suverenumas. 
Emigraci jos į s t a t y m o 
pravedimas nėra jokia pro
blema. Galbūt yra ieškomas tik 
pretekstas iš jūsu puses, kad 
būtų sulaikytas palankumo pro
cesas. 

Kai jis buvo vėl spaudžiamas 
Lietuvos klausimu. Gorbačiovas 
atsakė sarkastiškai „Jūs dabar 
duodate privilegijuotos vals
tybės s ta tusą Kinijai, kai 
Tiananmen aikštėje Beijinge 
įvyko masinės studentų žudy
nės. Ką mes turėtume daryti, 
kad jūs duotumėte tą statusą? 
Galbūt mes turėtume paskelb
ti prezidentini įsakymą Pabalti
jui ir paleisti ten keliskart 
šūvius' - , atsakė jis 

Sena to r iu s Bob Dole , !<-;<• le-
Lietuvn^ nepriklausomybes klaus'rru> 
Gorbačiovui 

— „Tiesos" 113 numeryje Vi 
liūs Kavaliauskas, tarp kitų 
dalyku, rašo jog „Šiomis dieno 
mis daugeliu atvejų kritikai rei
kalauja iš žurnalistų — ir ne tik 
iš jų — priesaikos, kad jie už 
Lietuvos nepriklausomybę Jei 
prireiks, mes ją duosime kartu 
su visa tauta. Tie, k a s galvoja 
ki ta ip jau dirba laikraščiuose 
,,Tarybų Lietuva" arba „Sovet-
skaja Litva". 

Kiti susitarimai 
VVashingtonas . Ki tus 

susitarimus pasirašė Valstybės 
departamento sekretorius 
James A. Bakeris ir Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų 
ministeris Eduardas Ševerd-
nad/A arba jų padėjėjai. 

T r a n s p o r t a c i j a j ū romis . 
Atidaromi 42 miestuose kiek
viename krašte prekių centrai. 
Sovietų prekiniams laivams lei
džiama pervežti prekes. 

Vandenynų studijos. Kartu 
amerikiečių ir sovietų moks
lininke i studijuoja okeaną 
moksliniais t iks la i s , todėl 
naudojam! tyrinėjimų laivai ir 
uostai, skelbiami bendri duome
nys. 

Pra tęs iamas susisiekimas. 
Leidžiama šeši nauji miestai 
Sovietų Syungoje ir keturi nau 
ji miestai Amerikoje lėktuvų 
transportacijai — Chicago, 
Miami, San Francisco ir An 
chorage. Kijevas, Tbilisis, Min
skas, Magadanas, Ryga ir 
Chaban vskas. Dabar susi
siekimą- vyksta tarp New 
Yorko, Washingtono, Maskvos 
ir Lenirirrado. Nuo 1992 m. 
balandži" i d. skrydžių skaičius 
padidinamas iki 58. Amerikos 
lėktuvai garantuoja, kad W 
vietų bus sovietų keleiviams 

Žvejojimo r ibų nustatymas. 
Išspręsti .nsdikcijos nesutari
mai. Jūnnes ribos yra 1867 
metų konvenc.joje, kai Aliaska 
buvo p r i sk i r t a Amerikai. 
Amerika perleidžia Sovietams 
vieną „specialią dalį " 
amerikiečiu 200 mylių vidaus 
zonoje, o Sovietų Sąjunga perlei 
džia An r ikos žinion tris 
..specialia- dal is" už penkias 
Arktikos salas Sovietų 200 
mylių vid.je. 

Kul tūr in ia i cen t r a i . Bus 
įsteigti W. -mn^tone ir Maskvo
je. J i e bi: atidaryti viešam 
žmonių raudojimui semina
rams, iva ns kultūriniams 
renginian> ir bibliotekoms. 

Muitų ryšiai . Bus specialiai 
bendradarbiaujama muitų tar
nyboje, ka'i susektu narkotiku 
pervežimą. Kontroliuotų ekspor 
tą ir prekybos sukčiavimus. 

V y r i a u s y b e s l e id in ia i . 
Pasirašyta- memorandumas, 
jog padidinamas tiražas „Ame
rikos" ir „Sovietų gyvenimo" 
žurnalams Tų žurnalų tiražas 
bus 250.00(t egzempliorių. 

G r ū d a i . Pasirašytas 
susi tar imą- eksportuoti į 
Sovietų Sąjunga dar papildomai 

Jeltcino-
Landsbergio 
pasitarimas 

Maskva. — Birželio 1 d., 
Reuterio žinių agentūra prane
šė, jog Boris Jeltcinas, radi
kalusis naujasis Rusijos federa
cinės Respublikos prezidentas, 
susitiko penktadienį su Lietu
vos prezidentu Vytautu Land
sbergiu ir aptarė, kaip jie galėtų 
bendradarbiauti ir nesiskaityti 
su Kremliaus paskelbta blokada 
Lietuvai. 

Jeltcinas, stiprokas Sovietų 
prezidento Gorbačiovo kritikas, 
trečiadieni pasakė, jog Rusija 
bus pasiruošusi padėti Lietuvai 
su alyvos, benzino ir kitų 
medžiagų aprūpinimu. Sovietų 
vyriausybe paskelbė ekonominę 
blokadą Lietuvai prieš šešias 
savaites, tuo norėdama privers
ti, kad Lietuva atsisakytų savo 
nepriklausomybės deklaracijos, 
paskelbtos kovo 11 d. Krem
liaus sankcijos nutraukė darbą 
tūkstančiams žmonių. Dalinį 
laiką dirba t ik pačios svarbiau
sios imonės. 

Maskva kontroliuoja 
t r a u k i n i u s 

Sovietų žinių agen tū ra 
„Tassas" praneša iš Vilniaus 
penktadienį, jog Respublika tuo
jau pat turės uždaryti vienin
telę atominę jėgainę Ignalinoje, 
Nežiūrint Je l tc ino pažado 
padėti, yra neaišku, kaip tos 
medžiagos bus pervežamos į 
Lietuvą Respublikos traukiniai 
yra tiesiai iš Maskvos kon
troliuojami Sovietų Traukinių 
ministerijos, kuri j au atsisakė 
vežti iš Lietuvos siunčiamą 
mėsą į Sibirą, kad iš ten gautų 
alyvos. Rusijos traukinių pa
naudojimas pervežimui prekių 
į abi puses būtų tiesioginis susi
kirtimas su prezidento Gorba 
čiovo įsakymu. Prez. Jeltcinas 
yra pasakęs, jog Rusijos respub
likoje privalo pirmenybę turėti 
Rusijos į s t a t y m a i , bet ne 
Sovietų Sąjungos. 

Moldavijos Parlamentas taip 
pat nutarė pradėti prekybinius 
ryšius su Lietuva. 

— Žurnalistė Gintė Darnu-
šy t ė , Lietuvių Informacijos 
Centro vedėja, vakar išskrido į 
Daniją, kur Kopenhagoje daly
vaus Helsinkio valstybių vyks
tančioje konferencijoje Europos 
klausimų svarstyme. 

— Valstybės departamento 
sekretorius James Bakeris III 
vakar išvyko į Kopenhagą daly
vauti specialioje Helsinkio 
konferencijoje. Kitu lėktuvu 
išskrido Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministeris E. 
Ševardnadze su savo patarėjais 
taip pat i tą pačią konferenciją. 

vieną milijoną tonų Amerikos 
kviečių, javų, sojos pupelių. 
Dabartinis susitarimas baigia
si šį mėnesį. Iki šiol Amerika 
eksportavo 10 milijonų tonų 
grūdų. 

KALENDORIUS 

Birželio 5 d.: Bonifacas, Mar 
cė, Karile, Kantvydė. Kontau-
tas. 

Birželio 6 d.: Norbertas. 
Bogumilas, Paulina, Tauras. 
Meta, Kandida 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 5:17, leidžiasi 8:21. 
Temperatūra dieną 71 1 , nak

tį 53 1 
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KELIAS l SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

KELIAS l SVEIKATĄ. 6515 So. California Ave., Chicago, 111. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

BOBA KAIP TROBA, 
VYRAS KAIP ŠAKALYS: 

ABU VARGSTA, KĄ 
DARYTI? 

Klaus imas . Kokią naštą aš įsigyti ne vaistinėse, bet išmin-
nešu, su savo žmona vargdamas tingo tėvo ir tokios motinos 
— niekas apsakyti negali. Po namuose. 
stroko ji nevaldo kairės kūno Čia ir prieiname vietą, kur 
pusės. Aš turiu atstoti tą jos mūsų nesveikatos šuo yra 
kūno prarastąją dalį. Na ir pakastas: neišmintingieji (o jų 
prakaituoju, ją iškeldamas iš čia gyva pekla) nenori nei 
lovos, jon guldydamas, joje girdėti, nei regėti sveikatos 
vartydamas. 0 kai ją pasodinti srityje nurodymų, kurie jiems 
reikia, ta i dar ir kito pagalbos nepatinka (ar ne tas pats su 
paprašau. Aš ją ir valgydinu. Aš neišmintingais politikais!): j ie 
esu liesas kaip šakalys, o ji boba tokie šiandien nori būti smagūs, 
kaip troba. Kas per biesas yra persivalgydami, persigerdami. 
t a s strokas? Gal, daktare, kiek kitiems savo pareigas pavesda-
plačiau man apie jį žinių suteik
si. Ar gali žmogus jo išvengti? 

Atsakymas. Negali ir gali, ir 
d a r kaip! Bet ne su liežuviu, o 
kruviną prakaitą liejant: bobai 
kaip trobai į silkę pavirstant! 

Žinoma, juokai šalin! Vienos 
kūno pusės paralyžius-strokas 
gali prasidėti su akinančia 
galvosope, su ateinančiu ir 
praeinančiu svaiguliu, akių 
aptemimu ar vienos kūno pusės 
staigiu aptirpimu. 

Kai tokie reiškiniai atsiras, 
žinok, kad ne vienas esi toks, 
bet 400,000 amerikiečių šiais 
metais tokios negerovės susi
lauks. Tik irtoliau,kaipjie mes 
lietuviai savos sveikatos nepri
žiūrėkime: per barzdą taukus 
varvindami, steikus su tryniais 
tašydami, po buteliuką ramiai 
nepraeidami, vietoje lietuviško 
darbštumo rusiška tinginyste 
save į niekus versdami ir tik 
valgiui - gėrimui gyvendami. 
Taip ir netruksime susilaukti 
Tamstos žmonos stovio. 

Tada būsime nuvežti ligoni
nėn, bet viskas bus pavėluota. 
Mat, su stroku kova turi būti 
p r a d ė t a nuo pa t žmogaus 
gimimo: žmogus tur i būti mai
t inamas normaliu dvasios-as-
menybės, proto ir kūno maistu. 
Kito kelio išvengti vienos kūno 
pusės paralyžiaus nebuvo, nėra 
ir nebus, nes negali būti, jeigu 
pats žmogus savu nesveiku 
elgesiu jį šaukiasi, pas save 
kviečia. Tada, žinoma, nedels
damas tas niekadėjas tokį 
šaukėją aplanko. Taigi, kas eina 
prieš gamtą pr ieš Tvėrėjo 
nuos t a tu s , t a s sus i l auk ia 
nelaukto, bet užpelnyto atly
ginimo. 

Juk a r ne taip esti su rūko 
riais. su ištvirkėliais, su per 
sigėrėliais, su persivalgančiais, 
persirūpinančiais, persisėdin 
čiais. persitinginiaujančiais. 
per...per... Prie tokių šliejasi visi 
tie, kurie Lietuvos vadavimui 
baliavoja. 

Visų tų „per" galima išveng 
ti panaudojant vienintelį vais
tą — išmintingumą, kurį galima 

mi, nežiūrint kas bus su jais 
rytoj. 

Už tai dabar ir verda t ikras 
pragaras ant žemės. Už tai 
dabar tūli žmones tik pasyviai 
s tebi , ka ip smaug iami 
pabal t iečia i : jiems ta i t i k 
pramoga į kurią neišmintingieji 
savo čia aplinkoje yra įpratę. 
Tave būryje žmonių žmogžudys 
gali smaugti — žudyti, o šalia 
stovintieji tik stebėsis, nė savo 
žilo plauko „nepaaukos" artimo 
pagalbai. 

Čia dažnas žmogus mato, kaip 
vagis krausto pensininko kišenę 
ir nieko nedaro. Tik kai vagis 
pasišalina su grobiu, „gerada
ris" pasako pensininkui, kad 
tavo kišenę vagis ilgai tuštino, 
o aš maniau , kad tu jam leidai. 
Tai t ik tiek nežmoniškasis, 
neišmintingasis pajėgia padėti 
nuskriaustajam. 

Ar ne taip čia vyksta ir su t a 
ištvirkėlių platinama, juos ir 
nekaltuosius žudančia AIDS pa
vietre? Neišmintingi politikai 
skiria milijonus darbščiu žmo
nių uždirbtų žaliukų ištvirkėlių 
ištvirkavimo palaikymui. Net 
„katal ikas" Chicagos burmist
ras tvirtina, kad gumos įjos t ik 
8 0 ^ apsaugo, taip medicina 
t v i r t i n a ) yra amer ik ieč ių 
sveikatos pagrindas, reika būti 
realistais. Jis, kaip ir daugelis 
kitų neišmintingųjų, nesupran
ta, kad amerikiečių, kaip ir visų 
kitų žmonišku asmenų sveika
tos pagrindas yra moralė (ji 
100^ apsaugo nuo venerinių 
l igų) , gamtos — Tvėrėjo 
nuostatų vykdymas: intymus 
gyvenimas praktikuotinas tik 
santuokoje. Ta praktikuoja net 
ir tūli plunksnuočiai, visą gy
venimą poroje gyvendami. 

Atėjo laikas šėtonui į akis 
pasakyti „gana". Išmintingieji 
turi burtis ir dirbti (ne vien lūpas 
judinti!), savyje ir savo art ime 
pagausindami gėrį i r įvairiems 
niekadėjams uždėdami antsnu 
kius. jų veiklai pažaboti. 

Grįžtant prie paralyžiaus, 
žinotina, kad be išmintingumo 
nebus nuo jo apsaugos taip. kaip 

Juozui Pakelčiui kraujospūdį matuoja Anelė K i r v a t n e Alvudo pažmonyje, 
Lietuvio sodyboje. 

Nuotr. A leksandro Ungura ič io 

jos nėra nuo čia minėtų negero
vių. Para lyž ius yra sunki 
negerovė ligoniui ir jo namiš
kiams. O svetimieji nė iš tolo 
nepajėgia tokiems reikiamai pa
dėti, nors ir geriausiai esti at
lyginami. 

Paralyžius g a u n a m a s per 
arterijų sklerozę, kai arterijos 
smegenyse krešuliu užsikemša 
ar plyšta. Gydytojas čia beveik 
nieko negali padėti . Visas 
reikalas yra apsauga nuo tokios 
negerovės. Todėl liaukimės būti 
apsileidę sklerozės išvengimo 
darbe ir nustokime tikėti, kad 
ligoninėje dabar yra galima 
gerai tą ligą gydyti. Iš tikrųjų 
taip nėra: ten viskas paliekama 
natūraliai tos negerovės eigai: 
kai yra smegenys nedaug 
pažeisti, ligonis palengva visai 
ar bent kiek atgauna smegenų 
veikimą. Visados toks jau 
pradeda kaip reikiant maitintis, 
pamiršdamas visą gyvenimą 
naudotus valgius ir gėrimus. 
Geriau vėliau, negu niekad. O 
išmintingas lietuvis jau nuo 
dabar pradės vengti sklerozės ir 
jos pasekmės — stroko, perkel
damas savo gyvenimo eigą visai 
kiton vagon. 

Naujos ga l imybės 
gydyti s t roką 

Gydytojas nieko negali ati-

lys užkimšo arteriją, prista
tančią kraują į smegenis. Kai 
priedo dar ir arterija esti dalinai 
užkimšta , ar kai įvyksta ir 
arterijos spazmas — susitrau
kimas, atsiranda, žmogus ap
svaigsta, akys aptemsta, ar 
viena kūno pusė aptirpsta. Tai 
pirmieji sKambučiai besiar
tinančio stroko. Todėl tada 
reikia visoms keturiomis gintis 
nuo sklerozės, jei iki šiol šioje 
srityje buvome apsileidę. Nieko 
nedarant sklerozei atitolinti, 
laukiama blogos pasekmės ir ji 
t ikrai tokį apsileidėlį aplanko. 
Gana, oi gana mums visiems to
kio mediciniško apsileidimo, 
tokio snaudulio, kada reikia 
energ ingiaus ia i , nors ir 
pavėluotai veikti. 

Išvada. Strokas yra pasekmė 
apsileidusio gyvenimo. Visi 
turime bėgti strokui už akių, 
pakeisdami savo gyvenimo ne
sveiką vagą daug sveikesne. 
Apie ją daugiau bus sekantį 
kartą. 
Pasiskaityti. Hippocrates: The 
Magazine of Health and 
Medicine. May-June 1990. 

KAS, PAGALIAU, YRA 
TAS NIEŽULYS? 

Klausimas. Praktiškai para-
šėt apie niežulį. Norėčiau dau
giau apie jį sužinoti, nes jis 

taisyti, kas tampa sužalota per dažnai pas mane svečiuojas. Aš 
72 valandas po stroko smege- nenoriu odos daktarui išleisti 
nyse. Kiekvienas bejėgiškai pusšimtinę už minutėlei į mano 
stovi prie tokio ligonio ir laukia, odą žvilgterėjimą. Kaip Tamsta 
planuoja lėtą ir skausmingą padedi niežulio varginančia-
prarasto smegenų pajėgumo ats- jam? 
t a tymą (jei pac ien tas yra Atsakymas. Negerai, kad 
laimingas ir nemiršta staiga ar niežulio tyrinėtojai nepatenki-
pamažuK namai aptaria niežulį. Jie sako. 

Pirmą kartą medicinos istori- kad niežulys yra toks jausmas, 
joje stroko gydymo žinovai kuris sukelia norą kasytis. Sme-
gydytojai imasi greitai vaistais genys duoda žmogui įsakymą 
sulaikyti sužalojimą, kuris iki kasytis tada. kai esti sujaudinti 
šiol buvo laikomas neatitai- odos paviršutinio sluogsnio ner-
somu. Tikimasi, kad toks nau- Vai. įvairūs dalykai gali tuos 
jas gydymas bus galimas už nervus paerzinti, pradedant nuo 
kokių 3-5 metų. Dabar atlie- sausos odos ir vabzdžio įkan-

vadinamas niežėjimo-kasymo 
ciklas (itch-scratch cycle). Tokį 
ciklą pertraukia ir mažiau 
kenkia odai jos kasymas tik su 
pirštų galų minkštimais. 

O kai nesiliaujantis viso kūno 
niežulys ima varginti, imk vėsią 
vonią, pirm jon įpylęs porą saujų 
kukurūzų krakmolo (corn 
starch) ir tuojau po jos (nu
džiūvęs, nenusišluostant su 
rankšluosčiu) tepk odą jai skir
tu tepalu. Tas odą drėkins ir ją 
suminkštins. Tuo būdu bus 
prašalinti du odos niežulio 
sukėlėjai: odos sausumas ir jos 
kraujagyslių išsiplėtimas (ypač 
sušilus). 

Visi žino, kad odą daugiau 
niežti naktį, nes tada esti 
mažiau išsiblaškęs dėmesys ir 
užsiklojus lovoje pakyla kūno 
temperatūra išplėsdama odos 
kraujagysles. 

Nesustabdomas niežulys, ypač 
atsirandąs su kitais reiškiniais, 
kaip išbėrimas ar dėmėtumas, 
gali nurodyti į odos ligą ar kūno 
vidaus negerovę, kaip kepenų 
susirgimą — hepatitas ar Hodg-
kino liga. Kai dėl kepenų . 
negalės oda pagelsta, tulžis jo
je sukelia niežulį. Jo niekas 
nepalengvins tol, kol kepenų 
liga nebus sutvarkyta. Žinoma, 
tada teks lankytis pas gydyto
ją. Esti ir tokio niežulio, kurį 
sukelia kepenų vėžys. Tada nie
žulys baigiasi su pačiu žmogu
mi. 

ŽAGSĖJIMAS KANKINA, 
J O K I E VAISTAI 

NEPADEDA - KAS 
DARYTI? 

Klausimas. Gelbėk, Daktare, 
mano vyrą nuo nenustojančio 
žagsėjimo. Gydė jį įvairiausiai: 
jaudino gerklės užpakalinę dalį, 
kišdami per nosį kateterį, spau
dė pirštų galais akies obuolį, 
masažavo kaklo vieną pusę, 
sulaikius kvapą liepė sylintis, 
liepė ryti valgomą šaukštą 
smu lkaus cuk raus , girdė 
įvairiais vaistais, o jis žagsi,kaip 
žagsėjęs. Kokia bus Tamstos, 
Daktare, pagalba? 

A t s a k y m a s . Nebū t ina i 
gydytojas — jam gali pagelbėti 
ir gailestinga seselė ar išmintin
gas pažįstamas, užsidėjęs ant 
dešinės rankos smiliaus piršto 
guminę pirštinę ir įvedęs pirštą 
į išeinamąją žarną pro išeina
mąją angą pamasažuoti. Neper-
stojant reikia lengvai aplink 
sukant pirštą masažuoti. Jei po 
kelių valandų vėl a t s i r a s 
žagsėjimas — vėl tokį masažą 
pakartoti. Jei neišeitų Tamstai 
kitaip, Lietuvio sodybos ambu
latorija galės padėti. Sėkmės. 
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Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

Vilniaus operos choro artistai Petras Paulavičius. Valdas I-azau^kas ir Romas 
Povilaitis dainuoja Alvudo pažmonyje Lietuvio sodyboje 

Nuotr A l e k s a n d r o U n g u r a i č i o 

kami tyrimai, dirbant dviem 
būdais. 

Pirmu būdu gydant, stengia
masi užsikimšusios smegenų 
arteri jos krešu l į i š t i rp int i 
va i s tu , v a d i n a m u , , t issue 
plasminogen activator", trum
piau — TPA. Antras stroko 
gydymo būdas yra sukontro
liuoti chemines reakcijas sme
genyse įbrain's chemical mes-
senger system), kurios, jų 
veikimui pakrikus, pagamina 
gausybe medžiagų, naikinančių 
smegenų celes. 

Sulaikyk k rau jo tekėjimą 
į smegenys — gausi s t roką 

Vienos kūno pusės paralyžius 
atsiranda tada. kai esti sulaiko 
mas kraujo pritekėjimas į sme
genis. 80T stroko atsitikimų 
būna del to. kad kraujo krešu-

dimo ir einant iki karščio ar 
odos prisilietimo prie nuodingo 
vijoklio aliejaus. 

Niežulys l i aunas i . in-
sintinktyviai pakrašpčius odą — 
sukeliant lengvą skausmą, 
kuris geriau pakeliamas už 
niežulį tr greit pranyksta. Su 
niežuliu yra tas pats kas ir su 
skausmu - tai reikalingi daly
kai kūnui. Juodu paskatina 
smegenis parūpinti apsaugą 
kūnui: nuvaryti vabzdį, suvil
gyti odą. lengviau apsivilkti, 
kad nekaistum. 

Kasymasis yra gera paties 
žmogaus savęs gydymo prie
mone prieš kartkartėmis atsi
randanti niežulį. Vienok, jei 
kasymasis yra per aštrus, jis 
gali sužaloti odą ir padidinti 
esamą negerovę. 

Kartais kasymasis sukelia 
dar didesnį niežulį - tai 

KODĖL ŽMONĖS VERKIA 

Tokį klausimą iškėlė anglų ir 
švedų psichologai anketose. Iš 
šimto apklausinėtųjų 32 atsakė: 
norėdami palengvinti širdį, 22 
— užjausdami artimą žmogų, 21 
— iš džiaugsmo, 12 — iš liūde
sio ir rūpesčio. 9 — iš baimės, 4 
— iš pykčio. 

Paprastai manoma, kad aša
ros — liūdesio ženklas. Dauge
lis žmonių gėdijasi savo ašarų, 
o senovės graikai didžiavosi, 
galėdami verkti. 

įdomiai apie verksmą rašo vo
kiečių laikraštis ..Telegraf: 
..Ašaros — tai ne dvasinio išgy
venimo, o atvirkščiai, sveikos 
psichikos ženklas. Verksmas 
gydo, todėl n e s i s t e n k i t e 
sulaikyti ašarų, leiskite joms 
tekėti. Juk ašaros — normali 
reakciją į stiprų išgyvenimą. 
Kada verkti ir kiek verkti — pri
klauso nuo nervų. Dažniausiai 
verkiama tada, kai nervai rei
kalauja palengvinimo. Jei į t a i 
neats ižvelgiama, pas i rodo 
įvairių ligų simptomai: galvos 
skausmai, širdies priepuoliai, 
astmos, neurozės. Nustatyta: 
žmonės, kurie moka sulaikyti 
ašaras, dažniausiai yra mela
giai. Stengimasis nuslopinti 
dvasinę emociją yra apsimeti
mas, melas yra apgaulė t iek 
sau, tiek kitiems". 

DR. JOVITA KERELIS 
Danty Gydytoja 

2659 W 59th St Chicago. IL 
Tai. (1-312) 470-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory HHIs. IL 
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DR. FRANK PLECKAS 
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Tikrina akis. pritaiko akinius 
2818 W 71at St. 
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Kasdien i iki 8 vai vak 
išskyrus trei Sešt 12 M 4 vai popiet 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytoias ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligoninė. Elgtn. IL 

Tol. (708) 837-0005 
Skambinti galima 24 vai 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA . 
155 N. Mlchi«an Ava . . Surto 324 Ir 
5035 S. Pulaakl Rd. . Chlcaflo. IL 

Tol. (1-312) 585-2000 įveikia 24 vai ) 
Valandos pagat susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BU'LDING 
3200 W. 0 1 M Stroot 

Kabtnoto tol. (1-312) 737-1180; 
Rezld (700)305-4011 

T. RAMA, M.D. 
Specialybe — Chirurgija 
2454 Waat 71 at Stroot 

Tai. (1-312) 434-1818: Kai. (708) 852-0088 
Vai pi'm antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6 . RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2830 W. 71st. St., Chicao.0. IM. 

Tol.: (1312) 430-0100 
11000 Soutrmoot Hlgtmay 
Poloa He*o*ta. I" 00403 

(700)301-0220 (700)301-0222 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at Stroot 
(1-312) 434 2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 589-0348: 
Roz. (1-312) 778-5033 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 03rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PT.OSTATO CHIRURGIJA 
' 2858 W 83rd Stroot 

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

KoMnoto tol. (1-312) 770-2000. 
Roz. (700) 440-5540 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
8185 S. Archor Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 505-7755 

Kab. tai. (1-312) 500-3100; 
Namų (708) 301-3772 

OR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0745 Woat 03rd Stroot 
Vai p»rm antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

< 



Laiškai iš Lietuvos 

ATVIROMIS 
BURNOMIS 

Ilgus dešimtmečius, nuo bolše- partijėlė nuvairavo. Neseniai 
vikų okupacijos pradžios, mūsų per televiziją pranešė, kad ry-
tautiečių Lietuvoje burnos buvo tuose dar' blogiau: sritims už 
uždarytos, tiksliau „užrakintos" Uralo žemės galo gresia realus 
dėl visiems gerai žinomų prie- badas. Kaip nors važiuosime į 

• • • • • i . • v 1 _ 1 • 1 

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 
Auksinės vyskupystės sukakties proga 

Šių metų gegužės 19 dieną LADAS TULABA 
vysk. V. Brizgys, apsuptas sese
lių kazimieriečių. dėkojo Vieš- Grasant bolševikinei Sovietų 
pačiui už pasaukimą į vyskupus okupacijai ir antram pasauli-
ir ilgą 50 metų tarnystę. Bir- niam karui.Šv. Sostas rūpinosi 
želio 10 dieną Chicagos lietu- sustiprinti Lietuvos hierarchiją, 
viai, vadovaujant kard. Joseph 1940 metais buvo paskirti ir del visiems gerai žinomų prie- badas. Kaip nors važiuosime l _ .' ,J. . . ' , , . - o , . , . .! , , ,„,; . \ • rr .. 6 , . . ? • . . • • • U j f c X , K 1 1 L . Louis Bernardin, minės auksinę pakonsekruoti 3 \ \bkupai . \ zascių. Tačiau dabar, atgimimo užmiesti prisirinkti sabaliukų. , " " ' J • *• v R^m-o \r v 

i -i r * • if n Z : i i ui \ A —«= T.-i irt i V« vyskupvstes sukaktj pamaldo- Bonsevičius, V. Bnzg>s ir V. 
laikais, lietuviai prašneko. Ilgai Juk blokada gali užsitęsti - ką r F- . * " . v ; . t ^ . u , . . : , 
1 i - j u • • i iu T- ,• - • i *• .—»«»,^r,i;a; mis Svč. M. Marijos Gimimo pa- Padolskis. visi t r \ s vyskupais 
tylėję dabar garsiai kalba. Lie- gali žinoti, ką tie raudonsiuliai " " a f v • _•>. *~ . , , , . . . . , „ , :_ 
/ JV . ,. . . . ,. 6 , ., rapiios baznvcioje Marquette pagelbininkais, bet drauge ir 

tuvos formalioje ir neformalio- padarys" 
je spaudoje paskelbta daugybė „O lietuviai vis dar taikstosi 
įdomių atvirų rašinių — spauda besočiai Maskvai. Nors Maskva 
nenuobodi, yra ką skaityti. Ir visa sulaiko, kas tik ką mums 
laiškai iš Lietuvos kitokie. Visi, siunčia iš kitų Sovietų vietų ar 
kas turime ten artimųjų, jų užsienio, o mūsiškė valdžia vis 
laiškus gauname, skaitome. Šių sąžiningai vykdo ,senus jsipa-
eilučių autoriui rūpi drauge su reigojimus". O gal reiktų šitaip: 
skaitytojais jų mintimis pasi- neduosi naftos, dujų, negausi iš 
dalinti. O laiškų daugybė. Taigi mūsų mėsos, dešrų, kumpių, 
tik viena kita ištraukėlė iš jų. sviesto, sūrių. Ale nelengva tą 

Vienas tautietis iš Vilniaus slibiną pabaidyti. Jei bus jam 
rašo: „Per ištisus dešimtmečius blogai, tai Amerika ir kitos 
pas mus buvo niekinamas žmo- Vakarų šalys kyštels jam grūdų, 
gus , dabar , sąžinė, todėl konservų, duos dolerių, markių, 
nereikia stebėtis, kad daugelis Taigi Maskva vėl sustiprės ir 
jaunų žmonių savyje šių savy- v e i m u s m u š " . 
bių neišsiugdė. Jūs turbūt tai t 

jaučiate, bendraudami su atva
žiuojančiais į Ameriką. Kanadą. Dabar apie laiškus, knygų 
Australiją. Taigi žinokite, kad siuntas. Visi. kurie palaikome 
ne visais atvejais atvažiuoja ryšius su tautiečiais Lietuvoje. 

rapijos bažnyčioje Marquette pagelbininkais, bet drauge ir 
Parke ir iškilmingu subuvimu apaštaliniais administratoriais 
Marijos Aukst. mokyklos salėje. Telšiams, Kaunui ir Vilkaviš-

Ivairių vysk. V. Brizgio kiui. 
sukakčių proga rašiau straips- Vysk. V. Brizgio skyrimas j 

, nius spaudai, pristatydamas jo Kauną iššaukė t a m t ik rą 
| asmenį, nusakydamas jo veiklą, ne ipamą reakciją kauniškių 
į iškeldamas jo nuopelnus Bažny- tarpe. Nenorėjo ganytojo suval-
į čiai ir tau ta i . 1963 metais kiečio. Nežinau kodėl. Gal, kad 
' minė ta 60 metų amžiaus jis buvo ne arkiv. J. Skvirecko 
; sukaktis. 1965 vyskupystės 25 pasiūlytai, bet paties Šv. Sosto 

metų minėjimas. 1973 prisimin- parinktas. Konsekracijos iškil-
i ta 70 m. gimtadienis. 1977 mės įvyko Kauno katedroje 

auksinė kunigystės sukaktis. O bazilikoje 1921 m. gegužės 19 d. 
i dabar auks inė vyskupystės Konsekravo arkiv. J. Skvirec-

gerieji. Pirmieji veržiasi ne tie 
kuriems tikrai reiktų atvažiuo
ti. Bet ką mes galime padaryti". 

„Nelinksmas Lietuvoje pava
saris^ dar liūdnesnė vasara, bet 
žmonės nenusiminę ir pasiryžę 
ištverti ligi galo, sakydami, jei 
motinos net prie Laptevo jūros 
sugebėjo gyvos išlikti ir dar vai
kus išauginti, jei ten prabuvo 
per šalčius, iškentė badą viso
kiuose Sibiruose, tai čia. savo 
tėvynėje, ko neištverti?" 

„Vis dar gyvename viltimis, 
kad kai atsiraišiosim nuo 
Maskvos, bus geriau. Bet kur 
tau atsimazgysi. Tada Amerikai 
bus sarmata, kad mūsų nepa
rėmė. Žinia, ir mes nenorim, 
kad Gorbačiovas būtų nuvers
tas. Tada valdžią greičiausia 
paimtų kariauna ir būtų taip. 
kaip neseniai Kinijoje, kur 
tankai traiškė studentus". 

„Blokada vis tęsiasi. Gor
bačiovas žadėjo mus sutriuš
kinti per 3-4 dienas. Bet praėjo 
kelios savaitės, o mes dar gyvi. 
Nesvarbu, kad trikampis — 
Bušas, Gorbačiovas ir tas vokie
čių Kopūstas (Kohl) vėl sutarė 
mus paaukoti ,Europos saugu
mui užtikrinti', kaip ir prieš 50 
metų. Gal ir pralaimėsime, bet 
kovojame. Taigi, jeigu mus už
smaugs, tai ne mes būsime kal
ti, o pasaulio demokratija, ypač 
Amerika. Bet ne su mumis vie
nais taip darė ir daro. Ką gi ta 
.demokrat i ja ' padarė, kad 
vokiečiai nežudytų žydų. lenkų? 
O gi nieko. Taigi nenuostabu, 
kad ir tie 3 milijonai lietuvių 
niekam nerūpi". 

jaučiame, kad su paštu netvar
ka. Apie tai mokytoja rašo: 
„Šventoji Rusija niekaip negali 
atsisakyti — nežino kur dėti 
milijoninės šnipukų armijos. Jos 
nosys kišamos ir toliau, ne tik 
į laiškus, bet į siunčiamas kny
gas, siuntinius. Štai prieš kele
tą dienų gavau Jūsų siųstų reli
ginių knygų pakietėlį. Knygelės 
gražios, bet tikrintojų sudras
kytos. Beje pas mus kalbama, 
kad nenueina dalis tų laiškų, 
kur jūs rašydami užrašote tik 
L i t h u a n i a . o nepr ideda te 
U.S.S.R. Sako, kad yra pašto 
tarnautojų stalinistų, kurie 
tokius laiškus vietoje naikina. 
Bet savo akimis nemačiau. Taip 
pat nežinau, ar šis mano laiškas 
pasieks jus. Greičiausia guls į ir 
šiaipjau storą mano asmenišką 
bylą, kuri yra tam tikruose 
rūmuose Gedimino gatvėje. Šie 
rūmai garsūs: patikimai tar
navo vokiečių gestapui, dabar 
raudoniesiems. O tokiais gra
žiais vardais gatvėmis apjuos
ti: Vasario 16, Aukų. Gedimi
no". 

šventė. 

Profesor ius Vilkavišky 

Kitomis progomis rašydamas 
daviau biografinių žinių. Šia 
proga nenoriu kartotis. Primin
siu tik. kad gimė 1903 lapkričio 
10 dieną, kaip pirgimis gausios 

, šeimos sūnus. Plynių kaime. 
Daukšių parapijoje, pr ie 
garsiųjų Suvalk'jos palių bei 
Žuvinto ežero. Baigęs pradžios 
mokslą Daukšiuose, mokėsi 
Rygiškų Jono gimnazijoje Mari
jampolėje. 1921 metais įstojo į 

kas, asistuojant vysk. M. Rei
niui ir vysk. V. Borisevičiui. 
Iškilmėse dalyvavo nuncijus 
arkiv. L. Centoz 

Konsekracijos proga iškil 
mingų pietų metu arkiv. L. Cen-
toz, sveikindamas naują gany
toją, palinkėjo, kad taptų pir
muoju Lietuvos.kardinolu. Kai 
kurie Kauno arkivyskupijos 
kapi tulos nariai nuncijaus 
linkėjimą palaikė įžeidimu 
arkiv. J. Skvireckui. Jų nuo
mone, linkėti vyskupui pagel-
bininkui. o ne arkivyskupui tap
ti kardinolu reiškė arkivyskupą 

iš Seinų į Zyplius perkeltą pažeminti. Todėl rytojaus dieną 
. . . • - w , , 1 1 - A 1 

Grįžtame vėl prie blokados. 
Mokytoja rašo: „klausiate, iš 
kur blokados gadynėje gauna
ma benzino? O gi nuvažiuojame 
į Gudiją, sumokame truputį 
brangiau ir pripila. O dar geriau 
„konvertuojama valiuta''. Tai 
lietuviška degtinėlė. Už ją gausi 
benzino iš mėlynsiūlių desanti
ninkų, tankistų, raudonsiūlių. 
Labai gaila tik. kad ir mūsų 
lietuvėliai gerokai i šia valiutą 
įmirkę, kaip į balą... Ir nežinia, 
kokio Valančiaus reiktų šiai bė
dai ištaisyti. Turės praeiti gal 
ne vienas dešimtmetis". 

„įvedė maisto produktams 
korteles Stengiamės pirkti 
viską, ko reikia ir nereikia, bet 
tik duoda. Tai ir lakstau po 
krautuves, ilgas valandas pra
stoviu eilėse, pskui tempiu 
namo ryšulius. Kadangi mano 
vyrelis serga širdies negala 
vimais. tai visi pristatymai 
atliekami vienos žmonos, t.y. 
mano pačios jėga. Tai tokia pen
sininkės dalia. Nors 45 metai po 
karo. bet pas mus kortelių sis
tema. Tai. mat. kaip komunistų 

Mes išeivijoje dažnai esame 
linkę visas mūsų tautos nelai
mes rusams suversti. Bet dabar 
aiškėja, kad rusas rusui nelygu. 
Ne visi rusai bolševikai, stali-
nistai. Štai Leningrado miesto 
taryboje iš 370 jau išrinktų rusų 
atstovų 65*5f remia Lietuvą, o 
20<£ dar svyruoja. Posėdžių 
salėje iškabintas plakatas su 
įrašu: „Deputatai, pasmerkite 
Lietuvos blokadą! Blokadą iš
gyvenę leningradiečiai". Mieste 
buvo renkami parašai M. Gor
bačiovui, po prašymu, raginan
čiu nutraukti blokadą. Ten, be 
ko kita, rašoma: „Leningradie
čiai prognozuoja, kad netrukus 
Kremlius turės daugiau rūpes
čių su Maskvos, Leningrado. 
Sverdlovsko miestų tarybomis, 
kaip su Pabaltini". 

Šiuo požiūriu mums įdomus 
Charkovo ruso J. Dambos laiš
kas, kurio vertimas paskelbtas 
„Atgimime". Antraštė: „Aš 
rusas, man gėda". J. Damba, be 
ko kita. rašo: „Pradėjome šaukti, 
kad Lietuva Sąjungai skolinga 
milijardus. Aš. rusas, suprantu 
viską a tv i rkšč ia i : t a i mes 
negalime atsilyginti Lietuvai 
nei materialine, nei moraline 
prasme; atsilyginti už visa, ką 
esame šiai žemei padarę. Tuo la
biau, kad patys šiandien esame 
elgetos. Jeigu būtumėm skolin
gi tik materialiai, tai dar būtų 
puse bėdos. Daugiausia, kuo 
galime šiandien padėti — at
pirkti nors nedidelę dalį savo 
nuodėmių, tai netrukdyti Lietu
vai tapti šeimininke savo na
muose", b. kv 

kunigų seminariją, kuri vėliau 
buvo perkelta į Gižus. Mokslą 
seminarijoje baigė ir buvo 
įšventintas kunigu 1927 birželio 
5 d. Nuo 1927 iki 1930 metų dir
bo pastoracinį darbą vikaro pa 
reigose Suvalkų Kalvarijoje. 
Siekdamas aukštesnio moksli
nio išsilavinimo. 1930 rudenį 
išvyko i Romą. Čia studijavo 
Gregorianumo popiežiškame 
universitete iki 1935 ir įsigijo 
filosofijos ir bažnytinės teisės 
daktaro laipsnius. 

Grįžo į Lietuvą gana pavar-
!, gęs. Turėjo ilsėtis ir taisyti 
į sveikatą. 1936 metų pradžioje 
I buvo paskir tas profesoriaus 
į pareigoms Vilkaviškio kunigų 

seminarijoje. Dėstė pastoralinę 
teologiją ir sociologija. Be to dir
bo vyskupijos tribunole. Kai 
1938 metais, baigus Šv. Rašto 
studijas Romoje ir Palestinoje, 
buvau paskirtas dėstyti Šv. 
Raštą Vilkaviškio seminarijoje, 
nuo tada mano ryšiai su Jubili
atu tapo praktiškai nenutrau
kiami. 

prel. Jakubauskas kapitulos 
vardu įteikė nuncijui protestą. 
Šitai rodo.kokia nuotaika laukė 
Kaune vysk. V. Brizgį. Bet tai 
buvo tik niekai, palygint su 
tuo. kas mūsų visų laukė, kai 
15 birželio Lietuva buvo rau
donosios armijos okupuota ir in
korporuota į Sovietų Sąjungą. 

Bolševikų pr iespaudoje 

Vysk.V. Brizgys prisiėmė ir 
nešė ant savo pečių didžiausią 
naštą, vadovaujant Bažnyčiai 
bolševikinėj priespaudoj. 1940 
metų vasara vyskupai, žinoda
mi, kad Kremliaus viešpačiai 
imsis persekiojimo priemonių 
prieš Bažnyčia, buvo pasiryžę 
priešintis. Šiuo tikslu pirmoje 
eilėje stengės: suglaudinti pajė
gas ir parinkt: t inkamus prie
šinimosi ak( ii asmenis Trys 
seminarijos Kauno, Vilka
viškio ir Tel-> . — buvo nutarta 
sujungti į viena. Sudaryta nau
ja profesūra - visų vyskupijų. 
Seminarijai adovauti ėmėsi 

vysk. V. Brizgys. Bet j is 
vadovavo ne tik seminarijai, bet 
ir visai kitai vyskupų veiklai, 
ginant Bažnyčios ir tikinčiųjų 
teises. 

Reikėjo kalbėtis su Maskvos 
atstovais. Reikėjo duoti nuro 
dymų, kaip laikytis, siekiant 
gelbėti, kas buvo galima dar 
išgelbėti bažnytinėje ir tautinėje 
plotmėje. Tai atliko drąsiai ir 
sėkmingai. 1941 sausio 13 d., 
kadangi atsisakėme eiti bal 
suoti, seminarija buvo uždaryta. 
Per 24 valandas turėjom apleisti 
patalpas. Tačiau jis nenuleido 
rankų. Seminarija turėjo tęsti ir 
užbaigti mokslo metus. Klieri 
kai rado prieglaudą šeimose. 
Profesoriai — klebonijoje. Pas
kai tas skaitėme zakristijose ir 
kitose bažnytinėse patalpose. 
Buvome saugumo agentų seka 
mi. Klierikai buvo tardomi ir 
verčiami duoti pranešimus apie 
profesorius ir ypač apie rek 
torių. 

P r a s idė ju s i švežimams į 
Sibirą birželio 14-15 , vysk. V. 
Brizgys buvo įspėtas, jog esąs 
išvežtinųjų sąraše, todėl turėtų 
pasišalinti iš Kauno. Bandėme 
d r a u g e pėsčiomis pas i ek t i 
Garliavą. Bet pakelyje buvome 
sulaikyti ir atsiradome pavoju 
je būti čia pat raudonarmiečių 
sušaudyti. Stebuklingu būdu 
netikėtai atsirado geros širdies 
karininkas. Jis apklausinėjęs ir 
patyręs, jog esame dvasiškiai, 
liepė tuojau pasišalinti, nes 
buvome karinėje zonoje. Buvo
me tikri , kad karas tarp Vokie
tijos ir Sovietų Sąjungos yra 
neišvengiamas ir visai art imas. 
Turėjome viltį, kad slapstyda
miesi išvengsime išvežimo } 
Sibirą. Atsiradome Lakeliškiuo-
se. Vieta nuošali: t inkama būti 
nepastebėtiems. Nuostabi nuo
jauta palenkė vysk. Brizgį ir 
rašantį penktadienį, birželio 
20, grįžti į Kauną. Tai reiškė 
išsigelbėjmą nuo neišvengiamos 
mirties. Iš šeštadienio į sek
madienį naktį, kilus karui, rusų 
žvalgybininkai įsibrovė į Lan
keliškių kleboniją ir rastus tris 
kunigus.išvežę į artimą miškelį, 
nukankino. Dievo Apvaizdos 
ranka dar ir toliau vyskupą 
išgelbėjo nuo mirties. Tai buvo 
birželio 22 d. Jonavon buvo atvy
kęs kanoniškai vizitacijai. Čia 
buvo raudonarmiečių suimtas. 
Buvo jau karo veiksmų diena. 
Tą dieną keletą kunigų besi
t rauk ian t ie j i rusų dal in ia i 
sušaudė. Bet vysk. V. Brizgį 
netikėtai paleido. Tokia buvo 
Dievo valia, nes jis dar buvo 

Vyskupas Vincentas Brizgys Švenčius \ yskupystės auksini jubiliejų. 
r .J. Tamulaičio 

reikalingas Dievui išganymo 
pl;>nų vykdyme. 

Vokiečių okup; rijoj 

Vokiečiu okupacijos metu 
1941-1944 m. vysk. V Brizgys 
turėjo nemažiau sunku uždavinį 
atstovauti Lietuvos vyskupu 
santykiuose su okupacine vo
kiečių karine ir civiline valdžia. 
Ypač su šia pastarąja. Vadovau
j an t nacionalsocial is tams, 
reikėjo patirti sunkumų ir 
turėti reikiamo lankstumo, kad 
būtų galima išvengti pavojų 
nuostolių Bažnyčiai ir kraštui. 
Ačiū Dievui vysk. V. Brizgiui 
artimai bendradarbiaujant su 
arkiv. J. Skvirecku ir kitais Lie
tuvos vyskupa i s , pavyko 
apsaugoti Bažnyčios interesus 
net daugiau, negu pačioje 
Vokietijoje, k u r Bažnyčia 
daugiau nukentėjo nuo nacių 
režimo, nors iš Bažnyčios puses 
nebuvo daroma jokių nuolaidų 
ir buvo drįsta oficialiai pro
testuoti dėl vykdomų žiauriu 
persekiojimų ir prieš žydus ir 
prieš kitus t ikrus ar tariamus 
politinius priešus. 

Antram pasauliniam karui ei
nant ; pabaigą ir raudonajai ar
mijai v ei artėjant į Lietuvą, po 
žiauraus 1940-1941 metų bolše
vikinis okupacijos patyrimo 
kai kurie lietuviai traukėsi j 
Voku Uja Jų tarpe atsirado tam 

tiktas skaičius kunigų. 1944 
liepos 30 dieną atsitiktinai 
kapitono Viktoro Vilkutaičio, 
kuris buvo vokiečiu karinėje 
tarnyboje, iniciatyva vysk. V. 
Brizgys, vysk. V. Padolskis. 
monsr. V. Balčiūnas ir aš 
buvome iš Kybartu nuvežti į 
Eitkūnus, jsodinti į traukinį ir 
atsiradome Regensburge. Čia 
buvome apgyvendinti Karmeli
tų vienuolyne, kur buvo jau 
anksčiau atsiųstas ir inter
nuotas kun. M. Krupavičius. 

(Bus daugiau* 

TELEVIZIJA 
KENKIA VAIKAMS 

Amerikos Vaikų Gydytojų 
akademija pareiškė, kad vaikų 
per ilgas žiūrėjimas televizijos 
gali padaryti juos agresyviais, 
norinčiais gadinti ir žaloti, ir 
nutukusiais. Savo vieninte 
liame oficialiame pareiškime, 
padarytame per paskutinius še
šerius metus, jie pataria tė
vams bent per pusę sumažinti, 
kiek jie leidžia vaikams žiūrėti 
televizijos ar video. Nielsen 
apklausinėjimų įstaiga rado, 
kad vaikai tarp 2 ir 5 metų 
amžiaus žiūri apie 25 valandas 
TV per savaitę, vaikai tarp 6 ir 
11 metų žiūri apie 22 valandas, 
o tarp 12 ir 17 metų — 23 valan
das per savaitę. 

KAI LAISVĖ ŠVITO 
Žmonių menta l i t e tas 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 

16 
Šiauliečiai ir kitų vietovių gyventoja 

pagalbos iš centrinės Lietuvos valdži< 
organizuoti savo apsaugą — milicijos ir r 
būrius. Tam reikalui buvo pradėtas leisti '•••• 
„Partizanas". Lapkričio 23 d. Liet. kariuonv • 
tizanai apsupo bermontininkus ir sudavė jien -
smūgį, tačiau santarvei įsakius, turėjo pasit- • 
poros savaičių, gruodžio 7-9 dienomis, bermo:' 
buvo sumušti, Šiaulių miestas išvaduotas 

Gruzdžių apylinkėje, kaip ir kitose vietov 
namu tarpvaldžio laikotarpiu buvo privis* 
plėšikų. Šioje apylinkėje veikė buv. caro a r r 
Inanodzės vadovaujama gauja, kuri ir nušaut 
Jankus durtuvais badė. Kovoje su plėšik 
pasižymėjo Gruzdžių partizanai. Baigiantis 
tams, plėšikų gauja buvo likviduota. 

Pabaigoje 1918 m. sudarytas Gruzdžių va 
tetas — valdyba. Ją išvaikė atslinkusios r 
bolševikų gaujos ir jos vieton pastatė revoliu' 
tetą — revkomą, kuris teišsilaikė iki balar^ 
Grįžtant vokiečiams, raudonasis revkomn-
Liet. komitetas tęsė anksčiau pradėtą veikla ' 
apylinkėse jau prasidėjo bermontininkų g 
šikavimai, žmonių terorizavimas. Sėk m : 
šikaujančių bermontininkų medžioklę 
partizanų grupė Jų vadui mok. Antanui K° 

vus, partizanų vadovavimą perėmė Stasys Motu7n Jo 
keliolikos partizanų dalinys per kelias savaites nuko 
vė 16 priešų, jų tarpe 2 karininkus ir įsigijo daug 
ginklų, šaudmenų ir kito kariško turto. Partizanams 
talkino vikaras kun. Gedvilą — pradžioje partizanams 
parūpinęs ginklų ir platinęs prieš bermontininku -
nukreiptus atsišaukimus. 

Klovainiai atsikuriant Lietuvai buvo parapijos cen 
tras . Vietos parapijos komitetas išrinktas 1918.1: 17. 

egavę j 0 s u dėt in įėjo ir kun. Pr. Močys. Buvo sudarytas 'vir 
ėmėsi tas milicijos — partizanų būrys, saugojęs gyventojus 
izanų n u o i§o r įn įų priešų. Jie kartu su Pakruojo partizanais 

-rastis likvidavo Puodiškių dvare bolševikų veiklą ir Stačiūnų 
ir par- kaime sumušė, išsklaidė 63-jo raudonųjų pulko 
kaudų likučius. Be to, 1919.3.21 Klovainių partizanai 
fcti. Po smarkiai pasipriešino bolševikams. Jų būrys dalyvavo 
linkai j r kitose nepriklausomybės kovose. 

Linkuva.1918 m. gruodžio pradžioje Linkuvos gim 
, vadi- nazijos rūmuose buvo sušauktas Joniškėlio aps. valsčių 
Trupės atstovų suvažiavimas, išrinkęs aps. komitetą, kuris 
s kap. perėmė mokyklas, prekių sandėlius ir įkūrė gimnazija 
>rolius Už mėnesio laiko Linkuvoje įsigalėjo bolševikai Pirmo 

ypač šios riaušės prieš raudonuosius kilo iš beginklių žmonių 
!8 me- — gimnazijos, kai ten bolševikai uždraudė tikybos 

pamokas. Suvažiavę 150 mokinių tėvų pareikalavo 
komi- tikybos pamokas grąžinti. Vietos komunistai iš 

lonųjų Bauskės pasikvietė latvių komunistų baudžiamąjį būrį. 
komi- čia pridariusi daug nusikaltimų, nužudžiusį keletą 
' mėn. asmenų. Kovo mėn. lietuviai su vokiečiais bolševikus 
^bėgo išvijo. Buvo sudaryta lietuviška milicija — gerai 
uzdžių ginkluotų 40 vyrų partizanų būrys, vadovaujamas 
M plė- puskarininkio J. Lingio. Vėliau būrys buvo įtraukt i s 

>•** Plė- į 3-čios apsaugos partizanų kuopos sudėtį. Reikalui 
*dė 7 esant, kuopa buvo siuntinėjama į Pušalotą, Vaškus bei 
šaižu- kitur, pasižymėjo narsumu. 

Pakruojo apylinkėse, vadinamu tarpvaldžiu, siautė 
buv. rusų belaisvių gaujos, kurioms vadovavo buv. 
puskarininkis Babuškinas Lygiagrečiai veikė ir 
komunistu agentai, platino atsišaukimus Ruv caro 
armijos lietuvis kam A. Stapulkmis, iš vokiečių 
nupirkęs ginklų, sudarė ir apginklavo 10 vyrų mili
cijos dabnį. Kun. Geležinis sušaukė ūkininkų atstovų 
susirinkimą, kuris vals. komiteto pirmininku išrinko 
karn. A. Stapulionį. Lietuviškos savivaldybes veiklą 
nutraukė komisaro Petrausko vadovaujami raudonieji. 
Tai lietuviškas komitetas,susirišęs su Klovainiais ir 
kitomis vietovėmis, veikė slaptai Sudarė padidintą 
valsčiaus komitetą ir miliciją. Lietuvių mili 
cijos-partizanų veikla išaugo Jie kartu su Klovainių 
partizanais Puodiškių 'Įvare likvidavo bolševikų veiklą. 
Partizanai užpuolė ir Stačiūnų kaime tebebuvusius 
63 jo raudonųjų pulko, Baltušio Žemaičio vadovaujamo 
dalinio likučius. Juos sumušė ir išblaškė Kiek vėliau 
Pakruojo partizanų būrys kovėsi su bolševikais 
Taujėnų apylinkėse ir kitur. 

Žeimelio vals. pirmąjį komitetą - revkomą sudarė 
komunistuojantys, nes čia iš Rusijos grįžę subolševikeję 
K. Požėla ir Giška jau 1918 m rugpjūčio mėn. įkūrė 
pirmąją komunistinę kuopelę 'Juos labai rėme Latvijos 
komunistai 1919.3.18 spaudžiant lietuviu ir vokiečių 
kariniams daliniams, bolševikai iš Žeimelio buvo iš
vyti. Vietos žmonės sudarė lietuvišką valsčiaus valdybą 

komitetą, miliciją ir tvirtą 39 vyrų partizanų buri, 
kuris buvo įjungtas į Vaškų valsčiaus apsaugos 
partizanu 2 ją kuopą Ji viena, kartu su kitomis Vaškų 
valsčiaus partizanu kuopomis ar kariuomenes sudėtyje, 
sėkmingai kovėsi su priešais 

(Bus daugiau) 
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JŪRŲ INŽINIERIUS 
VIKTORAS 
RĖKLAITIS 

Atsiminimas j o 100 metų gimimo 
dienos proga 

Karo metais miręs inžinierius Liepojų galėjo sugrįžti j Lietuvą, 
mechanikas Viktoras Rėklaitis kuri dar buvo vokiečių okupa-
gimė 1890 metais, gegužės 16 cijoje. Rėklaičiai apsigyveno 
dieną, Marijampolės mieste, gimtojoje Marijampolėje, 
Lietuvoje, Martyno Rėklaičio, mokytojavo „Žiburio" gimnazi-
Marijampolės apskrities virsi- joje. 1919 inž. Rėklaitis persi-
ninko padėjėjo šeimoje. Viktoras kėlė į Kauną, buvo siaurųjų 
Rėklaitis.baigęs Marijampolės geležinkelių valdybos pirmuoju 
valstybinę vyrų gimnaziją, 1908 v i r š in inku , po to tarnavo 
metais išvyko Tartu (rusų Jurje- Lietuvos kariuomenės dirb-
vo) univers i te tan studijuoti tuvėse: tikroje karo tarnyboje 
fiziką ir matematiką. Nors tė- buvo nuo 1920 m. lapkričio 15 
vas Martynas Rėklaitis buvo d. ligi 1922 m. lapkričio 11 d. 
valdininkas, betgi jam buvo per Atsargon išėjo kapitono 
sunku remti studijas keturių laipsniu 
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sūnų: Pranas studijavo teisę, 
Petras — mediciną, Kazimieras 
— teologiją ir Vik toras — 
matematiką, todėl Viktoras 
Rėklaitis, 1909 nutraukė uni 

1923 įsteigė mašinų remonto 
dirbtuves Aleksote, kartu su žy
dų inž. Arkadijų Cimbleriu, 
vėliau vienas perorganizavo į 
,Mašinų ir aparatų statymo 

versitetines studijas ir, išlaikęs dirbtuves" (Kaunas-Šančiai). 
konkursinius egzaminus, stojo į 1930-1935 buvo Amerikos 
Jūrų karo inžinerijos institutą lietuvių AB direktorius Kaune, 
Kronštate ties Petrapiliu, gau- vienas iš Lietuvos Baltijos Lloy-
damas stipendiją su įsiparei- do laivininkystės bendrovės 
gojimu baigus studijas tarnau- steigėjų ir 1936-40 jos valdybos 
ti carinės Rusijos karo laivyne, pirmininkas. Be to, kurį laiką 
1914 m. Viktoras Rėklaitis gavo buvo Suomių-lietuvių draugijos 
jūrų inžinieriaus ir karo laivyno pirmininkas (dekoruotas Suo-
karininko laipsni. 

1914 prasidėjus karui inž. Įeit. 
Viktoras Rėklaitis dalyvavo 
rusų laivyno karo operacijose 
Baltijos jūroje: iš pradžių ant 
karo laivo „Cesarevič", o vėliau 
ant — „Samson". 1915 Helsin
kyje, Suomijos sostinėje. Vik
to ras Rėklai t is vedė mari-
jampolietę Betty Valnerytę. 
Tarnybinis butas šeimai buvo 
paskirtas Helsinkyje, Suomijoje, 
kuri dar buvo Rusijos valdžios. 
Helsinkyje 1915 metais gimė 

Viktoras Rėklaitis 
jo Rimin io 

100 metų nuo 

Mečys Rėklaitis, 1916 ten pat 
Ona Rėklaitytė, vėliau Ag 
l inskienė, kurių palikuonys 
gyvena JAV bei Vokietijoje. 

Kilus revoliucijai Rusijoje ir 
inž. jūrų Įeit. Rėklaitis 1917 per
davė laivą ..Samson" revoliu
cinei valdžiai Petrapilyje ir, 
t u r ė d a m a s atostogų, galėjo 
traukiniu sugrįžti į Helsinkį, iš
vengdamas tragiško rusų laivy
no karininkų likimo. Suomiams 
sukilus,Viktoras Rėklaitis įsi
r a š ė j Suomijos l ietuvių 
draugiją sugrįžimui į Lietuvą. 
1918 metų vasarą Suomijos lie 

mijos „Baltosios Rožės" ordinu), 
Lietuvių Jūrininkų sąjungos 
valdybos narys, Lietuvos Skau
tų sąjungos narys rėmėjas 
(dekoruotas Skautų rėmėjų 
svastikos ordinu). 

Bolševikams Lietuvą oku
pavus inž. Rėklaičio dirbtuvių 
darbininkai išrinko jį savo 
įmonės d i rek tor ium, be t 
komunistų partija jį direkto
rium nepatvirtino ir ji iš jo 
pat ies suku r to s įmonės 
pašalino Inž. Rėklaitis, kaip lai
vininkystės specialistas, gavo 
ta rnyba naujai įs te igtame 
„Upių laivyno komisariato" 
(Narkomrečfloto) skyriuje 
Kaune, kurio iš Maskvos atvykę 
rusai viršininkai pasakojo apie 
.,darbo galimybes plačiose Sibi
ro upėse". 

Žmonos vokiška kilmė sudarė 
legalų pagrindą 1941 m. kovo 
15 d. su visa šeima repatrijuoti 
į Vokietiją. Esant norui gyventi 
šalia giminių Poznanėje, inž. 
Rėklaitis gavo ten tarnyba prie 
vokiečiu garo katilų kontrolės. 
Di rbdamas neapkūren tose 
„Deutsche Waffen und Muni-
tionsfabriken" įmones patalpo
se gavo plaučių uždegimą ir 
1942 m. balandžio 5 d. Velykų 
naktį mirė. Kaip repatriantas 
palaidotas vokiečių kapinėse, 
bet 1945 po pergalės, lenkams 
naikinant vokiečių kapines 
Poznanėje, giminės l enka i 
perkėlė jo palaikus į lenkų 
kapines. Našlės Betty Rėklai-
tienės Chicagoje pastangomis 
pastatytas naujas paminklas. 
Tai ten tolimoje, bet ne visai 
svetimoje lenkų žemėje (jo 
motina buvo gi iš lenkų kilusi) 
tebesiilsi ir šiandien. Jūrų inž. 
Viktoro Rėklaičio vaikaičiai, 
giminės ir gal dar vienas kitas 
pažįstamas išblaškyti pasauly
je teprisimena jį ir. šimtmečiui 
praėjus nuo gimtadienio . 

TAUTOS FONDO METINIS 
SUSIRINKIMAS NEW 

YORKE 
P. PALYS 

Tautos fondo metinis susirin- pagarbą dirbantiems dėl mūsų 
kimas įvyko šeštadienį, gegužės tėvynės šviesesnes ateities. Aš 
5 d. Kultūros židinyje, Brookly- čia besilankydamas buvau su-
ne, NY. jaudintas patyręs, ką lietuviai 

Susirinkimą atidarė TF tary- yra atlikę JAV. Visur buvo 
bos pirm. Jurgis Valaitis ir miela matyti gyvą Lietuvą ne 
pakvietė kun. Leonardą And- tik prie Nemuno, bet ir vakarų 
riekų, OFM, sukalbėti invo- Europoje, Australijoje ir čia 
kaciją. Sugiedojus Lietuvos Amerikoje . . . Dievas d a r o 
himną, buvo sveikinimai , stebuklus. Jokie politikai ne-
Pirmutinis sveikintojas buvo čia galėjo atspėti to. kas šiandieną 
besilankąs Telšių vyskupas yra įvykę Lietuvoje. Pasitikė-
Antanas Vaičius, kuris kalbėjo: darni Aukščiausiojo pagalba, 
„Išvykdamas iš Lietuvos aplan- pilni optimizmo, žvelgiame į 
kiau kardinolą ir k i tus Lietuvos ateitį. P a d a r y t a s 
vyskupus, kurie leido man, kur sprendimas yra laiku. Spren-
tik bebusiu, perduoti visiems dimas labai svarbus ir kaip kar-
tautiečiams padėką ir išreikšti dinolas yra pasakęs: pridėjome 

r anką prie arklo ir a tga l prie arklo ir 
gėlėmis inž. A. Venskus, Lie- dairytis jau nebevalia! Dievas 
tuvių Krikščionių demokratų mums suteikė istorinę dieną. Ja 
sąjungos vicepirmininkas tarp- ir pasinaudojome. Nevalia šitą 
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tuviai laivu per Baltijos jūrą į tesukalba „Amžiną atilsį", rkl 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKŠČIAUSIOSIOS 

TARYBOS DEPUTATAI 
BRIUSELYJE 

Balandžio 26 29 d. Briuselyje 
lankėsi Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios tarybos depu
tatai Gediminas Vagnorius — 
Prezidiumo narys ir Ekono 
minės komisijos narys, Emanu 
elis Zingeris - Užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas ir Žydų 

bendruomenes Lietuvoje pir 
m in inkas , Egidijus Klum
bys — Užsienio reika
lų komisijos vicepirminin 
kas ir Lietuvos Krikščionių 
demokratų partijos pirminin
kas. Briuselio aerodrome juos 
pasitiko Belgijos lietuviai su 

tautiniams ryšiams ir kiti 
Lietuvos Aukščiausiosios ta

rybos deputatai balandžio 27 d. 
buvo priimti Europos Parla
mento Krikščionių demokratų 
frakcijos pirmininko dr. E. 
Klepsch ir viso jo štabo. Plačiam 
pasikalbėjime buvo paliesta da
bartinė Lietuvos padėtis. Lie
tuvos Respublikos keturi depu
tatai buvo oficialiai pakviesti 
dalyvauti Europos Parlamento 
gegužės 14-18 d. sesijoje Stras-
burge. Jos metu bus pateikta 
Krikščionių demokratų frakci
jos nauja rezoliucija Lietuvos 
Nepriklausomybės klausimais. 

Tą pačią dieną Lietuvos 
Respublikos deputatai buvo 
pr i imt i Belgijos Užsienio 
reikalų ministerio M. Eyskens. 
su kuriuo turėjo išsamų pasi
kalbėjimą. Toliau Lietuvos Res
publikos deputatai G. Vagne-
rius. E. Zingeris ir E. Klumbys 
buvo priimti pietums Belgijos 
Senato pirmininko F. Swaelen. 
Priėmimas buvo labai nuošir
dus . Buvo aps i lankyta ir 
Europos Bendruomenės komisi
joje, kur įvyko pasimatymai su 
gen. direktorium M. Caddieux 
ir jo padėjėju J. Maslen. 

Lietuvos Respublikos deputa
tus lydėjo ir pasimatymus suor
ganizavo inž. A. Venskus. 
Lietuvių Krikščionių demokra
tų sąjungos centro kom. vicepir
mininkas tarptautiniams ry
š iams, t a lk in inkau jan t A. 
Louis. Krikščionių demokratų 
internacionalo gen. sekretoriui. 

Techniniuose reikaluose talki
ninkavo inž. A. Miknevičius, E. 
Kaminskas ir J. Mc Kenna — 
Katalikų radijo ir televizijos 
direktorius. 

Lietuvos Respublikos deputa 
tai taip pat dalyvavo spaudos 
konferencijoj. Specialų inter-
vievv apie esamą padėtį Lietuvo
je dienraščiui „Wall Street Jour 
nal davė deputatai G. Vagno
rius ir E Klumbys. 

koresp . 

žingsni kritikuoti, abejones 
kelti ir skaldyti mūsų mažytę 
tautą. ... Ačiū jums už jūsų 
meilę Lietuvai ir už milžiniškus 
darbus, kuriuos esate atlikę, 
visam pasauliui skelbdami, kad 
yra tokia mažytė Lietuva, kuri 
nori ir turi būti laisva! 

Lietuvos gen. konsulas Ani
cetas Simutis TF sveikindamas 
pastebėjo, kad „... šis suvažia
vimas įvyksta ypatingu metu. 
kada mūsų tauta dar nėra 
turėjusi tokio didelio dėmesio, 
kurį ji turi dabar..." Konsulas 
kiek ilgiau apsistojo, aiškin
damas Vakarų valstybių diplo
matines plonybes dėl nepripaži
nimo Lietuvos vyriausybės. 
Vliko pirm. dr. Kazys Bobelis, 
specialiai atvykęs iš Floridos, 
sveikinimo metu įteikė ir tris 
čekius: 500 dol. iš Kazio Klei
vos, 250 dol. - iš Albino Kurku-
lio ir 50 dol. iš Mr. Bar. Nuo
širdų sveikinimo žodį ir padėką 
už malonų bendradarbiavimą 
išreiškė LB N Y apygardos pirm. 
Vytautas Alksninis. 

Raštu sveikino vysk.Paulius 
Baltakis. OFM. LK Susivieni
jimo vardu Liskovvskis. Alto -
Gražvydas Lazauskas. Kanados 
TF - Aidas Vaidyla ir Chicagos 
TF - Jonas Jurkūnas. 

TF tarybos pirm. Valaitis 
pranešė apie praeitais metais 
nuveiktus darbus ir veiklą atei
tyje, kuri ypačiai pagyvėjo su 
Lietuvos nepr ik lausomybės 
atstatymo paskelbimu. 

Kontroles komisijos aktą per
skai tė Pet ras Ąžuolas . 
Kontroles akte jokių negerovių 
nerasta. 

Išsamiai pranešė ir diagra
momis pa:'.rastrąvo TF valdybos 
pirm. J Giedraitis. Pranešė, 
kad TF per 15 savo veiklos metų 
yra sukaupęs netoli 4 milijonų 
dol. Šiuo metu fonde yra 2 mili
jonai . Išvardino užsienyje 
veikiančias TF a ts tovybes , 
kurios i fondą yra įnešusios per 
800.000 do! Viso darbuojasi 165 

pasiryžę asmenys. 
TF yra pasiskirstęs į tris 

tingos paskirties skyrius su 
atskiromis sąskaitomis. Pirmojo 
skyriaus sąskaita, arba fondas, 
prikauso Vliko veiklai: Eltos 
biuleteniai, radijo, knygos ir kiti 
leidiniai. Tiems re ikalams 
kasmet i š le idžiama apie 
325,000 dol. An t r a s y ra 
Lietuvos Laisvės iždas. Tai tes
tamentiniai palikimai, aukotojų 
aukos, skirtos Lietuvos Laisvės 
iždui ir pan. Šis fondas įsteigtas 
1979, ir jame šiuo metu yra 
1,145,000 dolerių. Trečias yra 
Lietuvos atstatymo fondas. I šį 
fondą įeina korporacijų, or
ganizacijų ir asmenų aukos, 
skirtos Lietuvos atstatymui. Šis 
fondas yra įsteigtas 1980 metais 
ir turi 30,000 dolerių. 

Prie Lietuvos Laisvės iždo 
veikia vadinamas Abinau-
dis sutarties fondas (Charitable 
Remainder Unitrust). Ši su
tartis turėtų būti plačiau pa
garsinta spaudoje, kuri galėtų 
daug kam pasitarnauti. Pagal 
šią sutartį, asmuo.padovanojęs 
didesnę pinigų sumą. iki jo 
amžiaus galo gauna procentus 
ne mažesnius kaip ir bankuose. 
Panašiomis sąlygomis galima 
dovanoti ir nejudomą turtą, 
akcijas ir vertybių popierius. 

Per praėjusius metus TF 
turėjo pajamų 275,441 dol.. o 
išlaidų - 221.613 dol. 

Šiuo metu TF įsikūręs KA
SOS pastate. 86-21 114 Street 
Richmond Hill. NY, ir turi 
vieną nuolatinę tarnautoją. 

Po pietų pertraukos išklau
sėme Vliko pirm. dr Bobelio 
kalbos, kurioje jis palietė LLL-
gos ir Sąjūdžio santykius , 
lietuviškuosius komunistus ir jų 
persiorientavimą. Išsireiškė: 
„Nei vienas lietuvis neturi būti 
išjungtas iš Lietuvos laisvės 
kovų lauko... turime pasmerk
ti visus tuos. kurie stengiasi 
pakeisti dabartine Lietuvos vy
riausybę". 

Susirinkime dalyvavęs Lietu
vos Aukščiausios Tarybos 
parlamentaras — Jonas Mačys 
kalbėjo apie dabartine kritišką, 
labai įtemptą ir blogėjančią 
padėtį Lietuvoje. Didelis vaistų 
t r ūkumas . Kenčia va ika i 
Ragino sukauptas lėšas Lietu
vai panaudoti dabar nes 
vėliau jūsų pastangos gali būti 
veltui!" 

Diskusijose buvo plačiau iš
diskutuota bei a t sakv ta t 
daugelį paklausimų, kreipiant 
dėmesį i pagalbą Lietuvai. 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui1 

Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti >r patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietine Įstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaskl, Chicago, IL 60629 
(312) 767-66S5 

I letuviams žinomas ir patikimas vardas. 

LB 'mis, 
B A L Y S BUDRAITIS 

N e m o k a m a i įkainuoja 
j ū s ų n a m u s . 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreiptis tel. (312) 
767-O6O0 arba (312) 778-3671. 

Adresas 6600 S. Pulaskl Rd. 
Ona Stop Raal Estata 

House For Sale — By Owner 
Brk RR. 5V2 rms.. 1M baths. all plaster. Ful-
ly paneled bsmt w/3<i bath full kit. 21/2 car 
brk gar Side dnve Sprinkler system ex 
cond Nevv furn & A/C 83rd St Near 
Komensky low 130 s — 312-735-2005. 

LB wis 
Š I M A I T I S REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

For ra le 3 bdrm. ranch; 116 bath; 
very clean; a/c 2 car garage: comer 
lot: alum siding; double pane win-
dows. tinished basement: picture 
wind m kitchen. 

Tel. 312-582-8933 

OAK LAWN CONDO FOR SALE 
PARKSHIRE SOUTH - 2nd FL 

OPEN HOUSE SAT * SUN 1-4 pm 
VVeekdays by appointment 708-423-9234 

2 bedr. 2 bth. 2 c. gar. Under $90.000 
4102 W. 99thSt . 

Speak English when calling 

M I S C E L L A N E O U S 

"ATTENTION — GOVERNMENT 
HOMES from $1 (U-repair). Delin-
quent tax property. Reposses-
sions. Cali 1 -602-838-888Š Ext. 
Gh 7 7 6 5 

Pirmą kartą lietuvių kalba: 
Italų poezijos antologija 

I TALUOS BALSAI 
Sudarė Povilas Gaučys 
Redagavo St. Santvaras 

Šioje antologijoje telpa 27 poetų 
kūryba. 200 psl . spaudė Morkūno 
spaustuvė. Kama su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyv. dar prideda 64 
et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 West 95th S t ree t 

T e l . — GA 4-8654 
: — S 

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

Turiu Chicngos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

* 

" A T T E N T I O N : POSTAL JOBS! 
Start $11,41 /hour! For application 
info call (1 ) 6 0 2 - 8 3 8 - 8 8 8 5 , Ext. 
M . - 7 7 6 5 , 6 am — 10 p m , 7 
d a y s . " 

SUARTĖJIMO PAMALDOS 

Kardinolas J. Bernardinas 
birželio 2 d. 7:30 vai. vakare Šv. 
Andriejaus graikų stačiatikiu 
bažnyčioje Chicagoje. Sheridan 
Road ir Lake Shore Drive. laikė 
pamaldas, minint 25 m. sukakt j 
suartėjimo ta rp katalikų ir 
graikų ortodoksų Bažnyčių. Pa
maldomis paminėtas jų Meilės 
dialogas, suartėjant šioms Baž
nyčioms. 

DRAUGE GAUNAMI „NIDOS" KNYGŲ 
KLUBO LEIDINIAI 

M I L Ž I N Ų R U N G T Y N Ė S E . a t s i m i n i m a i 
1944-1944. Myk. Vai tkus. 203 psl $3.00 

TAIKA ATEINA J SLĖNĮ, romanas. I rena Joerg. 
138 psl $3.00 

TOLIMŲ KRAŠTŲ MIRAŽAI, kel ionių įspūdžiai . 
Ava Saudargienė 342 psl $4.00 

PO ANGELŲ SPARNAIS, novelės. Alė Rūta. 191 
psl $3.00 

NUSKANDINTAS ŽIEDAS, romanas. Juozas Tini-
nis. 206 psl $3.00 

TUBOTO GAIDŽIO METAI, romanas. K. Barėnas. 
438 psl $3.00 

NEMUNAS TEKA PER ATLANTĄ, romanas. Vyt. 
Alantas. 263 psl $3.00 

VIKTUTĖ, apysaka. Šatri jos Ragana. 143 psl. $2 00 
MANOJI DZŪKIJA, ats iminimai. Jonas Miškinis. 

192 psl $3.00 
SAULĖS GRjŽIMAS. novelės. A l . Baronas. 141 

psl $3 00 
NAIKINAMIEJI, politinio kalinio pasakoj imas. Ava 

Saudargienė 224 psl $9.00 
KLAJOJANČIOS LIEPSNOS, pasakoj imai Jurgis 

Jankus. 341 psl $9.00 
TAIKOS RYTAS, novelės. J . Gl iaudą. 229 psl . $3.00 
PURIENOS PO VANDENIU, novelės. Pulgis And

riušis 158 psl $3 00 
TARP DANGAUS IR ŽEMĖS, fel jetonai. R. Spalis. 

142 psl $3 00 
KETVIRTOJI PRADALGĖ, l i teratūros metraštis. 

K Barėnas. 384 psl $3.00 
PENKTOJI PRADALGĖ, l i teratūros metrašt is. K. 

Barėnas. 412 psl $3.00 
ŠEŠTOJI PRADALGĖ, l i teratūros metrašt is. K. 

Barėnas 400 psl $3.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti , 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
t imo išlaidos 



V. ŠIMOLIŪNUI IŠKELIAVUS DRAUGAS, antradienis, 1990 m. birželio mėn. 5 d. 

Balandžio 16 dieną, sulaukęs VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 
76 metų amžiaus balandžio 16 
dieną mirė plataus masto visuo- J i s n u o P,at PirmUJU savo at-
menininkas Los Angeles telki- ^ i ™ 0 l f^f Angeles dienų 
nio įvairių organizacijų ii- aktyviai dalyvavo organiza-
gametis darbuotojas Vladas c i n ė J e v ^ l o j e 
Simoliūnas. 

A.a. Vytautas Alantas — rašytojas ir žurnalistas. 

A.A. VYTAUTAS 
ALANTAS -

RAŠYTOJAS IR 
ŽURNALISTAS 

Kai plačiai pasklido žinia, kad 
sunkiai sergąs rašyt, ir žurn. 
Vytautas Alantas yra ligoni
nėje, ilgesnį laiką žmonos Irenos 
heroišku pasiaukojimu globo
jamas, kai balandžio 24 d. iš 
Detroito suskambėjo jo žmonos 
Irenos liūdna žinia, atsivėrė ilgu 
metų bendravimas su Vytautu 
Alantu, praeities prisiminimai. 
Likau vienintelis gyvųjų tarpe, 
buvęs „Lietuvos Aido" dien
raščio redakcijos kolektyvo 
narys, kai Vyt. Alantas buvo 
vyriausias redaktorius. Jei kam 
nors buvau labiausiai dėkingas 
gyvenime — tai t ik Vyt. 
Alantui. 

Vytautas Alantas (iki 1937 m. 
tikroji pavardė buvo Jakše-
vičius) gimė 1902 m. birželio 18 
d. Sidabrave, Naujamiesčio vi. 
Mokėsi ir baigė Šiaulių gimna
ziją. Būdamas 17 m. iš ketvirtos 
klasės įstojo savanoriu į ka
riuomenę. 1923-24 m. studijavo 
univers i te te Kaune. Metus 
mokytojavęs Plungės gimnazijo 
je, 1925 m. studijavo pietų Pran
cūzijoj, Montpellier universi
tete, klausydamas meno istori 
jos. pasaulinės istorijos, psi
chologijos, žurnalistikos ir kitus 
kursus. Universitetą baigė 1929 
m.7 gaudamas Licencie es Let 
t res diplomą. 

1931 m. pasirodė su savo pir
muoju novelių rinkiniu ,.Artis
to širdis". Kai po tos knygos 
pasirodymo praėjo 50 metų, Vy
tautas Alantas minėdamas 80 
metų sukaktį parašė savo credo, 
antrašte: ..Mano pasakymai", 
kur skyriuje apie meną ir tautos 
sielą rašė: „Menininkas yra bur
tininkas, barstąs vizijas ant tau
tos kelio. Tautą reikia visą laiką 
kurt i . Menininkas yra tautos 
sielos paslapčių ieškotojas". Jo 
kūryba buvo poezija, romanai, 
novelės, drama, komedijos, bio
grafijos, publicistika, įvairia 
spalviai etiudai. Knygų skaičius 
— 35, rankraščiuose — 7. Pali 
kimas žurnalistikos, vėl kelių 
tomų rinkinys. 

Vytautas Alantas, pradėjęs 
žurnalistinį redaktoriaus darbą 
1930 metais Eltoje, 1934 metais, 
palyginti gana jauno amžiaus. 
32 metų, buvo paskirtas ..Lie
tuvos Aido" dienraščio vyriau 
siuoju redaktoriumi, išbuvo 
šiose pareigose 5 metus, ilgiau 
negu kiti redaktoriai. Būti ofi
ciozo vyriausiuoju redaktorium 
buvo sunkios ir atsakingos 
pareigos. Sakydavo, kad trys 

pareigūnai tada būdavo paso
dinami ant ka r š tų pėdų: 
..Lietuvos Aido" vyriausiasis 
redaktorius. Klaipėdos guberna-
tor ius . Kauno Vals tybin io 
teatro direktorius. Bet ant karš
čiausių žarijų sėdėdavo oficiozo 
redaktorius. Jis buvo skiriamas 
ministeno pirmininko su pre
zidentūros pritarimu. Nežiūrint 
visų tų kliuvinių, Vytautas 
Alantas sugebėjo visų pašalinių 
įtakų atsikratyti, ir jo reda
guojamas „Lietuvos Aidas" 
tuomet išgyveno savo žydėjimo 
metus. Savo atsiminimuose jis 
rašė, kad pradėjęs redaguoti, iki 
ausų pasinėrė žurnalistikoje, 
redaktoriavimas patiko ir dirbo 
labai atsidėjęs. Perėmęs 
pareigas iš rašyt. Igno Šeiniaus, 
padidino dvigubai prenumeratą 
ir pradėjo leisti dar kitą rytinę 
;aidą. 

Vytautas Alantas tiek ofi
cialių redakcijos posėdžių metu. 
tiek pasikalbėjimuose buvo la
bai taktiškas, dipiomatiškai 
manieringas, guvios orienta
cijos, kantriai išklausąs kito 
nuomones. J is skatinte skatino 
kr i t i škai pas i saky t i apie 
išėjusias dienraščio laidas, 
atidengti turimus planus, suma
nymus. Dirbdamas karštoje tiek 
užsienio, tiek vidaus politikos 
aplinkoje, atrodė mums, kad 
mokėjo išlaikyti pusiausvyrą, 
nors redakcijoje tų ,,košių 
košelių" prisivirdavo kasdien. 
Savo atsiminimuose jis rašė. 
kaip Argentinos konsulas, per 
skaitęs dienraštyje, kad jų val
džios žmonės ima kyšius, taip 
įsižeidė, jog iškvietė redaktorių 
dvikovon. Argentinai darant 
spaudimą, Vytauto Alanto pa
vardė, kaip vyriausio redakto-
riaus.buvo išbraukta, įrašant S. 
Aleksandravičiaus pavardę, nors 
Alantas ir buvo paliktas parei
gose. Tokių ir panašių perkūno 
dundėjimų bei ledų krušų gana 
dažnai užkrisdavo ant vyr. 
redaktoriaus galvos. Prisimenu 
tik viena atsitikimą, kai V. 
Alantas po ilgesnio pasikal 
bėjimo su Juozu Belecku, išei
damas iš reporteriu kambario 
t a ip smarkiai t r ink te lė jo 
durimis, kad net t inkas pradėjo 
byrėti nuo lubų. Mums visiems 
i netikėtumą sužiurus, atsisuko, 
nusišypsojo ir. ištiesęs Juozui 
ranką, pasakė, jog reikia sau
gotis skersvėjų. Po valandėlės 
jis paskambino ir pakvietė re
dakcijos kolektyvą į Metropolio 

restoraną vakarienės. 
Vytauto Alanto ryškiausias 

kaip redaktoriaus pažymys — 
tai ta kūrybiškoji gėrio, grožio, 
t iesos i e škan t i neramioj i 
žurnalistinė slinktis, ta atkakli 
ir nepalaužiama viltis jungti 
visą redakcinį kolektyvą dirbti 
vienai idėjai — ieškoti tų 
rašytinių žodžių puošmenų, 
k u r i e , sudė t i į l a ikrašč ių 
puslapius, darytų dienraštį 
ska i ty to ju i vil iojančiai 
patrauklų. 

Vytauto Alanto redaguojamas 
..Lietuvos Aidas" sugebėjo įtikti 
leidėjams, o gal žymiai daugiau 

juos klystančius įtikinti, jog iš 
laikraščio negalima padaryti 
l iū to ašaromis verk ianč io 
ga l iūno. Vakarų kul tūroje 
išaugęs žurnalistas aktyviai 
prisidėjo prie savo lietuviškos 
žurnalistikos kūrimo. 

Vytautas Alantas nepriklau
somybės metais buvo paskutinis 
Lietuvos Žurnalistų sąjungos 
pirmininkas, perorganizavęs ją 
į profesinę žurnalistų sąjungą. 
Jis išeivijoje atgaivino Lietuvių 
Žurnalistų sąjungą, ilgus metus 
pirmininkavo, buvo žurnalistų 
leidinio įkūrėjas ir redaktorius. 
Vytautas Alantas buvo Lietu
vių Rašytojų draugijos ir Lie
tuvių Žurnalistų sąjungos gar
bės narys. 

Vytautas Alantas atsimini-
muose rašė, kad žmona Irena velionis priklausė, atstovai 

Kaip buvusiam Nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės 
karininkui jam buvo artima 
Karių Veteranų sąjunga — 
Ramovė: kelis kartus buvo 
valdybos p i rmin inku ir 
valdybos nariu. 

Buvo aktyvus Juozo Dauman
to vardo Šaul ių kuopos 
valdyboje. 
Priklausė daugeliui kitų orga
nizacijų. 

Vladą Šimoliūną teko arti
miau pažinti Los Angeles Lietu
vių Radijo klubo ir Radijo 
valandėlių veikloje. Jau prieš 
daugelį metų jis įsijungė į radi
jo darbą kaip programų redak
torius ir pranešėjas. Dažnai 
savo programas paįvairindavo 
savo parašytais radijo vaidi
nimais. Jis kelis kartus buvo iš
rinktas į Radijo klubo valdybą. 
Paskutiniu metu buvo klubo 
sekretoriumi. 

Kalifornijos Lietuvių radijo 
emblemą — prie vandenyno 
staugiantį geležinį vilką, kurio 
balsą perduoda radijo antena — 
suprojektavo Vladas Simoliū
nas. 

Vlado Šimoliūno palaikai 
buvo palydėti iš Sv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios į Forest 
Lawn kapinių — l ie tuvių 
skyrių. 

Kapuose ir vėliau vykusio 
minėjimo metu parapijos salėje 
atsisveikinimo kalbas pasakė 
daugelio organizacijų, kurioms 

Ramovėnų vardu kalbėjo — 
Juozas Ruokis. Šaulių sąjungos 
— Juozas Pažėra. Birut ininkiu 
— Alfa Pažiūrienė. Taut inės 
sąjungos — Rūta Šakienė. Lietu
vos Dukterų — Regina Gaspa-
ronienė. Radijo klubo — Vytau
t a s Šeštokas. Lietuvių Susivie 
nijimo — Jul ius Kiškis. Lietuvių 
Bendruomenės — Jan ina Ruk 
šėnienė. Kelionių draugų vardu 
— A n t a n a s Mikala jūnas ir 
jaunystės draugų varau — mirų 
sio švogeris Petras Petrušai t is . 
Minėjimo pabaigoje visiems 
padėkojo velionio našlė Stase 
Šimoliūnienė. 

Minėjimą pravedė Antanas 
Bulota. 

La ido tuv ių metu velionio 
mėgiamam žurnalui „Karys" 
paremti paaukojo daugiau 600 
dolerių. 

Naujai įsteigtam tiesioginiam 
Lie tuvos Nepr ik l ausomybės 
fondui paaukojo: našlė Stasė 
š imol iūnienė . Marija Gimbu 
t ienė ir Henr ikas Butkus visi 
k a r t u 300 dolerių. Dana Paš-
kevičienė. velionio a tminimui . 
Radijo valandėlei paremti paau
kojo 35 dolerius. 

Šešis mėnesius prieš mirt}. 
Vladas Simoliūnas įdėjo daug 
d a r b o , p a s i š v e n t i m o savo 
lėšomis išleisdamas dr. J. Gim
buto redaguotą savo dėdės atmi 
n imu i sk i r tą knygą: J o n a s 
Simoliūnas, visuomenininkas. 
— mokslininkas — inžinierius. 

Vladas Simol iūnas pal iko 
neišdildomus pėdsakus šiame 
Pacifico vandenyno pakrantės 
telkinyje. Losangeliečiai pasiges 
Vlado Šimoliūno. kaip visuome
n in inko , o rgan iza to r iaus ir 
vadovo. 

Mielas Vladai, tegul tau būna laisves ir Nepriklausomybės 
lengva ši svetinga Amerikos dėl kurios tu daug ir su pasi 
žemė, kuri tave priglaudė dar šventimu dirbai, 
nesulaukus pilnos Lietuvos 

jam kultūriniame darbe buvo 
inspiratorė, ryški, spalvinga 
talkininkė, savo nuopelnais net 
lemianti kūryboje. 

Atsisveikinimo vakare su a.a. 
Vytautu Alantu koplyčioje buvo 
daug žmonių,taip pat atvažia
vusių iš Floridos, Kanados, 
Chicagos. Viešpatavo rimtis ir 
susikaupimas. Atsisveikinimą 
literatūriniai nuspalvino Jo-
landa Zaparackienė, supažin
dindama su velionio biografija, 
įterpiant ištraukas iš jo paliktų 
raštų. Rašyt. Balys Gražulis 
atsisveikino Lietuvių Rašytojų 
draugijos vardu. Vytautas Kas
niūnas atsisveikino Lietuvos 
Žurnalistų sąjungos kolegų var
du. Vytau tas Kutkus atsi
sveikino Lietuvių Žurnalistų 
sąjungos vardu. D a n u t ė 
Jankienė skaitė Vytauto Alan
to viziją. Ada Jucienė atsi
sveikino Toronto „Da inos" 
vieneto vardu. Seserėnas kun . 
Kęstutis Trimakas giliai išmąs
tytomis mintimis literatūriniu 
keliu vedė žemėje dėdės Vytau
to įmintomis pėdomis su jo 
tikėjimu. 

Balandžio 25 d. 9 vai. ryto 
velionis buvo nulydėtas į Dievo 
Apvaizdos bažnyčią. Grabne-
šiais buvo Algis ir Ginas Alan
tai. Alfa Baleišis, Aleksandras 
Jucys, Vyt. Kasniūnas. Diony
zas Trimakas. Šv. Mišias atna
šavo ir pamokslą pasakė kun. 
Kęstutis Trimakas, celebravo 
parapijos klebonas kun. Vik
toras Kriščiūnevičius. Pamoks
l in inko žodžiuose gyvai 
skambėjo iškili psalmių poezija, 
kūrybinio gyvenimo keliu ėjusio 
kūrėjo pasiekimai žemėje. Ant 
sienos kabojo dail. Jurgio Daug-
vilos medžio raižinys „Kryžiaus 
kalnas Lietuvoje". Sol. Astos 
Jurgaitytės jautriai išpildytos 
giesmės su Vido Neverausko 
vargonų muzikos palyda. 

Ir kaip visa tai tiko paskirti iš
kiliam kūrėjui Vytautui Alan
tui. visada besididžiavusiam 
mūsų žemės kaimo kilme. 

Nesurasi ir neišsakysi užuo
jautos žodžius, kūrėjui mirus, 
skirtus žmonai Irenai, sūnui 
Algiui ir šeimai, sūnui Ginui, 
seseriai dr. Ritai, gyvenimo 
mele paskyrusiai vienuolynui, 
kai visai tautai palikta tiek 
grožio. Vytautas Kasniūnas 

A.tA. 
ADAM GUDAT 

Gyveno Brighton Parko apylinkėje, Chicagoje. 
Mirė 1990 m. birželio 1 d., sulaukęs 80 m amžiaus 
Gimė Lietuvoje. Raseinių apskrityje. Paežerio kaime. 

Amerikoje išgyveno 33 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eugenia, sūnūs 

Adam marti Bonnie, Albertas, marti Renate ir penki anūkai. 
Kūnas buvo pašarvotas pirmadienį, birželio 4 d. W. Kosary 

koplyčioje, 3100 W. 59 St. 
Laidotuvės įvyks antradienį, birželio 5 d. iš Ziono Lietuvių 

Ev Liuteronų bažnyčios. 9000 S. Menard. Oak Lawn. IL, ku
rioje 10 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionio siela. 
Po pamaldų bus nulydėtas j Betanijos kapines. Justice IL. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažjs 
tam:- dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnūs ir anūkai . 
Laidotuvių direkt. VValter Kosary. Tel. 312 434-4246. 

T R E J Ų M E T Ų 
M I R T I E S S U K A K T I S 

A.tA. 
MAGDALENA 

VITKIENĖ 

Jau suėjo treji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą Žmoną. Motina ir Močiutę, kurios ne
tekome 1987 m gegužes 24 d 

Nors laikas bėga. bet mes jos niekados negalėsime užmirš 
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžina ramybę 

Užjos siela šv. Mišios bus atnašaujamos birželio mėn. 10 
d. 11:15 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose mišiose ir kartu su mumis pasimelsti už a.a. 
Magdaleną. 

Nuliūdę: vyras, sūnus, duktė ir anūkai. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741 1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5234)440 

mir.i-
fond' 
nuc; 

A.tA. 
PRANUI PARGAUSKUI 

. jo brolį ALFONSĄ PARGAUSKĄ, , ,Į laisvę 
iždininką, ir kitus gimines bei artimuosius 

džiai užjaučia 

.,/ laisvę fondo" valdyba 

A.tA. 
inž. JONUI STASIUI 

mirų-, s iunčiame nuoširdžią užuojautą žmonai 
GENUTEI, dukrai ASTAI ir ANTANUI PAŠKAMS 
su - rna. 

Kristina Veselkaitė 
Karolė ir Romas Paulėnai su šeima 

1 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southvvest Hwy. - Tel. <708> 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

A.tA. 
PRANUI PARGAUSKUI 

Ka oje mirus , jo žmoną SALOMĖJĄ, sūnus 
PRANĄ ir JUOZĄ, d u k r ą N I J O L E , b r o l i u s 
ALF' ^SĄ ir JUOZĄ P A R G A U S K U S su še imomis 
gilai- liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučiame. 

Danutė Stankaitytė 
Ona ir Juozas Baužiai 
Dalia ir Liudas Stankaičiai 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 

Marouette Funeral Home 
2533 VVost 71sl Street 
Chicdgo. Illinois M)h2l» 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Ro.ni 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South ^Oth Avenae 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South S)th Avenue 

( kero, Illinois Ni^t) 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami 1-(3121-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

IK)NALD M. PFTKLS 
I VVVRFNCE C. GASLNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 50 A v e . , C icero , I l l ino i s 

PATARNAUJA CHICAOOJE BKI PR1KMIKS(TUOSE 
Te l . (708) 652-5245 



DRAUGAS, antradienis , 1990 m. birželio mėn. 5 d. 

x Kun . A n t a n a s Miciūnas, 
MIC, Kenoshos Šv. Pe t ro 
parapijos klebonas, kunigystės 
50-ties metų sukaktį minėjo 
pereitą sekmadienį, birželio 3 d., 
2 valandą p.p. Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčioje 
koncelebracinėmis šv. Mišiomis 
ir banketu parapijos salėje. 
Jubil iatas yra kilęs iš Brighton 
Parko, dėl to ir čia jo artimieji 
— broliai ir jų vaikai surengė šį 
minėjimą. Banketui vadovavo 
kun. Antanas Zakarauskas. 

x Kaz imieras Vaitkevičius 
yra sunkiai susirgęs ir perkeltas 
į Little Company of Mary ligoni
nę, kambarį 3386. Lankymo va
landos yra nuo 1 vai. kasdien. 
Pirmiau gulėjo Šv. Kryžiaus 
ligoninėje. 

x Pa t iks l in imas . Violetos K. 
Doveinytės vestuvės su Glenn 
G. Betrus Detroite Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioje bus 
birželio 9 d. (ne birželio 3 d., 
kaip per klaidą anksčiau buvo 
parašyta). 

x G i n t a r a s C h o m e n t a u s -
k a s , psichologas iš Vilniaus, 
s k a i t y s p a s k a i t ą apie psi
choterapiją Vilniuje pirma
dienį, birželio 11 d., 7:30-9 v.v., 
C. G. Jung Institute, 550Callan 
Ave., Evanston, IL. Paskaita 
y ra nemokama. G. Chomen-
tauskas į Chicagą atvyksta iš 
Californijos, kur j is lankėsi pas 
amerikiečius mokslininkus, o 
Chicagoje norėtų susitikti ir su 
lietuviais. 

x R a m ū n a s i r Danguolė 
V a n a g ū n a i , gyv. Windfield, 
111., kar tu su savo giminaičiais 
Stasiu ir Danguole Žiliais iš 
Lietuvos, gyv. Utenoje, buvo 
atvykę i Chicagą, lankė kitus 
g imines , t a proga aplankė 
„Draugą", pasidalino kelionės 
įspūdžiais ir susipažino su 
. .Draugo" spausdinimo ofseto 
technika. Svečiai, giminaičių 
globojami, jau turėjo progos 
aplankyt i vakarų Amerikos 
žymiąsias vietoves ir pajusti 
amerikietiško gyvenimo pulsą 
Atsisveikindami su administra 
cija Vanagūnai įteikė ir 25 dol. 
auką dienraščio palaikymui. La 
bai dėkojame. 

x Gail . seselė iš Lietuvos 
ieško d a r b o . Gali prižiūrėti li
gonius, vaikus arba vyr. am 
žiaus žmones. Skambin t i p o 6 
v.v. 708-599-4643. 

(sk) 

x O lympia r a šomos maši
nė lės su liet. r a idynu . Siun
čiam įvairius siuntinius su čia 
a p m o k ė t u mu i tu . Kreiptis: 
S t a sys , 317-842-8035. 

(sk) 
x R. P ū k š t y s vėl vyks ta į 

Lie tuvą liepos mėn. pradžioje. 
T v a r k o m i palikimai, pe rve 
dami pinigai , pigiai pe rkami 
nauji au tomobi l i a i . Atsiskai
tyti iki birželio 30 d. Transpak, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL, 
tel . 312-436-7772. 

(sk) 
x N A U J I AUTOMOBILIAI 

jūsų g iminėms Lietuvoje — 
pigiai! įstaiga dirba nuo 9 
v.r.—5 v. p.p.; Šeštadieniais iki 
2 v. p.p. Tel. 312-136-9123. 

(sk) 

x T R A N S P A K siunčia dė
vė tus d r a b u ž i u s kargo neri
botais kiekiais. MUITO NĖRA 
— naujas patarnavimas. 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60<»29. 
tel . 312-436-7772. 

(sk) 

x Lietuvos keliauninku do
mesiui . Kas nori patvirtinu ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius \ Lietuva, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki
niais ar autobusais — skambin
kite j New Yorko kelionių agen 
turą „ V Y T I S " 718-769-3:100. 

< s k > 

x Švč. M. Mari jos G i m i m o 
parapi jos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas ir inž. A n t a n a s 
Rudis, vyskupo Vincento Briz-
gio vyskupystės 50-ties me tų 
sukak t i e s minėj imo p i r m i 
ninkai, kviečia visus l ietuvius 
dalyvauti iškilmėse birželio 10 
d., sekmadienį. Koncelebracinės 
šv. Mišios bus 3 vai. p.p. Mari
jos aukšt. mokyklos auditorijoje 
4:15 vai. p.p. bus akademine ir 
meninė dalis. Meninę dalį at l iks 
Lietuvos Vyčių choras, vado
vaujamas muz. Fausto Štrolios, 
smuiku gros Herkulis Strolia. 
Po akademines dal ies b u s 
vaišės. 

x Lietuvių V y r e s n i o a m 
žiaus t a rybos pirmininkė Biru
tė Jasaitienė išsiuntė laiškus, 
prašydama socialiniams rei
k a l a m s aukų . P r i i m a m o s 
visokios aukos — nė viena nebus 
per didelė ar per maža. 

x Vita Žemai t ienė iš Spring-
fieldo, 111., surinko 2000 dol. Lie
tuvos mediciniškos pagalbos rei
kalams. Pinigus atidavė „Mer-
cy Lift" organizacijos komitetui 
vaistų ir k i tų r e i k m e n ų 
pirkimui. Springfielde gyvena 
nedaug lietuvių, taigi sur inkt i 
tokią sumą aukų yra didelis 
pasiaukojimas ir visiems pavyz
dys Lietuvos laisvinimo darbe. 

x A.L.R.K. Mote rų są jun
gos 46-tos kuopos susirinkimas 
bus a t e i n a n t į š e š t a d i e n į , 
birželio 9 d., 1 vai. p.p. Marijonų 
salėje. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti. 

x Sen. J u d y B a a r T o p i n k a 
įnešė rezoliucijos projektą į Illi
nois senatą, kad prez. G. Bush 
pasikalbėjime ir derybose su M. 
Gorbačiovu primintų reikalą 
Pabaltijo— Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai — tautoms apsispręsti 
dėl savo nepriklausomybių. 

x J u o z a s Plečkai t i s , Chica
go. 111.. Liudas Kulnys, Sudbu-
ry, Kanada, L. V. Morkūnas, Isl-
ington, K a n a d a . G r a ž i n a 
Brown, Chicago, 111.. Zuzana 
Pupius, St. Petersburg Beach, 
Fla., Juozas V. Kazakevičius, 
Hesteria, Cal., Joseph Rakštis , 
Seminole, Fla., . .Draugo" gar
bės prenumeratoriai , rėmėjai, 
pratęsė prenumeratą su visa 
šimtine. Nuoširdus ačiū. 

x T Ė V U D I E N O S . ^ Mišių 
bei maldų novena prasidės bir
želio 8 d. ir tesis iki 17 (i. Mari
jonų koplyčioje prie ..Draugo". 
Si novena skirta Švč. -Jėzaus šir
dies garbei, meldžiant tėvams 
kūno ir sielos sveikatos, sėkmes 
darbuose, kantrybes kančioje, gi 
mirusiems — amžinosios laimes. 
Maloniai kviečiame įsijungti į 
šias ypatingas mūsų maldas. 
Savo tevų, vyrų. uošvių ir 
senelių vardus siųskite: Mar i au 
F a t h e r s , 6336 S. K i l h o u r n 
Ave., Ch icago , 111. 60029. 

(sk) 
x VAISTAI I L I E T U V Ą 

s iunčiami įvair ių o r g a n i z a 
cijų i r pavienių a s m e n ų . Kie
kiai neribojami. Pristatymas ga
rantuotas T r a n s p a k , 2638 W. 
69 St., Chicago , IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

<sk> 

x SPRANDINK (pa lendvi -
ca). S K I L A N D I S , r ū k y t o s 
d e š r o s aukštos kokybės į 
Lietuvą - $84.00. T r a n s p a k . 
2638 W. 69 St . Chicagą, IL 
60629. tel. 312-436-7772. 'sk) 

A R A S 

S T O G U S 
Sw — a i • patyrtmu 

i—mm tjėrmmM. 
Pats prt±lū«1u d«rt>a 
ARVYDAS KIELA 

312-737-1717 

Demonstracijose Washingtone prieš Gorbačiovą ir Bajha birželio 1 d. Iš kairės: N. Sadūnaitė, 
R Kučienė. D. Korzoniene ir L Kučas. Nuotr. Viktoro Kučo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MOKYKLA IŠLEIDO 

TRISDEŠIMT DEVINTĄ 
LAIDĄ 

Chicagos aukštesnioji lit. mo
kykla gegužės 19 d., šeštadienį, 
turėjo trisdešimt devintosios 
abiturientu laidos išleistuves ir 
1989-1990 mokslo metų užbai
gimą. 9:15 vai. ryto Dariaus-Gi
rėno pradžios lit. mokykla ir 
Chicagos aukštesnioji suėjo į 
Jaunimo centro apatine salę 
bendroms šv. Mišioms, kurias 
atnašavo kun. J. Juozevičius. 
lit. mokyklos kapelionas, ir 
pasakė trumpą pamokslą, jo pa-
baigoje sve ik indamas abi 
mokyklas baigiančiuosius, o ki
tiems, linkėdamas po atostogų 

x Jaunučio Puodž iūno ba
leto studija baigė dar vienerius 
metus ir užbaigimo proga su
ruošė puikų savo mokinių spek
taklį praėjusį šeštadienį. Pro
gramoje, kuri buvo pavadinta 
,,Aplink pasaulį" pagal įvairių 
kompozitorių muziką, parinktą 
paties Puodžiūno, atliko įvairius 
šokius maždaug 30 studijos 
šokėjų. Šokių choreografas, 
aišku, buvo pats Puodžiūnas. 
Žiūrovus taip pat žavėjo ir 
puikūs baleto šokėjų kostiumai. 
Ši studija dabar yra įsikūrusi 
mūsų Jaunimo centre. 

x Dr. A. Mogenytė-Walker, 
Evanston, 111., „Draugo" garbės 
prenumeratorė, buvo atvykusi į 
,,Draugo" administraciją, pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams su visa šimtine. Labai 
dėkojame. 

x Dr. M. Budrys , Longboat 
Key, Fla., dr. J. Jakševičius, 
Chicago, 111., Felix Kriščiūnas, 
O'Fallon, 111.. Gražina Kenter, 
Danbury, Conn., Jonas ir Maria 
Vidunai, Auburn. Mass., Biru
tė Šležienė, Boston, Mass., 
Apolonija Vitkus. West Hart
ford. Conn., ..Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
t ę s ė prenumeratą su visa 
šimtine. Nuoširdus ačiū. 

x V. Blažys, Lavai West, 
Lavai. P. Q . Kanada, „Draugo" 
garbės prenumeratorius, dien 
raščio rėmėjas daugelį metų. 
pratęsė prenumeratą, pridėjo 
šimtą dolerių su tokiu prierašu: 
„Prašau siųsti laikraštį dar 
vieneriems metams, nors jau 
ne labai gerai m a t a u , nes 
kankina kataraktas. Sveikinu 
ir linkiu geros sėkmės" . 
Nuoširdus ačiū už linkėjimus ir 
auką. Linkime greitai pasveik
ti. 

x R i m a n t a s A u k š t u o l i s , 
Highland Hts.. Ohio, Stasys 
Liepas, New Buffalo. Mich. Sofi
ja Baleckaitis, East Chicago, 
Ind., Stasė Prekeriene. San 
Jose, Cal.. Nina Norris. Chica
go. 111., Marceia J. Aleksis. Wa-
te rbury , Conn.. Antanas 
Vieskalnis, Centerville, Mass., 
. .Draugo" rėmėjai , garbės 
p renumera to r i a i , pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Labai dėkojame. 

sugrįžti ir tęsti lietuviškąjį 
mokslą. 

Pamaldoms pasibaigus mo
kykla grįžo į savo klases, o abi
turientai, nešdami gražią gėlių 
puokštę, vadovaujami dir. J. 
Masilionio ir auk'ttojos R. Jau-
tokienės,ir kitos klasės su savo 
auklėtojais ir moknojais, tėvais 
bei mokykos bičiuliais nuėjo 
prie žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės paminkle Jaunimo cen
tro sodelyje. Abiturientui Juo
zui Vilučiui pasakius patriotinę 
kalbą, abit. Karo.is Žukauskas, 
lydimas kitų abiturientų, padėjo 
gėles. Sugiedota Marija, Mari
ja. 

Vėl grįžta į apaunę salę. Vi
siems plojant, abi tur ientus 
įvedė jų auklėtoja R. Jauto-
k iene . I prezidiumą buvo 
pakviesti visi mokytojai. Tėvų 
komiteto pirm. L Šmulkštys ir 
sekr. A. Užgirien- mokyklos rė
mėjai J. ir A. Vssiukevičiai ir 
Krikštanavičiau- fondo pirm. 
dr. R. Vitas. 

Sugiedojus Lietuvos himną, 
dir. J. Masilionis pranešė apie 
mokyklos pade'.; ir svarbesniuo
sius įvykius. Mokykloje dirba 7 
mokytojai: dir J. Masilionis. 
ses. Angele. D. Eidukienė, dr. K. 
Ėringis, R. Jautokienė, N. 
Pupienė ir F. Strolia. Nuo įsikū
rimo dirbo 77 mokytojai. Iš jų 19 
jau yra mirę (šiais m. m. E. 
Bielskiene ir V. Liulevičius). 
Mokyklą baigė. įskaitant šių 
metų abiturientus. 959. Iš jų 18 
yra mirę. Mirusieji buvo pagerb
ti susikaupimo minute. 

Mokykloje darbas vyksta šeš
tadieniais nuo Darbo dienos ligi 
gegužės mėn antrosios pusės, 
išdirbant apie 33 šeštadienius 
nuo 9 v.r. ligi 1:45 vai. p.p. 
turint po 6 pamokas. 

Mokykla per mokslo metus 
viešai pasirodo keturis kartus: 
per tradicini vakarą, kuris šiais 
metais buvo sujungtas su 
mokyklos 40 metų jubiliejumi ir 
įvyko 1990 m. vasario 3 d., ant
ras per Nepriklausomybės 
minėjimą. Kuris buvo atl iktas 

vasario 17 d., dalyvaujant N. 
Sadūnaitei. Kovo 11 d. Lietuvai 
paskelbu įepriklausomybę, ko
vo 17 d. buvo surengtas Lie
tuvos atgimimo minėjimas. Pa
dėčiai Lietuvoje dėl blokados 
blogėjant, mokytojai ir mokiniai 
į traukiami į visokiariopą kovą 
dėl Lietuvos: rašant laiškus, 
dalyvaujant demonstracijose ir 
pan. Trečias pasirodymas bū
davo metraštis. Jis su mokyklos 
40 m. veiklos apžvalga išeis 
vėliau ir bus ketvirtasis pasi
rodymas. Trečiuoju yra šios 
dienos įvykis — mokslo metų 
užbaigimas ir abiturientų išlei
dimas. 

Baigdamas pranešimą, dėko
jo Tėvų komitetui, kurį sudarė 
pirm. L. Šmulkštys, sekr. A. 
Užgirienė, ižd. G. Karaitienė, 
vicepirm. V. Gleveckienė, R. 
Lapšienė ir I. Tijūnėlienė, 
mokytojams, tėvams ir visiems 
rėmėjams, ypač J. ir A. Vasiu-
kevičiams, kurie jau daugiau 
kaip 20 metų mokyklą kasmet 
remia šimtine ar daugiau. 

Baigus pranešimą, prasidėjo 
svarbiausioji šios dienos iškil
mių dalis — atestatų įteikimas. 
Mokytojų tarybos sekr. D. Ei
dukienė perskaitė mokytojų 
tarybos posėdžio protokolo iš
t r a u k ą , i škv i e sdama abi
tu r ien tus atsi imti atestatų. 
Juos gavo penki: Algimantas 
Gleveckas, Lina Modestaitė, 
Laima Pauliūtė, Juozas Vilutis 
ir Karolis Žukauskas (šie abu 
visais penketukais). 

Abiturientus, gavusius atesta
tus , pirmiausia sveikino direk
torius, linkėdamas nepamiršti 
šioje mokykloje įsigytų draugų 
ir lietuviškų žinių, jas ir toliau 
gilinti, būti gerais žmonėmis, 
kad iš gerumo visi pažintų, kad 
esi lietuvis. Tėvų komiteto var
du sveikino pirm. L. Šmulkštys. 
I Pedagoginį lit. institutą kvie
tė stud. V. Paulius, septintokų 
vardu atsisveikino Aidė Užgiry-
tė. Krikštanavičiaus fondo var
du sveikino Robertas Vitas ir 
pirmaisiais baigusius J. Vilutį 

ir K. Žukauską apdovanojo 100 
dol. Amerikos bonais. Kny
gomis buvo apdovanoti visi abi
turientai ir taip pat kitų klasių 
pirmieji mokiniai R. Lukas, J. 
P lača i t ė , G. Vygan tas , L. 
Lapšytė. 

Pačioje iškilmių pabaigoje abi
t u r i e n t u s pasveikino jų 
auklėtoja R. Jautokienė, o kiek
vienas abiturientas tarė po atsi
sveikinimo žodį. 

I šda l inus k i tų k las ių 
mokin iams pažymėjimus, 
iškilmės buvo baigtos. Visi daly
viai buvo pakviesti į kavinę, kur 
buvo abiturientų tėvų ir Tėvų 
komiteto suruoštos vaišės. Čia 
dar gerą valandą pabuvota, 
pasišnekučiuota mokyklos ir 
Lietuvos aktualiaisiais klau
simais. 

P . R. 

LIETUVIŲ I S T O R I J O S 
DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS 

Susirinkimas įvyko gegužės 
mėn. 22 d. Seklyčioje, jį pradėjo 
d-jos pirmininkas direkt. J. 
Masilionis. Pirmiausia buvo 
pris imint i šių metų eigoje 
mirusieji d-jos nariai: Prof. dr. 
J. Jakštas, buvęs d-jos pirm.; 
žurn. J. Vasaitis, buvęs „Min
t ies" redaktorius ir leidėjas; 
i s tor ikas V. Liulevičius, 
daugelio istorinių veikalų au
torius. Išėjusieji į amžinuosius 
sodus buvo prisiminti susi
kaupimo minute. 

Kadangi numatytas prele
gentas A. P. Bagdonas atsigulė 
į ligoninę, numatyta paskaita 
neįvyko. Todėl direkt. J . Masi
lionis parūpino kitą paskaitą, 
tema: „Lietuvių kalbos grama
tikos ir gramatinis terminų vys
tymasis". Graikiškai „gramma" 
reiškia raidę ir pats gramatikos 
pavadinimas yra graikiškos 
kilmės. Tos pačios kilmės yra ir 
žodžiai: telegrama, monograma 
ir kardiograma. Graikai sukū
rė gramatikos mokslą ir sudarė 
gramatikos terminus. Iš jų 
viską pasisavino romėnai, tik, 
žinoma, graikiškus terminus 
išsiversdami lotyniškai . 
Viduramžiais lotynų kalbai 
tapus bendrine mokslo kalba, 
romėnų gramat ika ir jos 
taisyklės liko modeliu ir kitų 
tautų gramatikoms. Lietuvių 
kalbos gramatika irgi buvo 
sudaryta pagal lotynišką pavyz
dį ir išsiverčiant gramatinę 
terminologiją. Kaip vėliau 
matysime, tų terminų vertimas 
buvo gana komplikuotas dar
bas. Vieniems jis vyko lengviau, 
kitiems sunkiau. 

Lietuvių kalbos pirmąja 
gramatika galime laikyti M. 
Mažvydo 1547 m. „Katekizme" 
įdėtą abėcėlę „Pigus ir trumpas 
mokslas skaityti ir rašyti". Taip 
pat jau matome ir bandymą 
lotynišką terminologiją versti į 
lietuvių kalbą. Raides jis vadina 
„skaitytinėmis" ir jų priskaito 
23. Pagal jį skaitytinės yra „di
džios" ir „mažos". Antroji 
gramatika „Clavis linguae Li-
tuanicae", buvo parašyta K. Šir-

Lietuviai demontuoja pne Kapitolio NVashinfrtone. D C . prieš Gorbačiovą. Nuotr Viktoro Kučo 

vydo apie 1630 m., tačiau ji nėra 
išlikusi. 1653 m. Mažojoje 
Lietuvoje išėjo D a n i e l i a u s 
Kleino l o ty n i šk a i p a r a š y t a 
„Gramatica Li tuanica" , o se
kančiais metais t a pati grama
t ika buvo išversta į vokiečių 
kalbą. Bendrai paėmus , Mažo
joje Lietuvoje buvo išleista gana 
daug gramatikų, tad ir ten 
išleistųjų knygų kalba buvo 
daug geresnė. XIX-tojo amžiaus 
pradžioje prasidėjus žemaičių 
tautiniam atgimimui, tuojau 
pajusta gramatikos reikalingu
mas. S. Stanevičiaus rūpesčiu 
1829 m. buvo išleista nauja 
1737 metų gramat ikos „Uni-
versitas" laida. 

Padėtis kiek pagerėjo, kai 
antrojoje XIX amžiaus pusėje 
Kauno k u n i g ų seminarijoje 
buvo pradėta dėstyt i lietuvių 
kalbą. Čia homiletiką dėstė 
kun. A. Baranauskas , kuris 
suprato, jog n o r i n t saky t i 
pamokslus — visų pirma reikia 
mokėti kalbą. Seminarijoje 
dėstydamas kalbą j is naudojosi 
A. Schleicherio gramatika. 1870 
m. ją išsivertė, t a i p pat kūrė ir 
savo gramatinę sistemą. J is yra 
pirmasis lietuviškos gramatinės 
terminologijos kūrė jas . Kai 
kurie jo te rminai buvo taip 
sudaryti, kad ne t jo mokiniai 
juokėsi. Priebalsius jis skirstė į 
šnypščius, švilpius ir čiulpius. 
Pačias lietuvių kalbos pamokas 
klierikai vadindavę „šnypš-
tynėmis". A. Baranauskas jau 
1875 m. buvo parašęs grama
t iką , .Moks l a s l i e tuv i škos 
kalbos", tačiau nebuvo atspaus
dinta i r liko t i k kl ier ikų 
užrašuose. 

Vėliau seminari joje dėstė 
buvęs A. Baranausko mokinys 
kun. K. Jaun ius . Jo lietuvių 
kalbos g r a m a t i k a t a ip pat 
teišliko t ik kl ier ikų užrašuose. 
Vėliau K. J a u n i u i bedėstant 
Pe t rap i l io D v a s i n ė j e aka
demijoje, jam sekretoriavo K. 
Būga, kur is vėl iau tapo žymiu 
kalbininku. Artinosi XIX a. 
pabaiga, bet lietuviškos grama
tikos d a r vis nebuvo. Kai 
Amerikoje 1879 m. pradėjo eiti 
laikraščiai — ta i jokių grama
tikų d a r neturėjo. Taip pat 
„Aušros" ir „Varpo" leidėjai 
turėjo apsieit be gramatikos. 
Užtat V. K u d i r k a rašė : 
„šiandieną kiekvienas rašėjas 
dirba sau gramat iką ir kiek
vienas savotiškai rašo — kitaip 
ir būt negali. 

1896 m. Susivienijimas lietu
vių Amerikoje (SLA) savo seime 
Brooklyne paskyrė 100 dol. 
premiją t a m . k a s p a r a š y s 
„Lietuvišką gramat iką" . Po 
kurio laiko į šį konkursą 
a ts i l iepė P e t r a s Avižonis , 
medicinos s t u d e n t a s . J i s 
domėjosi lietuvių kalba ir buvo 
pa ra šęs g r a m a t i k ą , ku r i ą 
peržiūrėjęs i r p a t a i s ę s J . 
Jablonskis pavadino „Lietu
viškos gramat ikė lės" vardu. P. 
Avižonis tą „gramat ikė lę" pa
s iuntė į A m e r i k ą . Gavo 
atsakymą, kad už tą gramatiką 
skirta pusė premijos, kadangi 
trūksta lietuviškų terminų. P. 
Avižonis pasiūlė J. Jablonskiui 
prisidėti ir pasidalinti honorarą. 
Pertvarkytą gramat iką Petro 
Kriaušaičio vardu išsiuntė į 
Ameriką. SLA seime 1900 m. 
spalio 9-10 d. Elizabeth. N.J., 
nutarta išmokėti Petrui Kriau-
šaičiui 100 dol. Ta gramatika 
1901 m. buvo išspausdinta 
Tilžėje antraš te : „Lietuviškos 
kalbos gramat ika . Rašytojams 
ir s k a i t y t o j a m s vadovėl i s . 
Parašė Petras Kriaušait is". 

Paskaita buvo gerai parengta, 
įdomi ir lengvai klausoma. Po 
paska i tos b u v o k a v u t ė i r 
pašnekesiai. 

J . Žygas 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avernie 

Chicago, IL 60629 
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