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Atstovų rūmai skiria 
paramą Pabaltijo 

kraštams 
Du Kongreso etapai — parama respublikoms 

Washingtonas, 1991 birželio 
21. (LIC) — Šiomis dienomis 
JAV Kongreso Atstovų Rūmai 
nutarė Baltijos šalims skirti 
bent 7.5 milijonų dolerių parem
ti demokratines bei rinkes 
ekonomikos reformas, o sovietų 
valdžiai nustatė labai griežtas 
sąlygas JAV paramai išgauti. 

Siūlymas sk i r t i techninę 
paramą Pabaltijo šalims buvo 
įrašytas j finansinės pagalbos 
užsienio ša l ims įgaliojimo 
įstatymo projektą ir į finansinės 
pagalbos užsieno šalims asigna
vimo įstatymo projektą. 

Kai Kongresas priima įsta
tymus, su kuriais susijusios 
išlaidos, pagal įprastą tvarką 
pereinami du etapai. Vienas yra 
įgaliojimo e tapas , kur iame 
duodami nurodymai kaip, kur. 
kam projektai bus vykdomi. 
Tačiau jokie pinigai projektams 
nėra skiriami, nors išlaidos gali 
būti apibrėžtos šiame etape. 
Ki tame etape pinigai yra 
asignuojami įvairiems projek
tams. 

Užsieniui 15.3 bil i jonus 
Trečiadienį, birželio 19 d., 

Atstovų rūmai nubalsavo 15.3 
bilijonų dolerių vertės finan
sinės pagalbos užsienio šalims 
asignavimo įstatymą 1992 biu
džetiniams metams. Ketvirta
dienį, birželio 20 d., Atstovų 
rūmai nubalsavo 25.4 bilijonų 
dolerių ver tės f inans inės 
pagalbos užsienio šal ims 
įgaliojimo įstatymą 1992 ir 1993 
uiudžetiniams metams. Tai 
reiškia, kad iš viso Pabaltijo 
šalims įgaliojama ne mažiau 15 
milijonų dolerių (po bent 7.5 
milijonų dolerių 1992 ir 1993 
metais) bet skiriama bent 7.5 
milijonų dolerių tiktai 1992 
metams. 

Kaip pažymėta šiuose dve
juose įstatymuose, parama 
pabaltiečiams gal būti skiriama 
tiktai tiesiogiai Pabaltijo šalių 
valdžioms ar per nevaidinęs or
ganizacijas. 

Ta pati 7.5 milijonų dolerių 
suma, kuri skiriama Pabaltijo 
šalims, atiteks ir demokrati
nėms valdžioms bei demokratiją 
ir rinkos ekonomiką puoselė
jančioms nevaldinėms organiza
cijoms Sovietų Sąjungoje. Taigi, 
parama plauks tiesiogiai į so
vietų respublikas, o ne per 
Kremlių. 

Griežtos są lygos 
Tuo tarpu Atstovų rūmai 

nustatė labai griežtas sąlygas 
sovietų centrinei valdžiai iš
gauti finansinės paramos iš 
JAV. Kongresmenas Jon Kyl, 
konservatyvus respublikonas iš 
Arizona valstijos pasiūlė pataisą 
finansines pagalbos užsienio 
šalims įgaliojimo įstatymui, 
kuri uždraudžia f inansine 
paramą sovietų valdžiai be 
esminių Kremliaus politinių bei 
ekonominių reformų. Pagrindi
nių šios pataisos kosponsorių 
tarpe buvo nuosaikusis respub
likonas John Miller iš VVashing-
tono ir liberalus demokratas 
Barney Frank iš Massachu-
setts. Taigi, kaip vieno kon-
gresmeno pavaduotojas aiškino 
LIC, pataisa susilaukė paramos 
iš dešiniųjų, kairiųjų bei centris
tinių jėgų Atstovų rūmuose, 
užtat buvo priimta 374-41 san
tykiu birželio 19 d. 

Kyl pataisa turi įstatymo 
galią. Atstovų rūmai atmetė 
kitą, silpnesnę, pataisą, kuri 
būtų tik išreiškusi Atstovų 
rūmų nuomonę f inansinės 
pagalbos sovietų valdžia i 
apribojimo klausimu. Kai kas 
mano, kad Rusijos prezidento 
Boriso Jelcino apsilankymas 
Washingtone kaip tik tuo metu, 
kai pataisos buvo svarstomos, 
labai pasitarnavo kietosios lini
jos santykiuose su Kremliumi 
šalininkams. 

Kyl pataisa uždraudžia su
te ik t i pa ramos su te ik imą 
Sovietų Sąjungai 1992 ir 1993 
metais, nebent JAV prezidentas 
pateiks raštišką patvirtinimą, 
kad sovietai įvykdo tam tikrus 
specifinius pakeitimus. Pavyz
džiui, sovietai turi l iaut is 
naudoję prievartą bei grasini
mus prieš demokratinius judė
jimus; suteikti progą sovietų 
visuomenei laisvais rinkimais 
i š r ink t i valdžią, k u r i ją 
atstovautų; pilnai gerbti tautų, 
esančių Sovietų Sąjungos sudė
tyje, tautinio apsisprendimo 
teisę ir nemėginti priversti 
t a u t a s , t u r i n č i a s i s to r inę 
valstybingumo patirtį prieš 
savo valią l ik t i Sovie tų 
Sąjungoje; atšaukti įgaliojimą 
KGB ir policijai įsibrauti j 
bendrų įmonių įstaigas, tokiu 
būdu pažeidžiant užsieniečių — 
jų tarpe amerikiečių — pilie
tines teises; privatizuoti didecr.o 
dalį valstybinio turto bei įvest 
tik»-ą konkurenciją sovietinėje 
ekonomikoje; smarkiai suma
žinti išlaidas kariniams tiks
lams; neremti tarptautinio te
rorizmo; ne te ik t i pa ramos 
Kubai bei Šiaurės Korėjai. 

(Bus daugiau) 

Popiežiaus delegatas 
Vilniaus arkivyskupo 

laidotuvėse 

New Yorkas , 1991 birželio 
21. (LC) — Šiandien gauta žinia 
iš Lietuvių radijo tarnybos Vati
kane, kad atidėtos arkivyskupo 
laidotuvės iki šio pirmadienio. 

Iš Vilniaus ką tik gauta žinia, 
kad arkivyskupo Julijono Stepo
navičiaus laidotuvės perkeltos 
iš sekmadienio į pirmadienį, 
birželio 24 dieną, 12 valandą. 
Vilniaus katedroje. Popiežiui 
Jonui Pauliui II laidotuvėse 
atstovaus specialiai paskirtas 
delegatas, pronuncijus Olandi
joje a rk ivyskupas Audrys 
Bačkis. 

Arkivyskupsas Bačkis per 
Maskvą pas iekė Vilnių 
penktadienio vakare 8 valandą 
Lietuvos laiku. Iš Maskvos arki
vyskupą lydėjo Lietuvos vyriau
sybės atstovas Bičkauskas, Vil
niuje popiežiaus delegatą pasi
tiko Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko pavaduo
tojas Kuzmickas. 

Minios žmonių kasdien lankė 
Vilniaus katedros žemutinėje 
presbiterijoje pašarvotus arki
vyskupo pala ikus . Ka r s t a s 
skendo gėlėse, nuolatos budėjo 
jaunimo garbės sargyba, buvo 
giedamos gedulingos g i e s m e . 
Ryšium su arkivyskupo mir 
timi Lietuvos vyskupų konfe
renciją pasiekia daug užuo
jautos telegramų. 

Pabaltijo vadai liudija JAV Kongreso Helsinkio kom:>;t Iš kairės matyti Latvijos mimsteris 
pirmininkas Ivars Godmanis. Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis, vertėjas Viktoras 
Nakas ir Estijos ministeris pirmininkas Edgar Savisaar. Šį komitetą sudaro 9 senatoriai ir 
9 kongresmenai ir po vieną oficialų atstovą iš valstybe:-. Gynybos ir Komercijos departamentų. 
Jie dalyvauja Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo konferencijoje, kurios svarba paskutiniais 
dvejais metais ypač sustiprėjo. 

Klimo laisvės žygis 
Vilnius . — Mums rašo Tadas 

Klimas, jog Amerikos lietuvių 
žmogaus teisių veikėjo Pauliaus 
Klimo 370 mylių žygis per 
Paba l t i j o ša l i s sėkminga i 
baigėsi birželio 14 d. prie 
Gedimino kalno Vilniuje. Žygio 
tikslas buvo sužadinti žmonių 
dėmesį Lietuvos, Latvijos, bei 
Estijos kova ats tatyt i savo 
teisėtas nepriklausomybes. 

Paul ius Klimas, gimęs ir 
augės Rochesteryje. New Yorke, 
1988 gegužės 1-22 pėsčias 
nužygiavo iš Rochersterio į Wa-
shingtoną <su vingiais — apie 
500 mylių) padėti tuo laiku 
išlaisvinti įkalintą disidentą 
Petrą Gražulį. Gražulis dabar 
kar tu žygiavo su Klimu už 
bendrą Pabaltijo tautų laisvę. 

Nuo Tal ino k a r t u 
su es ta is 

Žygis, prasidėjęs gegužės 14 
prie Estijos Aukščiausiosios 
Tarybos rūmų Talino senamies
tyje, buvo remiamas bei koor
dinuojamas Lietuvos Sąjūdžio ir 
k i tų Baltijos tau tų laisvės 
frontų. Laisvės žygininkai pa
siekė Lietuvos sieną birželio 3. 
Zygininkams artėjant prie Vil
niaus, Lietuvos televizija kas
dien pranešdavo apie žygio eigą. 

Dvi mergaitės, dar gimnazistės, 
prisidėjo prieš žygio tik Rygoje, 
nes žyg} pradėjus, mos-io metai 
dar nebuvo pasibaigė 

Laisvės žygininka: paminė
davo dienos žygiavimo užbai
gimą trumpa iškilme, suside
d a m rankas ir sušunkant lais
vę Estijai. Lietuvai. Latvijai 
t r i m kalbom, nors grupėje 
nebuvo latvių. Nors>.unesnės 
estaitės kiek mokėsi lietuviškai 
iš Klimo, komunikacija praktiš-
kai vyko Gražuliui vertėjau-
nant. Dar kitas lietuviukas, Ro
bertas Tarasevičius, žygininkus 
lydėjo automobiliu, ant kurio 
buvo iškabintas didelis plakatas 
anglų kalba. „Balt;c Freedom 
Now". 

Landsberg is sutiko 
žygiuotojus 

Grupė buvo sutikta birželo 1 
d. Pauliaus Klimo tėvo, prof. dr. 
Antano Klimo, prie Bauskės. 
Latvijoje. Prof. Khmas buvo 
sugrįžęs Lietuvon pirmą sykį po 
47 metų dalyvauti Septintame 
Lietuvių Mokslo ir Kūrybos 
simpoziume. 

Birželio 14 zygininkams 
praeinant pro Lietuvos Aukš
čiausiosios Taryb s rūmus. 
Lietuvos prezidentą- Vytautas 
Landsdbergis. karT- su kitais 
aukštais Lietuvos respublikos 
pareigūnais, sutiko 'giuotojus 
Gedimino aikštėje g: upės laukė 
daug žmonių. Pasiekt Gedimino 
aikštę, žygiuotojai prisijungė 
prie birželio trėmimų 50 metų 
sukakties minėjinv iškilmių 
Estai, žygiavę su ,"upe, yra 
Sąjūdžio globojami Klimas su 
Gražuliu žadėjo dar aplankyti 
Pravieniškių kalėjirr.;. kuriame 
Gražulis buvo k a i " is. 

Paul ius Klimas, 
kuris savo 31 ąjj gimtadieni sutiko 
kelyje už Lietuvos laisve Ji perei 
nant sieną i Lietuvą pasitiko 
deputatas VytavtągrfBegaais ir 
Pasvalio miesto gyventojai 

Kartu su Klimu ir Gražuliu 
žygiavo net septyni estai: Šalme 
Lepik <buvusi mokytoja , 
aštuonių vaikų motina ir turinti 
penkiolika vaikaičių). Maris 
Jae . Kruusimas Valdu Ham 
mer. Kaup Ralf, Epp Saluveer, 
Aare Linder, ir Lelina Lenk. 

— Lietuvoje vi< s didžiau
sių pastarojo meto kultūros 
įvykių — Vytaut Mačernio 
knyga „Po ūkanotu nežinios 
dangum*', puikia: : rengta V. 
Kubiliaus ir išleis: ..Vagos**. 
Sudėta beveik visa — eilėraš
čiai , vert imai , s traipsniai , 
laiškai, nuotraukos. Sudėta 
Vytauto Mačernį' amžinybė, 
nors štai tik jo septy: lasdešimt-
metis. rašo ..Liet os aide" 
Viktorija Daujotytė 

— Algirdas Vapsys paskir 
tas Lietuvos Respu: likos sta
tybos ir urbanistikom ministerio 
pirmuoju pavaduotoju. 

Lietuviai dėkoja Rusi jos 
prezidentui 

LIETUVOJE 
„ P r o s k y n a " yra kultūros al

manachas, kurį pradėjo leisti 
. .Lietuvos a idas" . J is bus 
leidžiamas kas mėnesį. „Tie, 
kurie sėja mirtį, bijo gyvybės. O 
mintis ir žodis yra aukščiausios 
gyvybės apraiškos. Todėl redak
cinė taryba itin dėkinga LIE
TUVOS AIDUI, ne tik apskritai 
priglobusiam PROSKYNĄ, bet 
ir neatsisakiusiam minties leisti 
ją šiandien, po Kruvinojo sausio 
13-osios sekmadienio, kai ir vi
siems mums, ir laikraščiui gyve
nimas pasunkėjęs. Šios pagalbos 
įkvėpti , mes vėl d r į s t ame 
skelbti: PROSKYNA - J ū s ų 
langas į Europą! 
~ „Proskynos" redaktorius yra 

Antanas Gailius, o redakcinę 
taryba sudaro Rolandas Ras-
tauskas. Gediminas Rudis, Ar
vydas Sabonis. Arūnas Sver-
diolas. Žurnalo dai l ininkas 
Jokūbas Jacovckis. 

— P i r m a m e ..Proskynos" 
žurnalo numeryje spausdinami 
Antano Kalanavičiaus ir Rainer 
Marija Rilkės eilėraščiai, Česlo
vo Laurinavičiaus straipsnis 
„Lietuvos valstybės pripažinimo 
problema ir jos sprendimas 1920 
metų liepos 12 dienos Taikos 
sutartimi", Friedrich August 
von Hayek „Liberalizmas libe
ralios visuomenės santvarkos 
principai ". Fazil I skander 
moral inė politinė s a t y r a 
„Triušiai ir smaugl ia i" ir 
Valentino Gustainio atsimini
mai apie ELTĄ. gyvavusią 
1920-1940 metais, kurie su
rašyti 1967 m. Griškabūdyje. 

— Algimantas Blažys paskir
tas Lietuvos Respublikos svei
katos apsaugos ministerio pir
muoju pavaduotoju. 

—Valdemaras Katkus pa
skirtas Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministerio pir
muoju pavaduotoju. 

— Alfredas Antanas Base-
v i č iu s paski r tas Lietuvos 
Respublikos ryšių ministerio 
pirmuoju pavaduotoju. 

— Vilniuje susirinkusiems 
žemdirbiams protestuoti dėl 
kainų padidinimo, nors lyjant, 
kalbėjo ir AT pirmininkas V. 
Landsbergis: ..Pagalvokit, vyrai 
ir moterys, ar ne iš mokesčių 
mokamos pensijos ir kompensa 
cijos Mes pirmąkart gyvenam 
pagal savo valstybes biudžetą, 
mes negausime pagalbos iš 
Maskvos, nebent pasiprašytume 
priimti j Sąjungą. Ar jūs to no-
r i f " 

VV'ashingtonas, 1991 birželio 
21 d. (LIC) - Vakar Baltuo
siuose rūmuose besilankant 
Rusijos prezidentui Borisui Jel
cinui, prie jų įvyko Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės Balti-
morės ir Washingtono skyrių 
suorganizuota demonstracija 
padėkoti ir pri tart i Jelcino 
pozicijai Balt i jos šalių 
klausimu. 

Prezidento laukta atvykstant 
trečią valandą, tačiau jau prieš 
gerą pusvaladnį pasirodė pir
mieji demonstrantai su plaka
tais, Lietuvos ir JAV valstybi
nėmis vėliavomis. Užrašai 
anglų ir rusų kalbomis sveikino 
teisėtą Rusijos prezidentą, 
dėkojo už jo paramą Baltijos 
šalių laisvės siekiams, reikalavo 
nedelsiant pripažinti jų valsty
bingumą. Iki pasirodant auto
mobilių eskortui, grupelė vado
vaujama Baltimorės Laisvosios 
Lietuvos komiteto pirmininkės 
Onilės Šeštokienės, išaugo iki 
kokių 50 demonstrantų, prie 
kurių prisijungdavo ir smalsūs 
praeiviai, fotografai, žurnalis
tai. Vėliavomis ir plakatais mir
gantis žmonių ratas sukosi neto-

Kondratienė Lietuvos 
seminare 

Vilnius. Birželio 21. — Čia 
baigėsi keturių dienų seminaras 
„Vietinė vyriausybė ir denio 
kratinė visuomenė laisvosios 
rinkos sąlygose". Maždaug 300 
pabaltiečių susirinko išklausyti 
paskaitų, kur ias turėjo 30 
asmenų iš Amerikos, daugiau
sia miestų merai, įskaitant ir 
Indianapolį. Seminaras buvo 
US-Baltic Foundation VVashing-
tone globojamas. Lektoriai 
keliavo taip pat į Rygą ir 
Taliną, kad sužinotų informaci
jas iš pirmųjų šaltinių ir už
megztų ryšius su pabaltiečiais. 
Viena iš to seminaro dalyvių 
buvo Skirmantė Kondratienė, 
kuri yra JAV vyriausybės narė. 
Ji gimus Lietuvoje. Šiuo metu 
ji yra US Housing and Urban 
Development sekretoriaus Jack 
Kemp pavaduotoja. Apie šį 
semianrą pranešė „Laisvosios 
Europos" radijas. 

Estijos-Azerbaidžano 
sutartis 

Talinas — Estija ir Azer-
baidažanas pasirašė susitarimą 
tarp abiejų respublikų, kad jos 
glaudžiai veiks kartu ekonomi
nėje srityje ir sunormuos visus 
ryšius tarp šių kraštų. Susitari
mas iškelia laipsnišką savo 
ekonominės sistemos pervedimą 
į laisvo verslo ekonomiją ir 
pasižada bendradarbiauti kiek
vienoje srityje, atidarant savo 
įs taigas Ta l ine ir Baku 
miestuose. Šios rūšies 
susitarimas yra pagrindinis 
strateginis žingsnis tarp visų 
šešių respubl ikų , kurios 
nepasirašė Gorbačiovo siūly
tosios sutarties įstoti į uniją. 

Ii Baltųjų rūmų var tų , skanduo
damas šūk ius ir sve ik in imus . 
Artėjant au tomobi l ių kolonai, 
vežusiai prezidentą Jelciną, kilo 
gyvos ovacijos. 

J e l c i n a s p a s t e b ė j o l i e t u v i u s 
A u t o m o b i l i a m s d i n g u s 

Baltųjų r ū m ų k i e m e , š ū k i a i ir 
e i sena n e s i l i o v ė . N o r ė t a 
sulaukti Rusijos vadovo išva
žiuojant . T a č i a u v i z i t a s 
netikėtai užsitęsė, ir Baltimorės 
lietuvių g rupe i t eko išvykti . 
Maža grupelė a tkakl iaus ių jų 
vistik s u l a u k ė , kol maždaug 
penktą v a l a n d ą automobi l ių 
virtinė vėl pajudėjo pro va r tu s 
ir dar sykį p l a k a t a i s ir šūkia i s 
i š re i škė l i e t u v i ų p a d ė k ą . 
Prezidentas d r aug i ška i pamo
javo iš savo automobi l io . 

Nors ir ne laba i gausi , demon
stracija s u s i l a u k ė s p a u d o s ir 
televizijos dėmesio. Ją filmavo 
CNN. WTN, Group VV. Kanados 
ir Ispanijos televizijos, t a i p pat 
pažangios SSSR TV laidos „Pia-
toje koleso" < . .Penktas is r a t a s" ) 
korespondentai. Lankėsi ..Ame
rikos Ba lso" žu rna lo ,,World 
and I" l a ik r a šč io „Chicago 
Tribūne" ko re sponden t a i , ne
mažai pr ivači i į fotoreporterių. 
Demonstracijos organizatoriai ir 
kai kurie k i t i da lyvia i d a v ė in
terviu, buvo p la t inami lapeliai , 
trumpai p a a i š k i n a n t y s š ios de
monstracijos t i k s lu s ir priežas
tis. 

D e m o n s t r a n t ų t a r p e buvo 
matyti j a u n ų ir senų veidų. 
Amerikos l ie tuvių ir svečių iš 
Lietuvos. Beje. pas tar ie j i labai 
pravertė, bendrau jan t su Sovie
tų korespondentais . 

— Antanas Ivanauskas 
paskirtas Lietuvos Respublikos 
finansų ministerio pirmuoju pa
vaduotoju. 

— Gintautas Kavalčikas pa
skirtas Lietuvos Respublikos 
miškų ūkio ministerio pirmuo
ju pavaduotoju. 

— Saulus Kutas paskirtas 
Lietuvos Respublikos energeti
kos ministro pirmuoju pavaduo
toju. 

Lietuviai Krokuvos 
s impoziume 

K r o k u v a . — Įdomi situacija 
susidarė š iame Lenkijos mieste, 
kuriame vyko s impoz iumas ir 
jame dalyvavo k e t u r i l ie tuviai , 
įskaitant i r Lietuvos Šviet imo ir 
Kultūros ministerį Darių Kuolį, 
kurie buvo Lenkijos svečia i . Du 
estai buvo šį k a r t ą Danijos 
svečiai, į s k a i t a n t ir Es t i jos In 
formacijos d e p a r t a m e n t o virši
ninką. Čia buvo pravestas Euro
pos Saugumo ir Bendradarbia
vimo konferencijos simpoziu
mas. A m e r i k o s de legac i jos 
vadovė Nancy Reynolds pasakė, 
jogji mielai sveikina pabaltiečių 
dalyvavimą ir v is i škai supran
ta jų d a l y v a v i m o t i k s l u s . 
Sovietų Sąjungos K u l t ū r o s mi
nisteris Niko la jus Gubienko 
pavadino p a b a l t i e č i ų daly
vavimą, ka ip norą į ta igaut i 
Sovietų vidaus re ika lus . Darius 
Kuolys pasakė čia reporteriams, 
jog L i e t u v a s v a r s t o s t e ig t i 
Stepono Batoro kolegiją Vilniu
je, kuri vieną dieną galė tų 
išaugti į Lenki jos universi te tą , 
kaip praneša . .Radio Liberty*' 
žinios. 

K A L E N D O R I U S 

Birželio 25 d.: Vi lhelmas. 
Bamute. Febronija . Geis tau tas 

Birželio 26 d.: Dovydas . Jau 
nius , S a l v i j u s . V i l t a u t ė . 
Persevera. V i r k a n t a s 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KEUAS l SVEIKATA, 6515 So. California Ave., Chicago, 111. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

SĖLENOS NUSTUMIA 
VĖŽĮ NUO PROSTATOS 

K l a u s i m a s . Mano vyro 
prostatą operavęs gydytojas 
rado joje ankstyvą vėžį ir sakė. 
kad manasis yra vienas iš ne
daugelio taip laimingų prosta-
tikų, nes dauguma vyrų apsilei
džia prostatos priežiūroje, jos 
kasmet nesi t ikr indami pas 
gydytoją ir joje prasidėjęs vėžys 
užauga iki nepagydomo. 

Mano klausimas: kaip galima 
sėkmingiau susekti prostatoje 
vėžį ir dar svarbesnis klau
simas, kaip vyras gali išvengti 
vėžio prostatoje? Malonėkit 
plačiau apie tai parašyti — bus 
visiems naudinga žinoti. 

Atsakymas. Į Tamstos pirmą 
klausimą, kaip galima anksti 
susekti prostatoje vėžį, čia buvo 
jau keletą kartų rašyta ir, kaip 
matyti, vyrai apie tai buvo akli 
ir kurti — svarbiausia neiš
mintingi protingieji. Vyrams 
buvo toks rašymas. Tai tas pats 
kas sakymas: kam taisyti 
kiaurą stogą, kad nelyja, o kaip 
jį taisysi, kad daba jau lyja. Už 
tai toks ir sulaukia vandens ant 
savo galvos, kai audra su 
perkūnija užeina. 

Dabar sukandus dantis pri
sieina talkinti neišmintingiems 
mūsiškiams tikint, kad jie kada 
nors ims ir nors dulkele 
išmintingumo pasipuoš ir pra
dės vykdyti medicinišką 
reikalavimą prostatos priežiū
roje. 

Su pirštinėtu pirštu kiek
vienas gydytojas kasmet tikri 
na prostatą kiekvieno pas jį 
bet kuriuo reikalu atsilankiu
siojo per 40 metų vyriškio ir, 
suradęs įtartinumą, tokį vyrą 
siunčia pas urologą. Tada toks 
wras vykdo visus gydytojo spe
cialisto nurodymus. 

Tik taip besielgiąs išmin
tingas vyras gali sėkmingiau 
tvarkytis su prostatoje 
prasidėjusiu vėžiu. Kito kelio 
iki dabar tuo reikalu nėra. 
Aišku, išmintingas gydytojas 
tokiam talkina kaip reikiant. 
Toks duetas gena lauk vėžišką 
prostatą pirm negu ji išgena 
patį vyrą. 

Tai nesugriaunama medici
niška tiesa, kurios prisilaikyti 
pajėgia t ik išmint ingasis . 
Visiems kitiems toks patarimas 
ir toliau liks tyruose šauksmu. 
Kad pastarasis nebūtų toks gar
sus, turėtų išmintinga žmona 
ateiti talkon: ji turi būtinai 
nuteikti vyrą mažiausiai 
kasmet tikrintis minėtai prosta
tą ir tokį jo nusiteikimą darbu 
paversti, nes net ir geriausias 
nusiteikimas be veiklos yra 
nulis. Dar geriau bus, kad 
gydytojas parašys , ką j is 
patikrindamas prostatoje rado. 

Tik taip elgiantis visiems 
trims, bus sutaupytos tokios 
žmonos ašaros — vargas ir iš
vengta vyro kančių ir ankstyvo 
galo. Šis skyrius velniu prisi
sapnuos tokiam apsileidėliui 
vyrui, kuris net ir dabar po ši
tokio raginimo, vis ir toliau 
snaus ir po laiko ims dejuoti, 
žmoną varginti ir savo vaikus 
skriausti. Dabar kiekvienas 
vyras klauskime vienas kito. 
kada tavo prostata buvo pa 

Antras Tamstos klausimas 
dar svarbesnis: kaip galimai il
giau atitolinti vėžį nuo pro
statos — jis irgi apima veiklą 
visų trijų: žmonos (svarbiausia), 
vyro ir gydytojo. Žmona turi 
valgydinti vyrą, tarp ko kito, ir 
grūdais — sėlenomis (bran) ir 
vaisiais-daržovėmis (be avocado 
ir kokoso palmių riešutų) — 
stambmenimis (fiber). Kartu 
saugosis nuo sklerozės — širdies 
atakos ir paralyžiaus, jei mai
tinsis liesai ir nesaldžiai: vie
toje mėsos naudos pu-
pas-pupeles ir ankštinius, o taip 
pat ir vandenyje konservuotą 
tuną. Iš pieniš so valgio naudos 
tik nugriebtą pieną (skim), Non-
fat yogurtą ir be grietinės 
varškę. Iš javų: pilnų grūdų 
gaminius. 

Tai ir yra Alvudo seniai 
peršama, o dabar ir sveikatos 
žinovų siūloma dieta. Gaila, kad 
tik išmintingieji gal i ja 
naudotis. 0 visi kiti, kaip tie 
rūkoriai, narkomanai , gir
taujantieji, nesusivaidys ir 
toliau persivalgys, visi jie turės 
cholesterolio pervirši ir greičiau 
prisišauks į prostatą vėžį. Jiems 
medicinos patarimas nei šiltas, 
nei šaltas. Tik kai gaus širdies 
ataką, kai juos suparalyžuos ar 
kai prostatoje vėžys lizdą susi
suks — tokie apsileidėliai, tokie 
savo gomuriui gyvenantieji 
atsikvošės, bet jau bus viskas po 
visam. 

Minėtų vaisių-daržovių 
maistą — Alvudo dietą turėtų 
kiekvienas mūsiškis visada 
ir net per Velykas naudoti. 
Žmonos taip savo vyrus mai-
tinkit ir nebijokit, k a i jie 
perskyromis pagrasins: išmin
tingas vyras taip elgtis nė 
nemanys, o nuo kitokio net ir 
atsikračius bus jums lengviau. 

Lietuviai maitinosi seniai , 
kaip dabar medicina pa ta r i a 

Valgyje yra dabar tikra „pere-
stroika" tas medicinos pa
tarimas valgyti daug grūdų, 
vaisių, daržovių ir ankštinių. 
Tai naujai medicinos iškeptas 
nurodyms, kaip vengti prosta
toje atsirandančio vėžio. Tiesa 
yra, kad lietuviai tėvynėje ir be 
tokio medicinos patarimo mai
tinosi sveikai — prostatą nuo 
vėžio saugančiai: s tambiai 
maltų javų miltų gaminiai, 
kopūstai, bulvės, pupelės , 
morkos, agurkai, burokėliai, 
pomidorai, arbūzai ir jų sėklos... 
buvo lietuvių sveikas, prostatą 
nuo vėžio ginantis maistas. Už 
tai ir tokių vėžių Lietuvoje tada 
būdavo retenybė. 

Laikai pasikeitė Amerikoje. 
Pasikeitėme ir mes. Pradėjome 
tolintis nuo minėto „mužikiško" 
maisto ir ėmėme šlietis prie 
„poniškojo" — burnoje tirpstan
čio, o sveiką stambiai maltų 
grūdų duoną iškeitėme į vatinę. 

Dėl nesveiko maisto dantų 
netekę, tikrai lietuviško mais
to ir negalime nė į burną imti 
— jis mums per stambus. Taip 
per nesveiką — minkštą valgį ir 
prasidėjo vėžių polka ne tik pro-

tikrinta. Taip pat ir žmonos statoje, bet ir jų kadrilis tulžies 
veina kitos teiraukitės, kaip su pūslėje, stemplėje, storojoje žar-

ir kviečiame vėžius į savas 
prostatas. 

Ką čia patarti visiems, kada 
tik išmintingieji pajėgia pa
klusti šiems medicinos nuro
dymams! 0 tokių yra mažuma. 
Taip ir pildosi tiesa, kad yra 
daug pašauktų, o tik maža dalis 
išrinktų — išmintingųjų. 

Nėra čia kur daug kitur 
dairytis, tik žvilgterėkime į mū
siškių pragertas kepenis — 
vyrai su jomis atrodo kaip 
moterys kel ių mėnesių 
sunkumoje. O tas moterų 
statinėmis virtimas, tas jų savų 
lašinių nepanešimas, tas nuola
tinis strėnomis skundimasis ir 
dar šimtai kitokių negalavimų 
— vis per tą nelemtą nuolatinį 
šaldytuvo durų varstymą, per tą 
dirbti tingėjimą, per tą visišką 
savo sveikatos nebojimą, atsi
randa. Ir kraujas, kaip taisyklė, 
pas visus lietuvius, Alvudo die
tos nebojančius, yra per riebus 
— gerokai virš 200 mg% choles
terolio, kada jis nukrinta iki 130 
tik Alvudo dietos — taip kaip 
dabartinė medicina moko, daug 
stambmenų valgant, jokių vais
tų tam reikalui neimant ir dar
bą iš širdies pamėgstant. 

Bet tu išmokyk ežį ar karvę 
lipti medin — tu priprašyk neiš
mintingąjį boti dabartinės me
dicinos visose srityse patarimo 
— jis, jei ir nespjaus tau į veidą, 
tai tikriausiai bepročiu apšauks 
ir toliau senu taku eidamas 
šauksis ne t ik į prostatą vėžį, 
bet ir ataką į širdį, paralyžių 
galvon sklerozę kojosna ir 
kaulų suminkštėjimą — „atau
gų" atsiradimą strėnose. 

Už tai visi įsidėmėkime tiesą, 
kad vien gero noro suliesėti, pro
statoje vėžio nesulaukti, širdies 
atakos negauti... negana. Reikia 
veiklos tokio noro įgyven
dinimui. 

SOVIETŲ 
SĄJUNGOS KELIAS 
Į KAPITALISTINES 

DŽIUNGLES 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

vyro prostatos apžiūrėjimu pas 
gydytoją? Patogumui šitaip 
elgtis. Lietuvio sodybos ambula
torija prostatiškai patarnaus 
kiekvienam kitaip neišsiga-
linčiam vyriškiui trečiadieniais 
po trijų iki 5 v.p.p. visai be jokio 
atlyginimo. 

noje ir šlapimo pūslėje 
Už tai visi turime grįžti į 

sveiką vaisių, daržovių ir javų 
mitybą, nežiūrėdami, kad čia 
nesveiko maisto užverstos ne tik 
amerikiečių, bet ir mūsiškių 
krautuves. Reiškia ne tik jie, 
bet ir mes žudome savas širdis 

Čia ir prieiname kur šuo yra 
pakastas: t ik išmintingas pro
tingasis pajėgia elgtis gerą 
darydamas sau ir kitam, palio
vęs elgtis kaip dabar elgiasi: 
kenkia sau ir artimui. Juk kur 
trys lietuviai — ten keturios 
partijos; juk dešra, kiauliena ir 
taukai varva per lietuviškas 
barzdas visuose lietuvių pobū
viuose tiek politiniuose, tiek 
visuomeniškuose, tiek gedulin
guose. 

Ir tu čia niekuo geresniu 
nepakeisi tol, kol mūsiškiai 
nepradės ginkluot is iš
mintingumu, pradėję vaikuose 
jį skiepyti savo pavyzdingu elge
siu. Ir taip t ik per kelias gene
racijas ims sveikatos, taip pat ir 
prostatos reikalai linkti geron — 
sveikesnėn pusėn. 

Lietuvoje dabar imama globo
ti naujagimius: jų gyvenimas 
sekamas iki jam subręstant. Pa
dedama šeimoms ugdyti išmin
tingumą savo prieauglyje. Taip 
turime ir čia visi elgtis, paliovę 
šiaudais puoštis, kaip daugely
je atvejų pasitaiko. 

Todėl, kad nebūtų gydytojo 
mediciniškas patarimas tyruose 
balsu, kaip dažnai dabar atsi
tinka su pedagogų-dvasiškių 
balsu, reikia kiekvienam mūsiš
kiui ir mūsiškei tvarkytis iš
mintingumo srityje, kada mums 
visiems proto pakanka. 

Tik tada minėtas prostatą nuo 
vėžio saugantis patarimas bus 
vaisingas. O jis toks privalo 
būti, nes rūkorių plaučių vėžys, 
nes vatinę duoną (amerikie
tišką) valgančių vyrų prostatos 
vėžys yra du stipriausi vyrų 
žudikai. 

Be išmintingumo nėra sveika
tingumo. Čia ir prieiname iš
mintingumo svarbą visų žmo
nių, ypač vyrų gyvenime. Juk 
išmintingam yra taip lengva 
nerūkyti, nekalto ir beginklio 
negimusiojo nežudyti ir negir
tauti. Gaila, kad išmintingųjų 
yra mažuma. Todėl protingi 
neišmintingieji nužudo pasauly
je milijonų milijonus negimu-

Sekant platesniu m a s t u 
amerikiečių spaudą.retkarčiais 
pasirodo įdorr.:>; straipsnių, 
kurie verti dėmesio ir lietuvių 
visuomenei, nes jie analizuoja 
Sovietų Sąjungos dabart inę 
chaot inę būkię iš įva i r ių 
perspekyvų plotmės. Šiomis 
dienomis „LA. T i m e s " 
atspausdino VYalter Russell 
Mead, Washingtono korespon-
donto, straipsnį 

Pakutiniu laiku Maskvoje 
įvyko panašus ; Gallup Pool 
apklausinėjimas jaunų mergi
nų. Buvo klausiama, kokį darbą 
jos norėtų dirbti Atsakymas — 
būti tarptautine prostitute. Šio 
darbo pasirinkimas yra supran
tamas dėl pasaKiško uždarbio 
pagal Sovietų Sąjungos gyveni
mo lygi. Jaunos merginos, dir
bančios turistų baruose ar užsie
niečiams skirtuose viešbučiuo
se, gali uždirbti 100 dolerių už 
vieną naktį. Juodosios rinkos 
rublių kaina tas sudaro vidutinį 
Sovietų gyventojų metinį už
darbį. 

Gorbačiovas deda dideles pas
tangas gaut i 150 bilijonų 
dolerių vakariečių ekonominę 
paramą. Tačiau jis dar nerodo 
noro likviduoti komunistinę 
ūkinę sistemą ir pereiti prie 
vakarietiškos ekonominės rin
kos. Vakariečių bilijonai dolerių 
bus pilami į kiaurą maišą, kol 
nebus galutinai atsisakyta nuo 
komunistinės sistemos. Daugu
ma Sovietų Sąjungos gyventojų 
turi supratimą apie kapitalisti
nę sistemą, tačiau jie nežino, 
kaip ją pradėti vykdyti. Vakarų 
kapitalistai modernų biznį laiko 
pagrįsta formule, kad biznis 
nuolatos turi nešti pelną. 
Komunistinė sistema, kuri 
paneigia kapitalistinės siste
mos biznį, yra pasmerkta galu
tinam žlugimui. To žlugimo 
ženklai yra laba i ryšk ia i 
matomi visoje Sovietų Sąjun
goje. Tačiau nauja kapitalistinė 
sistema Sovietų Sąjungoje dar 
negimė. Šiuo metu dar tebe
vyksta jos primityvus įvedimo 
procesas. 

Kapitalizmas yra kaip vynas, 
kuo jis ilgiau laikosi, tuo jis 

O vyrų ir moterų rūkorių 
plaučiuose vėžys netrunka sau 
lizdą susukti ir ten su savo 
vaikais mirtiną kadrilių pra
dėti. Ar ne taip atsitinka mums 
girtaujant, nuo tokių neat
silieka ir tėvynėje neišmintin
gieji. Jokių prošvaisčių gyve
nime nematydami, tabaku ir 
degtine atsiduodami patys len
da kapų duobėn pačiame žydė
jime. O kai lengva išmintin
gajam tokio kapduobėn virtimo 
išvengti! 

Ne kitoks reikalas yra ir su 
riebaline širdžiažudyste. Štai 
išmintinga buvusi gimnazijos 
mokytoja pensininkė gauna 
maistą iš lietuviškos virtuvės 
(jei ir toliau toks maistas bus — 
skelbsime jos vardą!) „Jos viš
tienos sriubos taukais: atšaldy
tais ir per pirštą storio nugrieb
tais gali vežimo ratus ištepti. 
Gerai, kad ji išmintingai elgia
si: tik taukus nugraibius viš
tienos sriuba gardžiuojasi. 

Bet kiek mūsuose tokių 
išmintingųjų — taip savas širdis 
ir smegenis saugančių turime — 
visi tai gerai žinome! Tas pats 
ir su nuo prostatos vėžio ap
sauga per rupų, stambmenomis 
gausų maistą: jo tokio dažnas 

darosi geresnis. Šios sistemos 
pasėkoje sukurt i bankai , filan
tropija, privatūs universitetai ir 
visos įmonės ir įstaigos neat
sirado per naktį . Be jų pažangi 
industrinė demokratija nebūtų 
įmanoma. Kapitalistinė sistema 
negali atnešti rezultatų per 
trumpą laiką. Sovietų visuome
nė šiuo metu be ekonominių 
problemų pergyvena ir dvasinę 
k r i zę . Žmonės p i r m a t u r i 
dvasiniai atgimti. Perėjimas iš 
Sovietų sukurtos komunistinės 
klampynės į naują sistemą bus 
ilgas ir sunkus kelias. Sovietinė 
sistema gimdo kriminalistus. 
Trūkstant pagrindinių kasdie
ninių prekių, maisto ir kitų 
reikmenų, y ra neįmanoma gy
ven t i be juodosios r i nkos . 
Tačiau sovietų piliečio uždarbio 
neuž t enka p i rk t i juodojoje 
rinkoje. Norint iš tos rinkos ką 
nors įsigyti, j is yra priverstas 
vogti. Šitą daro daugiau a r 
mažiau visi gyventojai, prade
dant nuo sargo iki ministerio. 
Šios vagystės ir asmenišk i 
nesąžiningumai atneša sunkias 
socialines pasėkas. 

Psichologiškai Sovietų biznie
riai — spekuliantai galima paly
ginti su amerikiečių narkotikų 
pardavėjais. Vakariečių idėjos 
apie idealų biznį sov ie tų 
piliečiui yra sunkiai supran
tamos. Piliečiai išmokyti tikėti, 
kad darbas y ra tas pats kaip ir 
išnaudojimas ir čia nėra dėsnio 
sąžiningai dirbti. 

Vakariečių supratimu geriau
sias biznis yra , kuris pa tenkina 
abudu partnerius Sovietų dar
bininkas yra įsitikinęs, kad 
vienas partneris yra sukčius, o 
kitas durnius. Praeis daug lai
ko, kol Sovietų gyventojas bus 
pasirengęs tikrajai demokrati
jai, žmogiškoms vertybėms ir 
paklus įstatymams. Jų kelias 
iki tarptautinio lygio demokra
tijos yra tolimos ateit ies klau
simas. 

Vakariečiai nenori galvoti 
apie šias Sovieteų eilinio gy
ventojo problemas. J ie nori 
greito sprendimo. Naujų refor
mų įvedimo, laisvų rinkimų ir 
greito perėjimo į kapital is t inę 
sistemą. Vakarų valstybių deba
tai ir laikas su ekonomine pa
galba Sovietų Sąjungai y r a 
pagrįstas iliuzijomis. Tie, kurie 
t iki greita ir besąlygine pagal
ba, yra t as pats, kaip bučiuoti 
varlę taip stipriai, kad ji tuoj 
pavirstų į princesę. 

Antroji vakariečių grupė y r a 
realistai. J i e nori palaukti , kol 
ta varlė pavirs į princese ir t ik 
tada ją bučiuoti. Realybė yra , 
kad Amerika dar nesupranta ir 
nežino tikrųjų Sovietų tikslų. 
Šiuo atveju Vokietija yra arčiau 
realybės. Kancleris Kohl pareiš
kė, kad reikės 10 metų ir vieno 
trilijono dolerių, kol bus pilnai 
reformuota buvusi Rytų Vokie
tijos teritorija 

Sovietų Sąjunga yra dvigubai 
biednesnė ir su 20 kar tų dau
giau gyventojų negu buvusi 
komunistinė Rytų Vokietija. 
Lenkijos patyrimas pereinant iš 
komunistinės sistemos į demo
kratiją yra gerai nusakytas 
pr iežodžiu: Yra l e n g v i a u 
paversti akvar iumą į žuvų 
sriubą, negu žuvų sriubą į 
akvariumą. 

Vakariečių vedami debatai 
neturėtų koncentruotis, ka ip 
paversti Sovietų Sąjungą į prin
cesę, bet rasti išeitį, kaip bū tų 
geriausia gyventi su neramia, 
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Žemaitiška patarlė 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Ctilcago 
Tai. (1-312) 434-5849 (veik,a 24 vai) 

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

Kab (1-312)735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246 6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

P'rmd 3 v p D -7 v v antrd 12 30-3 vp.p 
trečd uždarytaa K&tvd 1-3 v p p penkta 

ir šestd. 9 v r.-12 v.p.p 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Suparlor, Sulte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. — (1-312)337-1285 

6132 S. Kadzie Ava., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312)489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Bui ldmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel , (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susita rmą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago, III. 
Tai. (1-312)925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln, Iii. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo l'gos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm , antr. penkt 12-3 v p.p. ketv 2-7 vv 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Mills. IL 
1 myiia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2818 W. 71 «t St. 

Tai. (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

Palos Vision Cantar. 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitnnmą 

Tai. Kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava.. Clcaro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michlgan Ava.. Sulta 324 Ir 

5835 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 
81 St. ir Kaan Ave.. Justice. IL 

Tai. (1-312) 565-2980 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W 95 St . 
Oak Lawn , IL 0 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Tai . 7 0 8 - 0 3 6 - 3 1 1 3 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

mūsiškis kratosi iš tolo. Ir 
šiųjų ir šimtus tūkstančių tokių apsaugok, kad tu toks mandras a m b i c i n g a n u s įvy 1 U s ia ir labai 
dabart inėje Lietuvoje. Ten tokj nuo daugelio negalių, ^kai- a p s i g i n k l a v u s i a v a r l e . Deja, dar 

ištaško tant ir prostatoje vėžj! Daugiau n ė y i e n a v a ] g t y b ė n e s U r a d o at 
veži sekant) ^ ^ ^ į š i ą p a 8 k u t į n ę prielai negimusiųjų smegenis 

ne priešo tankai, bet protingų 
mūsiškių neišmintingumas. 

apie prostatos 
kartą. 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779 5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9. antr 12-6. penkt 10-12. 16 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 6 0 1 5 3 

Tel . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

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

Kabineto !e». (1-312) 778-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe - - Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Raz. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzla Ave.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm . antr . kelv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Good Samarttan Medical Center-

Napervllle Campua 
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310. 

NaparvMIe IL 60583 
Tai. 1-708 527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 508-3188; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We«t 63rd Straat 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 36 . 

šeštadieniais pagal susitarimą 

* 



1941 metų sukilimas 

TAUTA ŠAUTUVAIS 
PABALSAVO 

Į Lietuvos paskelbta neutra
lumą ir bandymą patenkinti 
»isas ju užgaidas Rusija jokio 
dėmesio nekreipė. Jos planuose 
Lietuva jau buvo jos sterblėje. 
Tad pagal savo i š a k ė t u s pre
tekstus Lietuvai įteikė ultima
tumą Buvo sušauktas skubus 
vyriausybės posėdis, kuriame 
buvo svarstomas ultimatumas 
ir pasipriešinimo galimybės. 
Apie tai yra plačiai aprašyta 
..Paskutiniame posėdyje". 

Lietuva, žinoma, pasipriešinti 
negalėjo, t a č i au t a u t a i ir 
pasauliui reikėjo paskelbti, kad 
kraštas yra okupuojamas. To 
nebuvo padaryta. Ministeris 
pirm Merkys ' i r laikinai einąs 
prezidento pareigas) „per radiją 
oaragino gyventojos sutikti 
-svietu kariuomene draugiškai, 
o krašto apsaugos ministeris V7 

Vitkauskas išvyko jos pasitikti 
(L E. XV psl. 359)". Dabartinėje 
Lietuvos spaudoje, apie tai 
rašant, yra gerokai pagrįsti 
kaltinimai. 1940 m. birželio 15 
d Raudonoji armija masiškai 
peržengė Lietuvos siena, o 
t a n k a i , buvusieji bazėse , 
netrukus važiavo Vilniaus ir 
Kauno gatvėmis. Orą drebino 
lėktuvu dūzgesys, didžiuliai 
juodi lėktuvai, lyg maitvana
giai, suko ra tus apie savo auką 
Kraštą užplūdo emisarai, komi
sarai. NKVD-istai, katiušos ir 
sekliai. Nuplyšusioms katiu-
šoms beveik kiekviena lietuvė 
moteris atrodė kapitaliste. Tad. 
žinoma, joms ir neapykantą 
turėjo. 

Kaip žvėris gr i«bia save auką 
už gerklė-, ta ip okupanto tero
ro masinu tuojau perėmė spau
dą ir pradėjo vadovaujančių 
asmenų ir veikėjų a r ° š tu s . 
Reiškia norėjo palikti tautq b e 
savo bal?o ir be vadų. Dar prieš 
jkupaeiją, gal nenorint kel t i 
panikos, gyventojai gal imai 
•kupacijai nebuvo parengti. Tad 
niekas nežinojo, kaip reikia elg-
'is. Nekalbant jau apie tai .kad 
savųjų tarpe buvo išdavikų. K a i 
kur ios mažumos o k u p a n t ų 
tankus su gėlėmis pasitiko. O 
tos gėlės, galimas daiktas, i š 
lietuvaičių darželių pavogtos 
buvo. 

Kiekvieną naktį žmonės ding
davo be pėdsakų. Net gimnazijų 
klasėse, suoluose atsirasdavo 
tuščios vietos. Apie dingusiuo-
ius nebuvo galima teirautis i r 

jų vardus minėti. Tie. kur ie 
manė, kad teisė ir t e i sė tumas 
tebeegzistuoja ir varstė milicijos 
ar saugumo duris, taip p a t 
dingo. Žmonės užsidarė savyje, 
nustojo juoktis ir kalbėti. N e t 
ger iaasia draugu nebebuvo 
galima pasitikėti. Komunis-
• ;nės santvarkos pagrinde buvo 
t-aimė ir nepasitikėjimas. 

Kuomet vienas kitu nepasi
t ik i , tai negali bū t i jokios 
-eakcijos ar organizuoto pasi
priešinimo. Sistema irgi niekuo 
nepasitikėjo. Jie žinojo, kad j ų 
•<• galima mylėti, tad visus la ikė 
sftvo priešais. Atrodė, k a d 
išsipildė Čiurlionio vizija, kurio
je plasnojo juodas paukštis — 
kurio sparnai nuo horizonto ik i 
horizonto ir u/stoja saulę. Vis i 
buvo to apokaliptinio paukščio 
šešėlyje, jis iš viršaus nagus iš
tiesės risUB stebėjo. Užviešpa
tavo klaiki baimė 

• * * 

„Geriausi iš gerąją" i Mask
vą važiavo Stalino saule atvežti. 
Poetai ir poetės rašė poerrtas 
apie Staliną. Iš įstaigų ir darbo
viečių buvo varomi į gatves savo 

MUZIKOS ŠVENTĖS 
ĮSPŪDŽIAI IR PRISIMINIMAI 

Šventiškas premijų šventės vakaras 

danč ias melodijas apie „Kas
d ien g ražė j an t į gyvenimą". 
Atrodė, kad tokioje santvarkoje, 
kurioje nebebuvo laisvo oro 
kvėpuot i , nebegali būti nė lais
vos mint ies . Tačiau nežiūrint to, 
o r g a n i z a v o s i pogrindis ir 
sudar inėjo sukilimo ir ginkluo
to pas ipr ieš in imo planus. 

Tie s t ra tega i nebuvo iš „gene
ra l inio š tabo" , bet daugiausia 
s t uden t a i , j a u n i idealistai ir 
v i e n a s k i t a s atsargos lei
t e n a n t a s . Tiesioginė konfron
tacija pr ieš komunistinę pa
baisą buvo neįmanoma. Tačiau 
buvo t ik ima , kad Stalino-Hit-
lerio d r a u g y s t ė ilgai tesėti 
nega lės . V ienas kitas žodis 
atėjės per sieną tokias viltis su
s t ipr indavo. Didėjant terorui. 
didėjo ir neapykanta okupantui. 
Dalis suki l imo planuotojų savo 
gyven ime šūvio nebuvo iššovę, 
t a č i a u rengėsi atsiskaitymo 
va landa i . 

Ta i nebuvo vien tik kerštas, 
bet gėdos nusiplovimas. kad be 
šūvio buvo pasiduota. Ypač 
j a u n e s n i o j i ka r t a tą gėdos 
j ausmą st ipr iai jautė. Norėjo 
įrodyti, kad nebijo kovoti ir mir
t i . Norė jo e i t i pakeltomis 
galvomis . Nenumatyti staigūs 
a r e š t a i ir masiniai išvežimai 
pa l ie tė ir rezistenciją. Gerokai 
buvo jos eilės praretintos. Jeigu 
jų ska ič ius sumažėjo, tai ryžtas 
padidėjo. 

* * * 

B u v o pasiryžta atkeršyti už 
t a u t o s skr iaudas ir išvežtus 
d r a u g u s . Daugelio ausyse važa-
mųjų k lyksmas dar skambėjo. 
Rezistencijos tinklas, buvęs Vil
niuje, buvo daugiau išvežimų 
pa l ies tas . Tad Kaunui teko va
dovaujančios pareigos. Aiški 
d a t a nebuvo žinoma, tačiau 
e s a m i kon tak ta i informavo 
apie greitą karo pradžią. Vokie
čiai i rgi nenorėjo, kad lietuvių 
rezistencija stipriau pasireikštų. 
J i e norėjo iš karto viską į savo 
r a n k a s paimti . Buvo pasirengta 
ir l a u k i a m a . 

Atėjo birželio 22 d., sekma
dienis, anksti iš ryto/dar visiems 
miegan t , Aleksoto pusėje pasi
girdo st iprūs sprogimai ir lėktu
vų ūžimas . Žmonės manė ma
n e v r u s vykstant . Tačiau akty
v is ta i suprato , kad prasidėjo 
k a r a s ir puolamas aerodromas. 
Pradėjo r inkt i s į numatytas 
v i e t a s ir sekt i radijo prane
š i m u s . P a g a l iš anksto 
p a r e n g t u s planus , pačioje 
s u k i l i m o pradžioje, pavyko 
paraližuoti Kaune kariuomenės 
t e l e fon in ius ryšius. Nustoję 
ryš ių , rusai pasimetė ir jų pasi
p r ieš in imas buvo paraližuotas. 
Komisa ra i , katiušos ir parsi
davė l ia i pradėjo sekvestruoti 
a u t o m a š i n a s ir bėgti į „plačiąją 
t ė v y n e " . 

Tą patį vakarą iš Parodos 
aikštėje buvusių sandėlių parti
zana i apsiginklavo. Į mieste 
e s a n č i u s įva i r ius punktus 
g inkla i buvo išvežioti greitosios 
p a g a l b o s mašinomis. Savo 
kontrolėje j au turėjo paštą, tele
fono ir radijo stotis. Birželio 23 
d 9 vai. LAF įgaliotinis Leonas 
Prapuo len i s radijo bangomis 
paske lbė nepriklausomos Lie
tuvos atstatymą ir laikinosios 
v y r i a u s y b ė s suaarymą. Iš
sprogdinus Vytauto ir Žaliąjį 
t i l tą , partizanai kontroliavo 
miestą Raudonarmiečiams ban
d a n t per Nemuną ties Napo
leono ka lnu persikelti, buvo 
a tmuš t i stipria kulkosvaidžių ir 

džiaugsmą išreikšti Košmaras minosvaidžių ugnimi. Tuo buvo 
apeme visa. kraštą. Žodžiai n u p l a u t a gėda Generolai pasi 
įgavo sk i r t ingas s ą v o k a s , t i ko , o l iaudis išlydėjo šautuvų 
Kaliniai pro užkaltą langų g r o šūvia i s . 
t a s girdėdavo iš gatvės sk ' in - J. ž. 

Šiandien didžiosios lietu
viškos Muzikos šventės dienos 
jau liko tik gražus ir didingas 
istorinis pr i s iminimas . Šios 
šventės rūpestingai parengtais 
ir suplanuotais kul tūr in ia is 
renginiais gėrėjosi ne vien 
Chicagos lietuviai. Ši šventė 
Chicagon sutraukė šimtus prog
ramos dalyvių ir tūkstančius 
svečių iš visų š ios ša l ies 
tolimiausių kampų, o kelis 
šimtus menininkų ir iš mūsų 
tėvų žemės. Tiek operos, t iek 
dainų šventės salėse bei ir 
visuose kituose renginiuose vėl 
susitikome su senais ir jau kiek 
apsenusiais paž į s tamais ir 
draugais, kurių vieni atkeliavo 
nuo Ramiojo, kiti nuo Atlanto 
vandenynų pakrančių. Šia pro
ga ir kelios šimtinės pensinin
kų iš Flor idos pus i a sa l i o 
nepatingėjo p a t r a u k t i l ink 
Chicagos. Šia proga jie tikėjosi 
ne vien nuramint i meninio 
grožio ilgesį, bet leisti ir kū
nams kiek atsigaivinti nuo Flo
ridos saulės karštų spindulių. 
Bet deja... Chicagoje juos pasi
tiko ne tik vaišingi draugai, bet 
ir dar didesni karščiai. Jie ne tik 
pakepino floridiečių parudavu
sias kūno odas, bet taip pat 
negailestingai prikaitino ren
ginių, parodų sales ir lietuviš
kas valgyklas. 

Visa šių lietuviškų renginių 
virtinė, neabejoju, žavėjo 
čikagiečius. Tačiau iš esmės 
jiems, turbūt, tai nebuvo labai 
didelė staigmena. Juk Chicagoje 
nuolat vyksta koncertai, rengia
mos parodos ir visi minėjimai 
paįvairinami a u k š t o lygio 
meninėmis programomis. Ta
čiau daugeliui floridiečių ta i 
buvo t ikra dvasinė atgaiva. 
Jeigu į St. Petersburgą a r 
Miami ir užsuka vienas k i tas 
žymesnis meno ansamblis ar 
menininkas, tai mažieji šio 
krašto lietuviški telkiniai, kaip 
Daytona Beach ir kt., nėra 
pajėgūs suorganizuoti kad ir 
mažesnės apimties kultūrinius 
renginius. 

Tad užbaigę tolimą kelionę į 
Chicagą, o kai kur ie dar ir kiek 
toliau pamandravoję, sugrįžo 
atgal prie vandenynų visi pilni 
puikiausių įspūdžių ir parsivežė 
neužmirštamus prisiminimus. 
Tie prisiminimai gaivins mūsų 
pensininkų sielas ir skaidrins jų 
monotonišką kasdienybę. 

Dar vis prisimenant puikius 
renginius, prisimename ir viso 

J O N A S DAUGĖLA 

šio renginio ^erą organizaciją ir 
technišką pasirengimą. Šios 
šalies ir Kanados svečiai, t u r 
būt, didesn.' vargo ir rūpesčio 
rengėjams ir nesudarė. Bet 
reikia atsiminti, kad šia proga 
teko rengėjams į Chicagą at
sigabenti, pasitikti, apgyvendin
ti ir dar pavaišinti bei pa
linksminti kelis šimtus meni
ninkų ir svečių iš Lietuvos. 

Pirmiausia tenka didžiuotis 
rengėjų užsimojimu iš viso 
surengti tokį milžinišką ren
ginį (žinoma, mūsų mastu) — 
Muzikos šventę. Ir taip pat 
visiems dalyvavusiems tenka 
pagirti ir visą šio renginio tikslų 
išplanavimą ir tvarką, kuri 
buvo pastebima kiekviename 
žingsnyje. 

Šiandien jau nebūtų įmanoma 
ne t ik tiksliai išvardinti visus 
Muzikos šventės renginius, bet 
būtų sunku ir jų skaič ių 
nustatyti. Per tas dvi savaites 
šalia programose paskelbtųjų 
didžiųjų renginių dar vyko 
kelios meno parodos, paskaitos 
ir dar daug įvairių didesnio ir 
mažesnio masto subuvimų, 
posėdžių ir pasitarimų. Tačiau 
rengėjai sugebėjo visus šiuos 
r eng in iu s taip p u i k i a i 
išplanuoti , kad atrodė, jog 
viskas vyksta tiesiog laikrodžio 
tikslumu. Toks didelis renginių 
skaičius ir vietovių atstumai nė 
kiek nesikry žiavo vienas su kitu 
ir vienas kito nenustelbė. Ir 
jeigu tik kuriam bendrakelei
viui dar pakenčiamai tarnavo 
kojos ir atlaikė širdis, ta i 
nebuvo jam jokių k l iūč ių 
patekti į operos ar baleto ir 
solistų koncertus, puikioje salėje 
su jais pabaiiavoti, pamatyti 
visas parodas ir pabuvoti ki
tuose uždaruose subuvimuose. 
Daugelis taip ir padarė... 

Tad, sugrįžę atgal į namus, 
likome širdingai dėkingi ir daug 
skolingi rengimo komiteto na
riams ir jo talkininkams. Tačiau 
didžiausio tiek visų švenčių, 
tiek ir visų programos dalyvių, 
t i e k ir visos plačiosios 
lietuviškos visuomenės dėmesio 
užsipelnė šio viso didžiulio 
lietuviško subruzdimo suma
nytojas, organizatorius, visų 
parengiamųjų darbų vadovas, 
šio įvykio siela ir širdis Stasys 
Baras. Ilgus metus jis mums 
švytėjo ypatingai pranašaus dai
nininko solisto įgimtais talen

tais. Pasitraukęs nuo scenos. 
šiuo renginiu jis turėjo progos 
parodyti ir savo gabaus, ener
gingo, drąsaus ir pareigingo 
organizatoriaus ir administra
toriaus gabumus. Šių jo gabumų 
galėtų pavydėti ir daugelis šios 
šalies didesnių įmonių vadovų. 

Visų šventės renginių meninį 
lygį įvertins ir visus programų 
trūkumus suskaičiuos, be abe
jo, mūsų meno kri t ikai ir 
autori tetai . O mes eiliniai 
žiūrovai ir klausytojai galime 
tik pasakyti, kad viskas buvo 
gražu ir žavinga. 

Šių visų didingų renginių 
šviesos spinduliai gal kiek ir 
aptemdė Premijų šventę ir 
nustelbė jos reikšmę mūsų 
kultūriniam gyvenime. Jau 
vienuolikti metai JAV L. B-nės 
Kultūros taryba skiria metines 
premijas tais metais pasižymė
jusiems lietuviškų kultūrinių 
vertybių kūrėjams. Per vienuo
lika metų jau 70 kūrėjų liko 
atžymėti šiomis premijomis. 
Kiekvienais metais Kultūros 
taryba paruošia atitinkamus 
garbės atžymėjimus, o Lietuvių 
Fondas laimėtojus dar ir apdo
vanoja. 

Pirmaisiais metais premijų 
į te ikimas nebuvo didesnis 
kultūrinis įvykis mūsų išeivijos 
kultūriniame gyvenime. Laure
atams eiliniame susirinkime 
buvo į t e ik iamas vokas, 
spustelėjama ranka ir tuo 
viskas pasibaigdavo. Tačiau 
paskutiniais metais premijoms 
įteikti pradėta rengti jau daug 
didesnio masto iškilmės, kurios 
buvo pavadintos Premijų šven
tės vardu. Perei tais (1990> 
metais buvo atmintinai sureng
ta St. Petersburge. Šia proga jau 
buvo suorganizuota atitinkama 
meninė programa. Tačiau šiais 
metais šiai šventei buvo paruoš
t a dar didesnė meninė pro
grama, ji buvo įspūdingai 
sutelktinėmis jėgomis atlikta. Ir 
tuo pačiu Premijų šventė visai 
darniai įsirikiavo į visą Muzikos 
šventės didžiųjų renginių 
grandinę. 

Žinoma, šiais metais visos 
šventės iškilmių nuotaiką pa
įvair ino Vi ln iaus operos 
orkestro kamerinis ansamblis. 
Jo muzika ištisai lydėjo visas 
premijų įteikimo iškilmes ir 
visą šį ceremonialą labai 
paspalvino. Tiesa, rengėjai 
surado puikų būdą naujai ir 
vaizdžiai svečiams pristatyti 

laureatus. Šiam reikalui buvo 
rūpes t inga i pa r ink tos ir 
t echn iška i gana tobulai 
pagamintos vaizdines skaidrės 
parodytos ant didelės marškos. 
Sių skaidrių pagalba buvo 
parodytas kiekvieno laureato 
gyvenimo kelias į savo veiklos 
aukštumas ir taip pat profesinio 
darbo akimirkos. Tai yra visai 
naujas, sėkmingas ir skoningas 
būdas pr i s ta ty t i svečiams 
laureatus, nevarginant jų il
gomis kalbomis, eilėraščiais ir 
pigiu humoru. Reikia tikėtis, 
kad ši techninė priemonė šiam 
reikalui bus ir ateityje nau 
dojama. 

Šventės renginiu daugiausia 
rūpinosi LB Kultūros tarybos 
pirmininkė D. Kučėnienė Bet 
šventės vispusišką pasisekimą 
nulėmė akt. N. Martinaityte. Ji. 
panaudodama savo įgimtus 
sceninius gabumus, santūriai ir 
tvark inga i vadovavo visai 
premijų įteikimo programai ir 
sugebėjo visas programos dalis 
sujungti į vientisą kultūrinio 
renginio junginį. Šiems uždą 
viniams tinkamai atlikti N. 
Martinaitytė yra. tur būt. 
nepakeičiama. 

Visi laureatai šiai šventei 
buvo kruopščiai pasiruošę. Il
gomis padėkos pareiškimų kal
bomis svečių tikrai šį kartą 
nevargino. Tačiau visi pareiškė 
savitų minčių. 

A. Kezys. laimėjęs dailės 
premiją, džiaugėsi , kad 
pagaliau fotografija ne tik 
išorinio pasaul io , bet ir 
lietuviškam kultūriniam gyve
nime yra pripažinta menu. 
Fotografai pagaliau jau yra 
pr imami į menininku būrį. Bet 
tuo ir mes visi turėjome progos 
įsitikinti vėliau lietuvių na
muose, apžvelgę jo foto darbų 
parodą. Šimtai puikių ir 
prasmingų foto paveikslų pilnai 
patvirtino jo žodžius. 

P. Viščinis buvo atžymėtas už 
savo radijo programa Jo nuo
mone, mūsų radijo programos 
ne tik informuoja lietuvius apie 
lietuviško gyvenimo įvykius, 
bet ir stengiasi juos įvertinti. 
Tuo pačiu šios programos ap
saugo tautos kūrybines jėgas 
nuo sunykimo 

V. Valiukas, priimdamas 
teatro premiją, dar kartą mums 
visiems priminė, kad teatro 
menas nėra atskiro individo, bet 
daugelio menininkų sutelktinių 
pastangų išdava. Tad ir šią 
premiją jis priima visų savo 
buvusių bendradarbių, o taip 
pat ir žiūrovų vardu. Be žiūrovų 
teatralų darbas būtų beprasmis. 

A. Juodvalkiui buvo paskirtas 
šiu metu žurnalisto atžymėji-
mas. Jis. tarp kitko, pastebėjo, 
kad premijomis nėra įmanoma 

par ink t i pač ius ge r i aus ius * 
kūrėjus Bet reikia pasitikėti 
vertinimo komisijų gera valia ir 
bešališkumu ir skaitytis su jų 
sprendimais. J is iškėlė spaudos 
svarba viešajame gyvenime ir 
priminė lietuviu istorines kovas 
už sa v o r a š t ą Modern ios 
š i and ien inės susižinojimo 
priemonės — radijo ir TV — 
negali pakeisti spausdinto žo
džio reikšmės ir niekada nepa
keis. 

A. Vasaitį atsiimti muzikos 
premiją pristatė S. Baras Daug 
m«tų jam yra tekę su laureatu 
bendradarbiauti ir ta ip pat j is 
turėjo progos stebėti jo gyve
nimo kelia į muzikos kūrybines 
aukštumas nuo pat jo vaikystės 
dienų. Pats A Vasaitis džiau
gėsi, kad pagaliau išsipildė jo 
gyvenimo svajonė ir troškimas 
bendram kūrybiniam darbui 
sujungti Vilniaus ir Chicagos 
lietuviškas operai J i s pažadėjo 
dėti visas pastara;.s. kad šis 
bendradarbiavimas būtų sėk
mingai ir našiai te>inmas ir 
toliau. Muziko A Vasaičio 
mažametis sūnus drauge su 
orkestru, diriguojant muz. iš 
Lietuvos V.Viržoniui. savo fėv<> 
garbei pagrojo smuiko koncertą. 
Ši programos dalis ne t'k suža
vėjo, bet ir sujaudino v įsus susi
rinkusius. 

Premijų šventė buvo pirmasis 
didžiosios Muzikos šventės 
renginys Bet kadangi jis buvo 
ta ip gražiai ir rūpes t inga i 
parengtas, ta i savaime jis pa
sidarė labai prasminga jžanga 
visai šventei ir švent iškai 
nuteikė visus dalyvius Svečiai 
sklidinai pripildė Jaunimo cent
ro salę. Programai pasibaigus, 
dar ilgai prie gausiai valgiais 
padengtų stalų visi da l inas 
įspūdžiais, šnekučiavosi su lau
reatais ir menininkais iš Lie
tuvos. 

O jau sekančią diena prasidėjo 
t ikras „darbymetis". Visi t ik 
tekini skubėjome patekti į visus 
renginius. Atvažiavus tūkstan
čius mylių, nesinorėjo nė vieno 
jų praleisti. Šiuo metu Chi
cagoje lietuviai jau nebesiriboja 
vien Marųuette Parko apylinke. 
Jų rezidencijos jau pasisklaidė 
per visus šio miesto priemies
čius ir gretimus miestus. Su jais 
drauge, žinoma, pasiskleidė ir 
visi svečiai. Tačiau rengėjai 
neužmiršo ir šios problemos ir 
parodė savo rūpestingumą. I 
abudu operos spektaklius ir 
Dainų švente buvo parūpinti 
autobusai. Ir tai daugeliui 
padėjo išvengti klaidžiojimo 
judriomis Chicagos gatvėmis, 
su taupė laiką ir r e l i k o 
au tomaš inų p a s t a t y m o 
rūpesčių. 

• Nukelta i 4 psl) 

KAI SIAUBAS ARTĖJO 
KĘSTUTIS RADVILĖNAS 

6 
Pailsėję žygiavome toliau. Prieš pat Veiverių mies 

telį, plento kairėje, atvirame lauke buvo didelis vokie
čių amunicijos sandėlys. Mu.ns praeinant pro šalį, 
privažiavę vokiečiai ji padegė. Aišku, jei "rikina savo 
šaudmenų atsargas, priešas jau netoli Įeinant į 
Veiverių miestelį sutikome lėtai riedanti Tigriuką". 
„Radistas" su ausinėmis stovėjo ant viršaus ir 
pranešinėjo esamą padėtį. Kai pasiteiravau, ar praė
jimas per Marijampolę laisvas, jis tik pa m > jo ranka ir 
sušuko: 

- Bėkite a tgal! 
Jo patar imui nepaklusę einame pirmyn. Kylame 

trupučiuką įkalnėn. Jau pradedame matyti plentą iš 
ilgai miestelį. Staiga pro bažnyčios šventorių, per griovį 
į plentą išlinguoja „išvaduotojų" tankas Peršokę plen
to griovį, pasileidome bėgti per gimnazs-os kiemą ir 
sodą į laukus. Sudeginome įtartinus dokumentus ir 
nuotraukas. Pasilikome t ik Dallwitz išduotą. Šis ne 
turėjo pakliūti į priešo rankas, o būti sunaikintas. Ne
sant kaip išsigelbėti - nurytas. Vieškeliu, vedan 
čiu į Paežerus, ėjome toliau, nutarę patraukti per šilus 
Višakio Rūdos kryptimi. 

Mums iš paskos artėjo atidengtu virš rm kariška 
automašina. Šokau į vidurį kelio ir pradej iu stabdyti. 
Privažiavus visai arti, mašina staigiai sustojo. Važiavo 
artilerijos kapitonas ir leitenantas. Prisist atęs save ir 
bendrakeleivius paaiškinau, kad mūsų tarnybinė už
duotis — Vilkaviškis. 

Atrodo, kari plentu per Marijampolę galimybių jau 
nėra. Ar yra vilčių per šilų masyvus pasiekti Višakio 

Rūdą, o iš ten Šakius? 
Kapitonas, atsistojęs automašinoje, pasikvietė ma

ne ir padavęs žiūronus pasiūlė pasidairyti į tuos 
miškus. 

— Ar matai, kad visas šilų masyvas paskendęs dul
kėse? 

— Matau, — atsakiau. 
— Gerai. Kur matai tas dulkes, ten jau žygiuoja 

sovietų armija. Praėjimo nėra. Vienintelė išeitis per 
Zapyškį — panemune, bandykite, gal dar pavyks... 

Iš čia mūsų trejetuką nuvežė iki Digrių kaimo, su
trumpindamas mums kelionę 15 km. Čia kapitonas 
tiksliai nurodinėjo vietas, kur lapuočių paunksmėje su
statyti šiai nakčiai pabūklus. Leitenantas atsižymėjo 
žemėlapyje. Mes važiavome kartu ir stebėjome pozici
jų parinkimą. Grįždamas atgal, kapitonas pažadėjo už 
valandos grąžinti mašiną ir mus nuvežti į Zapyškį. 
Įsakė laukti toje pačioje vietoje, kur mus paliko. Bet. 
anot patarlės: ,,Per vainą visaip atsieina". Leitenan
tas grįžęs už trijų valandų paaiškino, kad jam leista 
mus nuvežti tik iki Tabariškių. Kagi, befehl ist befehl! 
Bet mūsų kelionė sutrumpėjo dar desetku kilometrų. Čia 
Herrenvolks armija bėgo panikoj. Pilni keliai ir laukai 
Iš ūkininkų pasėlių liko tik nutryptas vėjo pustomas 
dulkių laukas. 

Toje masėje slinkome ir mes. Jau sutemus pamiš 
kėje priėjome ūkininko sodybą. Zapyškis buvo čia pat 
pakalnėje, bet nežinodami „parolės*'. nerizikavome pro 
sargybas ir slapukus praeiti. Nutarėme užeiti į sodybą. 
Visas kiemas buvo prigulęs kariškių. Civiliams pat
ruliai pasiūlė kreiptis į štabą, kuris buvo gyvenama
jame name. Įėję pasiprašėme prieglaudos Išstudijavę 
mūsų dokumentus, leido pailsėti kluone ant kvepiančio 
šieno. Nors patarė miegoti be baimės, pavojaus atveju 
pažadėjo mus pažadinti, bet miegojome kaip kiškiai — 

akys plačios, ausys stačios 
Pi rmadienis , liepos 31 d Mus pažadino 2 vai Du 

karininkai priėmė mus į brezentu dengta sunkvežimį, 
pakrauta kariškomis uniformomis įsitaisėme patogiai. 
Važiavome per akmeningus kalnus apaugusius didžiu
lėmis pušimis. Motoras riaumojo ..Visų Šventų" litaniją 
įkalnėn. tai žviegė stabdžiai riedant pakalnėn, au to 
vežimiui zigzaguojant tarp medžių, kelmų ir akmenų 
Retkarčiais tarpeklio prošvaiste pamatydavome Nemu
ną ir jo kairiuoju krantu vėžio žingsniu judančia ka 
riuomenės masę. Atvykome į Šakius 11:15 vai. Mūsų 
transporto vadovų maršrutas neatitiko mūsų porei
kiams, teko ieškotis kitų priemonių. Už pusvalandžio 
privažiavo tuščių sunkvežimių kolona Su ja iš Šakių, 
per K. Naumiestį, važiavome link Vilkaviškio. Prie 
Žaliosios kolona buvo sulaikyta. Gavo naują įsakymą 
— aprūpinti frontą šaudmenimis. Mums buvo 
užtikrinta, kad su paskutiniu transportu važiuos per 
Vilkaviškį į Kybartus. Todėl ap e dvi valandas 
Žaliosios miške ir laukėme. Pagaliau paskutinis trans
portas jau keliavo Vilkaviškio kryptimi. Ant 
sprogmenų, sviedinių ir amunicijos sėdėjome ir mes. 
Visą laiką mus lydėjo sovietų lėktuvai,pavaidindami 
kulkosvaidžių serijomis. Saulei leidžiantis įvažiavome 
į Vilkaviški Kolonos vadovas leitenantas kažkur 
nuėjo. Mums nurodytą Vilkaviškyje įstaigą pasiekti 
buvo neįmanoma, nes mieste jau šeimininkavo abiejų 
agresorių tankai Pradėjo temti Girdėjosi kulkosvai
džių ir automatų šūviai. Autovežimių šoferiai ner 
vavosi, tuo labiau mes. Nutarėme leitenanto nelaukti 
ir savo nuosavomis kojomis pasukome Kybartų kryp
timi Staiga visiškai sutemo Kariuomenės sargybiniai 
patruliai klausinėja mus „parolės", kurios mes 
nežinome. 0 , , 

i Bus daugnu* 

> 
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SĖKMINGAI 
PAMINĖTA 

IŠVEŽIMŲ 50 M. 
SUKAKTIS 

Tragiškų birželio dienų 50 
metų sukakties minėjimą pra
vesti Lietuvių klubo pirm. A. 
Gudoms p a k v i e t ė Aleksą 
Vaškelį. A. Vaškelis su grupe 
St. Petersburgo aktyvesnių 
asmenų suda rė programą. 
Šiame minėjime norėta pagerbti 
pačius šioje kolonijoje gyve
nančius buv. Sibiro tremtinius. 
Buvo paprašyta Sofija Vaškienė 
sudaryti tremtinių pagerbimo 
programą ir ją pravesti. 

Birželio 14 d. 3 vai. A. 
Gudonis įvadiniu žodžiu pradėjo 
minėjimą. Kun. Steponas sukal
bėjo prasmingą, pritaikytą šiam 
minėjimui invokaciją ir drauge 
su publika pasimeldė už trėmi
muose mirusius. Visi sugiedojo 
Marija, Marija. 

S. Vaškienė pristatė kolonijoj 
gyvenanč ius buv. Sibiro 
kankinius: Eleną Dalinienę, 

dantų gyd. Rūtą Srugytę-Noll-
Jaor . Kazimierą Algirdą 
Mereckį, Vytautą Stražnicką. 
Moniką Subačiūtę-Stražnickie-
nę. kuri sunkiai serga ir atvykti 
negalėjo. Pranešta, kad Straž-
nickienė išvežta 1945 m. 22 m. 
amžiaus į Uralu kalnų anglių 
kasyklas. Buvęs sunkus darbas 
ir neapsakomos sąlygos. Ten 
išmirę visi vyrai, išlikę tik 
keliasdešimt moterų. Stražnic-
kienei vienai iš nedaugelio su 
dvi -m draugėm pasisekė pabėg
ti Vyko visokiom priemonėm, 
kol pasiekė Leningradą, o iš ten 
beveik visą kelią pėsčiom su
grįžo 1948 m. į Lietuvą. Prista
t an t t r e m t i n i u s , moterims 
įteikta po puokštę gėlių, o 
vyrams pr i seg t i korsažai. 
Vaškienė papasakojusi apie 
Stražnickienę, įteikė jos vyrui 
gėles, p rašydama perduoti 
žmonai ir pasakyti, kad ji yra 
mūsų maldose. 

Vytautas Stražnickas. buv. 
miško brol is , iš Lukiškių 
kalėjimo 1950 m. išvežtas į Mor-

Ann Ji lhan - Jū ra te Nausėdaite su 
broliu Beniu per privatu spaudos 
pasikalbėjimą. 

N'uotr R. Mil iauskai tės 

MUZIKOS ŠVENTE 

(Atkelta iš 3 psl) 
Užsibaigė Muzikos šventė ir 

jau praeityje šaunūs atsis
veikinimo pokyliai. Lietuvos 
svečiai jau vėl sugrįžo į savo 
gyvenimo niūrią ir juodais de
besimis apsiniaukusia kasdie
nybę tėvynėje Ir floridieČiai 
sugrįžo atgal prie ošiančio 
Atlanto ar Golfo įlankos. Iš
važiavome tikrais lietuviais, o 
grjžome dar savo lietuvybę 
papuošę tau t in io išdidumo 
jausmais. 

Ši šventė dar kartą ne tik 
savuosius, bet ir svetimuosius 
įtikino, kad lietuvybė išeivijoje 
ir po pusės šimtmečio dar žėri 
skaidriomis žarijomis ir tas 
žarijas jau kaitina naujosios lie
tuvių išeivių kartos, kurioms 
senieji įkvėpė kūrybines nuo 
taikąs ir meno grožio ilgesį. 

daviją. iš ten į Albanijos kalnus 
ir 1953 m. į Vorkutą. \ Lietuvą 
grįžo 1956 metais. 

Elena Dalinienė neįsteng
dama žodžiu išreikšti savo per
gyvenimus, parašė rengėjams 
laišką, kurį S. Vaškienė per
skaitė. Dalinienė gimė ir augo 
Žemaitijoje. Jų šeimoje buvo 8 
vaikai, iš kurių 4 ištremti į Sibi
rą. J i 1939 m. gavo pradžios 
mokyklos mokytojos diplomą. 
Paskutinė jos mokykla 1949 m. 
buvo Taujėnai, Ukmergės 
apskr. Liko su 6 m. sūneliu ir po 
kelių mėn. gimė duktė. Kadangi 
nepasakė, kur vaikai, išvežė ją 
beveik nuogą. Kelionė truko per 
mėnesį laiko. Galutinis susto
jimas — Irkutsko srity. Tai be
veik negyvenama vieta su keletu 
sulinkusių barakų. Čekistas 
pasakė, kad čia reiks gyventi 
amžinai. Retai augo pušaitės 
kedrų giminės, iš tų sėklų buvo 
mums vitaminai. Ten viešpa
tavo meškos. Prasidėjęs kelio
nėj nužmoginimas, dvasios ir 
moralės sielos sužalojimas netu
rėjo ribų. Tai sunkiau pernešti 
negu badą ir šaltį. Visa tai 
negalima išreikšti nei žodžiais, 
nei raštu, tik tas gali suprasti, 
kuris pats pergyveno. 1954 m. 
grįžo į Lietuvą, o 1975 m. at
vyko pas savo vyrą į St. Peters
burg Beach. 

Dantų gyd. Rūta Srugytė-
Noll-Jaor. Ją čia visi pažįsta. 
Kurie lankosi iš Lietuvos, visų 
dantis veltui gydo. Pakviesta 
pasakoja savo pergyvenimus 
Rūta gimė 1939 m. Tėviškė — 
Žemaičių Naumiestis. Tėvas 
turėjo malūną ir lentpjūvę. 1951 
m. spalio mėn. anksti ryte 
kareivių sukelta jų šeima. Liep
ta per vieną valandą pasiruošti 
ir pasiimti su savim kiek gali 
pasinešti. J i buvo 11 metų, jos 
brolis 8 m., o kitas dar kūdikis 
vystykluose. Šį motina suvy
niojo į gražia antklodę, už kurią 
vėliau Sibire nupirko ožką ir 
paršiuką. Senolė 80 m. amžiaus 
kareiviams griežtai pasakė, kad 
ji nori pasiimti siuvimo mašiną 
ir ją pasiėmė, buvo siuvėja. To
ji mašina išlaikė mūsų gyvastį 
Sibire, o siuvėja senolė ten ir 
mirė. Keliavo 18 dienų ir naktų 
neapsakomose kančiose, drauge 
18 šeimų. Paskutinėje stoty 
traukinys išstovėjo visą parą, o 
kai sutemo atidarė duris ir 
išleido. Nė vienas žmogus 
negalėjo ant kojų pastovėti. Iš 
ka imų buvo suvažiavę su 
arkliais ir teiravosi elektros spe
cialistų. Motina pasakiusi: tėvai 
juk tu moki. Jis pakėlęs ranką 
ir visus 18 šeimų tie paėmę. 
Visos šios šeimos gyvenusios 
vieningai ir kiekvieną vakarą 
visi melsdavęsi. Iki šios dienos 
kas vakarą ji ir dabar mel
džiasi,dėkodama Dievui. 

Kazys Mereckis gim. 1937 m. 
Kaune. 1941 m. birželio 14 d. iš
vežtas su mama Gražina Merec-
kiene, o j is buvo vos 4 m. 
Sugrįžo į Lietuvą 1962 m. jau 
suaugęs 25 m. vyras. Sugrįžo ir 
motina, bet sunkaus gyvenimo 
ir ligų iškankinta 1975 m. mirė. 
1968 m. sukūrė šeimą ir augina 
2 sūnus. Tėvo rūpesčiu 1989 m 
atvyko į St. Petersburg Beach. 
Pa ts K. Mereckis paprašytas 
smulkiau papasakojo savo 
prisiminimus. Kelyje į tremtį 
buvo pirmieji rusiški žodžiai, 
kuriuos išmoko iš žydų „daitie 
vody". Beveik vieną mėnesį ke
liavo į Altajaus kraštą. Mama 
apgyvendino cukraus gamyklos 
gyvenvietėje. Viename su 
mumis kambary dar buvo kelios 
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šeimos. Vasarą Altajaus krašte 
labai k a r š t a . Tokiomis 
gyvenimo sąlygomis pradėjo 
siausti ligos, ypatingai daug 
mirė mažamečių vaikų. Aš irgi 
tuo metu persirgau visomis 
ligomis. Penkerių metų bū
damas iš naujo mokiaus i 
vaikščioti ir taip atrodžiau, kad 
kai kurie žmonės kalbėjo — ta 
Mereckienė gąsdina gyvuosius 
su savo vaiku, bet ačiū Dievui 
likau gyvas. 1942 m., kaip ir 
tūkstančių kitų, jau lauke ilga 
ir sunki kelionė. Šį kartą prie 
Laptevų jūros . Važiavome 
traukiniu, plaukėme Lenos upe, 
o kai mus iš baržos išlaipino jau 
artėjo žiema. Gyvenome pačių 
pasistatytose jurtose po 70-80 
žmonių. Aš pradėjau eiti į rusiš
ką mokyklą. Prieš tai mokyto
ja lietuviškai buvo mano mama. 
Mano p i rmas sąsiuvinukas 
buvo padarytas iš vyniojamo 
popieriaus. Skaityti mokiaus iš 
maldaknygės. Ten išgyvenome 
9 metus. Nuo sunkių darbų, 
bado ir skorbuto pablogėjus 
mamos sveikatai, gavau leidimą 
apsigyventi Alokvenske jarku-
toje. Baigiau vidurinę mokyklą 
Įsigijau telemechaniko spe
cialybę ir dirbau. 1956 m. pra
dėjau susirašinėti su tėvu JAV. 
Įsigijau auto elektriko ir šoferio 
specia lybę. Išreiškė didelį 
dėkingumą savo motinai, kurios 
didelė motiniška meilė padėjo 
iš l ik t i gyvam ir l i e tuv iu . 
Motina vis sakydavusi, kad mus 
globoja Dievo motina Marija, 
kurios tėčio Vilniuje nupirktą 
paveikslą visada turėjome su 
savimi. 

S. Vaškienė vaizdžiai supa
žindinusi su šioje apylinkėje 
gyvenančiais buv. Sibiro trem
t i n i a i s ir pravedusi jų 
pasisakymus, jiems visiems už 
tokį mūsų praturtinimą savo 
pergyvenimais nuoširdžiai pa
dėkojo. 

Adolfas Armalis, remdamasis 
inž. A. Damušio surinktais 
duomenimis ir kitais šaltiniais, 
apžvelgė 1941-1954 metų 
trėmimų apimtį. Ypač vaizdžiai 
A. Armalis išryškino sovietinės 
okupacijos metu įvykdytas 
žudynes. Norilsko koncent
racijos stovyklą, l i e tuvių 
kariškių išžudymo vietovę, pa
vadino lietuvių Katynu. 

Aleksas Vaškelis papasakojo 
apie trėmimų atgarsius Sov. 
Lietuvos viešajame gyvenime. 
Smulkiau palietė Dalios Grin-
kevičiūtės atminimų atgarsius 
to laiko spaudoje. 

Kazimieras Gimžauskas ap
t a r ė t r e m t i n ė s An tan inos 
Garmutės atsiminimus, ypač at 
kreipdamas dėmesį i Garmutės 
neatlaidumą buvusiems jos pa
grobimo ir išvežimo kaltinin 
kams 

Kleofa Gaižauskiene smul
kiau nupasakojo t remt inės 
Elenos Juciūtės gyvenimo kelią: 
jos ryšį su pa r t i zan in iu 
judėjimu, suėmimą, tardymus ir 
t r e m t į Sibire Išsvajotas 
g r į ž imas į tėvynę nebuvo 

geresnis už Sib:ro tremtį. 
Ryšium su Muo minėjimu 

kolonijoj žinomas parodų ren
gėjas Juozas Taoras suor
ganizavo trėrr.:mo vaizdų ir 
t rėmimų literatūros parodą. 
J a m pagelbėjo, ypa t i nga i 
trėmimų literatūros ekspona
vime, bibliotek - vedėja Sofija 
Salienė. Paaiškėjo, kad trem
t inys Z. Mereckis yra atsivežęs 
nemažai Sibiro -mulkmenų. ku
r iomis p r a tu r t i no parodą. 
V y t a u t a s Gružas nupiešė 
Sovietų S-gos žemėlapį su gau
siomis koncentracijos stovyklo
mis, kalėjimais per kuriuos yra 
praėję ir lietuviai. 

Užsklandai A Vaškelio žodis. 
Galėtume tęsti tremtinių pasi
pasako j imus be sustojimo. 
Ž u r n a l i s t a s Kęst. Pūke l i s 
atsiminimų kr.ygos „Leiskit į 
Tėvynę" įžangoje yra pas
tebėjęs: Kai semi iš ežero 
vandenį, nesvarbu iš kurios 
vietos — visur tas pats. Taip ir 
čia. Kurio tremtinio beskai-
tytume atsiminimus, visur tas 
pats skausmas Prieš mūsų akis 
Sov. S-gos žemėlapis, kurį 
mums parūpino — nupiešė V. 
Gružas. Taip pat jūsų rankose 
to paties žemėlapio sumažinta 
versi ja, kurią parūpino 
Gružienė. Ačiū j iems. Žemėla
pyje matom po Sov. Sąjungos 
plotus, daugiausia Sibire, išmė
tytus kelių formų taškus. Tai 
lietuvių trėmimų vietos, tai 
koncentracijos stovyklos, kalė
jimai ir kitos žmonių naikinimo 
institucijos Žemėlapy tik maži 
taškai O kiek j ie ta lpina 

sudužusių taut iečių gyvenimų, 
kiek daug kadaise sudėtų vilčių 
sug r į ž t i į t ė v i š k ė s žemę. 
Viename iš tų t aškų yra mano 
ir sesers S. Salienės tėvo kaulai. 

Daug a u k ų pareikalavo ne
svetinga Sibiro žemė. Beveik 
nėra Lietuvoje šeimos, kuri ne
buvo p a l i e s t a deportacijos. 
L i e t u v i ų t a u t a okupan tu i 
sumokėjo milžinišką vergijos 
duoklę. Lietuvos prezidentas 
Landsbergis paskutinio apsilan
kymo J A V m e t u išeivijai 
kalbėjo: Ga l i b ū t i žmonės 
sunaikint i , bet ne tauta , ne jos 
kova. Taip , daug dalykų yra 
suna ik inama, bet ne tautos at
mintis. J i bus tol gyva, kol bus 
gyva pati t au ta . Tautos dainius 
ir p ranašas Maironis yra sakęs: 
P a g i m d y s v a r g a i gal iūnus, 
ugnimi uždegs krūt inę . Ši tiesa 
akivaizdžiausia i pasitvirtino 
sausio 13 d. Kruvinąjį sekma
dienį. Lietuvių t a u t a daugiau 
nebevergaus. 

Minėjime dalyvavo 250 žmo
nių, kur ie su įdomumu išklau
sė, nors šiek tiek ir užsitęsusią 
programą. 

Birželio 16 d. šis sukaktuvinis 
m i n ė j i m a s b u v o tęs iamas 
pamaldomis Šv. Vardo bažny
čioje. Mišias už žuvusius Sibire 
užprašė Lietuvių klubas. Kun. 
S t e p o n a s p a s a k ė specialų 
pamokslą. Kuopų šauliai ir 
vyčiai d a l y v a v o klube per 
minėjimą ir bažnyčioje su vėlia
vomis. Sugiedota Lietuvos him
nas. 

K. Gmž. 

Lietuviai Floridoje 

Miami, FL 
AUKA LIETUVAI 

savaičių. O į Rygą atvyksta 
pasiimti siuntos Kauno Caritas 
pi rmininkė dr. Albina Pajars
kaitė. Ji išdalins visiems skirtas 
dovanas, o taip pat asmeniškai 
siųstus s iunt in ius . Pirmininkė 

Miamio Amerikos lietuvių Elena Jonuš ienė dėkoja klubo 
piliečių klubui kilo sumani min vardu dr. Birutei Pautienytei, 
tis, kaip padėti tėvynėje vargs Rūtai Meyer-Gustaitytei, o taip 
tantiesiems invalidams, našiai pat visiems prisidėjusiems savo 
čiams vaikams ir Sibiro tremti- aukomis ir darbu, 
niams. Dr. Birutė Pautienytė. Gegužės 3 d. mirė Miami 
Rūta MeyerGustaitytė, klubo A m e r i k o s l i e tuv ių piliečių 
pirminnke Elena Jonušienė ir klubo garbingas narys daktaras 
kiti ėmėsi iniciatyvos rinkti Kazimieras Pautienis . Liūdi 
aukas iš Floridos apylinkės. 
Geradariai žmonės daug suau 
kojo rūbų. avalynės, lietuviškų 
ir angliškų knygų, medicinos 
priemonių, vaikams žaislų, dėžę 
rožančių ir kitų naudingų 
daiktų Taip p^t Lietuvos parla
mento saugotojams įdėta kava 
ir pieno milteliai. Dar papil 
domai supirkta muilo, popie
riaus ir rašymo priemonių. Tuo 
pačiu žmones rradŽiugins savo 
giminaičius, nes kas norėjo, 
galėjo pas ius asmeniškai 
dovanas su šia siunta. Iš viso 
susidarė vienas konteineris. 
Gegužės 29 d buvo suorgani 
zuota talka, i kurią atvyko 
nemažai nariu r pakrovė visą 
konteinerį. Tu pačią dieną ir 
išsiųsta Birželu. 1 d. iš uosto Ft. 
Lauderdale laivas išplaukė į 
Vokietiją ir pa^u-ks Rygą po 34 

klubo nar ia i . 
V. D. 

3EAL ESTATE REAL ESTATE 

Agurkai Lietuvoje buvo raugi 
narni vasara i ir žiemai. Raugi
nant vasara i , nupjaustomi abu 
agurko gala i , kad greičiau 
įrūgtų. ir užpilama nevirintu 
vandeniu. Rauginant žiemai, 
galai nenupjaustomi, užpilama 
atšaldytu vir intu vandeniu. 

Iš prieskonių į rauginamus 
a g u r k u s dedama vyšnių ar 
ąžuolu lapų, krapų, druskos, o 
kai kur d a r juodųjų serbentų ar 
kr ienu lapų. 

GREIT 
PARDUODA Ŝ  

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

E 

BELL BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kadzla Avs. , 
Chtcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų Įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vlai agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

IEŠKO DARBO 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaiti*, Realtor 
Iraną Bllnatrublene. 

Resltcr Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

Brolis (27 m.) ir sesuo arba vienas 
iš jų gali slaugyti ir prižiūrėti 
vyresnio amžiaus žmones arba vaikus 
ir padėti namų ruošoje. Kalba lietuviš
kai, rusiškai ir angliškai. Skambinti: 
708-749-4290 arba 616-329-2575 

MISCELLANEOUS 

27 m. vyras i e š k o d a r b o . 
montuoju ir d a ž a u . 

Tel.708-749-4290 arba 
616 -329 -2575 

Re-

Meilė yra labiau varginanti, 
kaip draugys tė , nes ji reika'.nu 
ja nuolat inių įrodymų. 

Anonimas 

LAIKO P A G R Ė B S T A I 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; 
kankinys k u n . J. Dabnla: 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai: §eimos istorija 
— studijos, mokytojavimas 
Plungėje, Pasvaly, Vilniuje; 
gyvenimas Austrijoje, Vokietijoje, 
Amerikoje; darbas ..Lietuvių Encik
lopedijoje". Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyventojai dar pri
deda 64 et Valstijos mokesčio. Už
sakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W . 63rd S t . 
Chlcago. IL 60629 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
3as mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
To l . — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS „ 

Skubu* Ir sąž in ingas 
patarnavimas 

PLUMBING * SEWER 
pataisyme 
Skambinti: 

Darkri to l . 312-776-5088 

V Y T A U T A S L A N D S B E R G I S 

ATGAVĘ VILTĮ 
Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininko kalbos, išleis
tos Kanadoje. Tai labai padrąsinančios ir j tikrove atviromis 
akimis įžvelgiančios ir miniai pasakytos kalbos. Jžanga pa
raše PLB pirmininkas Vytautas Bieliauskas, išleido Pasaulio 
Lietuvių Bendruomene, redagavo Ramūne Sakalaite -fonai-
tiene. Leidinys turi 227 psl., gausiai iliustuotas. Šia knyga 
verta įsigyti ir perskaityti Leidinys didelio formato, kaina 
su persiuntimu 20 dol. Ilinojaus gyventojai dar prideda 
valstijos mokesčio 1.44 dol Užsakymus siųsti: 

Draugas 
4545 W. 63rd St., 
Chicago. I I 60*29 

• 



PO 50-TIES METŲ 
VĖL SUKILIMAS 

Šiandien visa lietuvių tauta 
yra sukilusi ir visi Lietuvos 
gyventojai yra sukilę ir, demok
ra t i ška i išsir inkę savo 
vyriausybę, prašo laisvojo pa
saulio valstybių ją pripažinti de 
jure ir de facto. Šį kartą 
suki l imas prieš Maskvą, 
Maskvai dar viešpataujant. 

Lietuva yra, jei ir ne pačiame 
pasaulio politinių įvykių centre, 
tai vis dėlto pasaulio įvykių 
apimtyje. Birželio 17 d., besi
klausant Margaret Thatcher 
kalbos Chicago Council on 
Foreign Relations komiteto 
suruoštame pobūvyje Lietuvos 
klausimas išriedėjo kaip dalis 
visų dabart inių problemų. 
Pagal M. Thatcher, Sovietų 
Sąjungos posūkis į demokratiją 
yra neišvengiama istorinė 
būtinybė, neturinti kelio atgal 
kai ir „Lietuva anksčiau ar 
vėliau bus laisva". Keleto tūks
tančių rinktinė auditorija, su 
specialiais leidimais sukviesta, 
šitą jos mintijimą palydėjo 
plojimu. 

Prieš penkiasdešimt metų 
lietuvių tauta Lietuvių aktyvis
tų fronto suorganizuotą 
sukilimą priėmė visuotiniu pri
tarimu, vieningai į sukilimą 
įsijungdama. Lietuvių aktyvis
tų fronto štabui paskelbus, kad 
visi tarnautojai grįžtų į savo vie
tas, kurias jie turėjo prieš Sovie
tų okupaciją, tą įvykdė jau 
pirmąją sukilimo dieną. 70% 
Lietuvos valstybinių tarnautojų 
įsijungė į Lietuvos valstybės 
atstatymą jau pirmąją sukilimo 
dieną, kada ir Laikinoji 
Lietuvos vyriausybė buvo pa
šaukta. Šituo visuotiniu lietu
vių tautos pritarimu buvo nu
stebintas ir naujasis okupantas 
— Hitleris. Nuo pirmųjų Wehr-
machto (vokiečių kariuomenės) 
įžygiavimo į laisvąjį Kauno 
miestą dienų, jie pajuto naują 
valdžią, naują administraciją, 
kurios nacinė Vokietija dar nė 
nebuvo suspėjusi suorganizuoti. 
Šis Nepriklausomos Lietuvos 
valdininkams įsakymas grįžti į 
savo vietas nebuvo iš anksto 
planuotas. Jį padiktavo aplinky
bės, kurios parodo, kokia savi
stovumo iniciatyva lietuviai yra 
apdovanoti. 

Kada iš Kauno radiofono nu
skambėjo sukilimo atsišau
kimas. Laikinosios vyriausybės 
paskelbimas ir himnas, man 
skambino Norkūnas iš Šančių, 

klausdamas, ar yra paskirtas 
koks nors žmogus duonos 
kepyklų bei sandėlių priežiū
rai... (Po to skambinimo Norkū
nas krito). Skambino tuoj ir 
Karolis Drunga, klausdamas, 
ką reikėtų paskirti Pienocentro 
priežiūrai... Drunga buvo LAF 
štabo narys. Čia pat su juo ir pa
darėme sprendimą, kad reikia 
grąžinti visus valdininkus, 
kurie buvo prieš okupaciją. 
Aišku, paskelbus Laikinąją 
vyriausybę, visa tai jau buvo 
vyriausybės kompetencijoje. Bet 
vyriausybė tik paskelbta, o 
reikia vykdyti jau dabar. Tuoj 
paskambinau telefonu į ra
diofoną, kad paskelbtų tą 
pirmąjį LAF štabo įsakymą: 
„Visi Nepriklausomos Lietuvos 
valdininkai užima pozicijas, 
kurias jie turėjo prieš sovietų 
okupaciją". Kai kas man po ši
to parėdymo priekaištavo, kad 
aš grąžinęs tautininkus į savas 
pozicijas. Džiaugiausi, kad tas 
priekaištas negavo atgarsio, ir 
Laikinoji vyriausybė šitą LAF 
štabo įsaką patvirtino, tęsė ir 
džiaugėsi, kad tik 30% valdi
ninkų teko jiems vėl parūpinti, 
papildyti. Naujam okupantui 
tai buvo rakštis. 

Sukilimu Maskvos „išlaisvi
n i m a s " buvo s u g r i a u t a s , 
Hitleriui užkirstas kelias skelb
ti , kad „Išvadavome!... ir... 
duodame Lietuvai gerąjį poną 
Rentelną... dabar tarnaukite 
Naujajai Europai...". Hitleris 
buvo priverstas pirma nušalinti 
Laikinąją vyriausybę ir tik tada 
skelbti „Ostland". Laisvie
siems vakarams į Laikinąją 
vyriausybę neatkreipiant dė
mesio, Hitleris ją nušalino po 
šešių savaičių, uždarydamas ir 
Lietuvių aktyvistų frontą. 

Tau tos suk i l imas pa l iko 
lietuvių tautoje didelį moralinį 
kapitalą, iš kurio stiprybės 
tauta semiasi ir dabar. 

Šia proga su širdgėla tenka 
prisiminti bent pirmuosius 
sukilime žuvusius draugus, 
kaip Živatkauską, Norkūną, 
Savulionį, Milvydą ir kitus apie 
200 žuvusių ties Kaunu ir apie 
2000 žuvusių visoje Lietuvoje. 
Su tais žuvusiais draugais kar
tu planavau sukilimą, su jais 
davėme pradžią Lietuvos vals
tybės, po žiaurios Maskvos 
okupacijos atkurtos, kuri pasi
priešino ir prieš nacius. 

P i lypas Naru t i s 

LIETUVOS KULTŪROS IR 
ŠVIETIMO MINISTERIO 

PAVADUOTOJAS 
A. Juozaič io viešnagė JAV-bėse 
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Ar jūs norite prisiminti ką Kai žmogus meldžiasi, Dievas 
nors tikrai kilnaus? - i ai kar- sušildo savo rankas prie jo 
tokite ..Tėve mūsų", širdies. 

Napoleonas J. Masefield 

Lankantis JAV-bėse Aurimui Juozaičiui. Iš kairės: Aurimą:- Juozaitis, Lietu
vos Švietimo ir kultūros viceministeris, Kennedy fundacijos administratorius 
R. Russell, APPLE direktorė Vaiva Vėbraitė, Lietuvos Švie: ir kultūros min. 
aukštųjų mokyklų direktorė Ligija Kaminskienė. 

Gegužės mėnesį Kanadoje ir 
JAV-bėse lankėsi Lietuvos 
Respublikos Kultūros ir Švie
t imo ministerio pavaduotojas 
Aurimas Juozaitis, aukštųjų 
mokyk lų d i rek torė Ligija 
Kaminskienė, mokytoja Laima 
Tamošiūnienė ir Panevėžio 
miesto viceburmistras Saulius 
Varnas. Ši delegacija atvyko į 
Kanadą Art DeFehr fundacijos 
kvietimu. Pagrindinis kelionės 
tikslas buvo susipažinti kaip 
veikia krikščioniškos kolegijos 
Šiaurės Amerikoje. Art DeFehr 
fundacija yra suinteresuota pa
statyti pirmąsias krikščioniškas 
kolegijas Lietuvoje. Panevėžio ir 
Šiaulių miestuose. 

Kelionė nesiribojo tik susi
t ikimu su minėta fundacija. Iš 
Kanados A. Juozaitis su savo 
grupe atskrido į Chicagą, kur 
susitiko su LB Švietimo tarybos 
pirmininke Regina Kučiene. 
Čia taip pat buvo aplankytos 
kelios krikščioniškos kolegijos. 
Chicagoje svečius globojo 
A.P.P.L.E. narė dr. A. 
Mogenytė-VValker. 

Gegužės 16 d. švietimo dar
buotojai atvyko į VVashingtoną, 
kur juos globojo A.P.P.L.E. 
direktorė Vaiva Vėbraitė-Gust. 
Čia jiems buvo suplanuota 
dienotvarkė, į kurią įėjo eilė 
svarbių susitikimų. A. Juozaitis 
buvo pr i imtas J u n g t i n i ų 
Amerikos Valstybių informa
cinėje agentūroje ir susitiko su 
jų TESL (Teaching English as a 
Second Language) atstovais. 
Susitikimo metu buvo sutarta. 

DAINAVA AR MARCO SALA? 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Parašiau šį reportažą, naudo
damasis žmonos kompiuteriu su 
lietuvišku šriftu. Bekoreguojant 
matyti kažką ne taip paspau
džiau ir visos mano pastangos 
dingo per milisekundę. Tikras 
nusivylimas! Dabar pradėsiu 
vėl iš naujo, bet kas porą 
minučių viską, ką būsiu iki tol 
parašęs pervesiu į kompiuterio 
saugyklą. Linkiu sau sėkmės! 

Pasaulio atlase ieškojau, kur 
yra Marco sala. Nepasisekė jos 
ras t i . Pagal pavadinimą 
atrodytų, kad tai kas nors 
egzotiška kur nors tropikuose. 
Dainavos jaunimo stovyklos 
laimėjimų pirmosios vietos 
laimėtojas liepos 21 d. sužinos, 
kur ta Marco sala yra, nes 
laimikis yra vienos savaitės 
atostogos toje saloje. Tai 1,500 
dol. vertės Lito organizacijos 
dovana. Antros vietos 
laimėtojas pamatys Disney 
World Floridoje. Tai 600 dol. 
ver tės laimėjimas, kurio 
mecenatu yra dr. Adolfas 
Šležas. Trečioji premija ar 
laimėjimas — tai savaitgalis 
Stouffers Hamilton Hotel 
I tasca, Illinois, paaukota 
Birutės Zalatorienės, Travel Ad-
viser, Inc. Mėgstant iems 
keliauti gali patikti ir ketvirtoji 

dovana. Tai 50 dol. nuolaida 
p e r k a n t b i l i e tus vie t inei 
kelionei lėktuvu ar laivu iš 
Europa Travel Service Cleve-
lande. 

Tokie galimi laimikiai išsiun
tinėti po Ameriką ir Kanadą 
Dainavos jaunimo stovyklos 35 
metų sukakties proga. Vieno bi
lietėlio kaina tik doleris; už 
knygutę — dešimt dolerių. 
P r idė tame bendra la iškyje 
Dainavos tarybos pirmininkas 
Vytas Petrulis primena, kad 
nors per 35 metus Dainava tu
rėjo nemažai sunkumų ir 
rūpesčių, tačiau ji išaugo į tvirtą 
ir vertingą lietuvybės židinį, 
kur sau prieglobstį dar ir dabar 
randa jauni ir suaugę. Dalis jos 
auklėtinių sėkmingai darbuo
jasi atsikuriančioje Lietuvoje. 
Didžiųjų laimėjimų ir kiti 
reikalai buvo kruopščiai aptarti 
direktorių tarybos posėdyje 
birželio 1 d. Dainavoje. Ruošia
masi metinei šventei, kuri įvyks 
liepos 21 dieną Dainavoje prie 

Manchester , Michigan. Ji 
prasidės šv. Mišiomis 11 vai. 
Liturgine programa rūpinasi B. 
Neverauskas. Po to bus įvairi 
užkanda paviljone prie gai 
vinančio Spyglio ežerėlio. Bus 
proga susitikti seniai matytus 

ar užmegsti naujas pažintis. 
Veiks ir fantų laimėjimai. 
J i ems vadovauja V. Lelis 
i r Veselkai. Ant rą valan
dą dr. Adolfo Damušio vardo 
name. vadinamuose baltuose 
rūmuose, yra šaukiamas meti
nis rėmėjų suvažiavimas. Jo 
metu tarybos pirmininkas, iždi
ninkas , administratorius ir 
revizijos komisija pada rys 
pranešimus. Trečią valandą dr. 
M. Laniauskas. Clevelando 
Dainavos rėmėjų komisijos pir
mininkas praves didžiuosius lai
mėjimus kur išryškės Marco 
salos turistas ir kiti laimėtojai 
jos. 

Spaustuvei jau a t iduotas 
Dainava 35 jubiliejinis leidinys, 
kurį bus galima įsigyti per 
metinę šventę. Jį redagavo 
Juozas Baužys ir jo sudarytas 
kolektyvas . Leidinyje yra 
sutelkta daug įdomios infor
macijos ir gausu nuotraukų. 
Bus įdomu jame ieškoti pažįs
tamų pavardžių ir veidų. 

Pabaigai citata iš jau minėto 
tarybos pirmininko bendralaiš-
kio, išsiuntinėto su bilietėliais: 
„Keičiasi laikai. Lietuva keliasi 
iš sunkios vergijos. Dar neaišku, 
kokie uždaviniai laukia mūsų 
išeivijos, kokias naujas pareigas 
uždės ir Dainavai . Tačiau 
Dainavos talka lietuvių kilmės 
jaunimo kr ikšč ioniškam ir 
tautiniam ugdymui, įvairius 
kursus, stovyklas bei seminarus 

kad Jung t i n ių Amerikos 
Valstybių informacinė agentūra 
išsiųs Lietuvai po 300 kopijų 
trijų skirtingų anglų kalbos 
mokymo knygų. Be to, buvo ap
tar tas įvairių programų ir spe
cialistų apsikeitimas ateityje. 

Įvyko įdomūs ir naudingi susi
tikimai su taryba dėl ypatingai 
gabių vaikų (Council for Excep-
tional Children), su vadovavimo 
ir mokymo planų asociacija 
(Association for Supervision and 
Curr iculum), su gimnazijų 
vedėjų asociacija < Association of 
Secondary School Principais). 
Su pastarąja buvo sutarta, kad 
dešimt šios asociacijos atstovų 
spalio mėnesį vyks j Lietuvą. 

Su J. P. Kennedy. Jr., fundaci
ja buvo tariamasi dėl stipendijų 
ir tolimesnių ryšių su Lietuva. 
Pradėtos derybos dėl šalpos su 
Christian Children"s Fund. 

Įvyko įdomus susitikimas su 
Amerikos Mokytojų federacija 
(Amer ican Federation of 
Teachers). Ši federacija išreiškė 
didelį susidomėjimą A.P.P.L.E. 
ir Lietuvos Švietimo minis
terijos rengiamais mokytojų 
kvalifikacijos kėlimo kursais 
Vilniuje. Federacija nori stebėti, 
kaip yra organizuojami šie kur
sai ir kaip jie bus vedami, kad 
ateityje pati federacija galėtų 
naudoti šiuos kursus kaip pa
vyzdį, ruošiant panašius kursus 
kituose kraštuose. 

Gegužės 19 d. A. Juozaitis ir 
jo grupės nariai L. Kaminskie 
nė, L. Tamošiūnienė ir S. Var
nas atvyko į Philadelphiją. Čia 
įvyko svečiu susitikimas su 
Philadelphijos lietuvių ben
druomene. Išklausėme įdomius 

organizuojant, buvo, yra ir bus 
labai svarbi ir būtina". Malo
niai prašome sigyti laimėjimų 
bilietėlius, tuo paremiant Dai
navos jaunimo stovyklą. Iki 
malonaus pasimatymo gražioje 
Dainavoje, kurioje jau ir vėl 
krykštauja lietuviškas atžaly
nas. 

pranešimus ir pasisakymus apie 
Lietuvos švietimo reformą. 

Tą patį vakarą svečiai išvyko 
į New Yorką, kur įvyko susiti
kimas su Jung t ine mokytojų 
federacija (United Federation of 
Teachers), dalyvavo burmistro 
p r i ė m i m e . A p l a n k ė eilę 
mokyklų, susitiko su Lietuvių 
Katalikų religinės šalpos vado
vu kun. K. Pugevičium. 

Kita kelionė į Harrisburgą, 
PA, taip pat buvo ypatingai 
prasminga. A. Juozaitis, kaip 
ga rbės sveč i a s , da lyvavo 
Aukštesniojo švietimo forume 
(Higher Education Forum), susi 
tiko su eile Pennsylvanijos Švie
t imo m i n i s t e r i j o s a t s tovų , 
dalyvavo pačių vyriausių švie
timo pareigūnų susirinkime. 
Susitiko su pradinių mokyklų 
komisine grupe (Commission 
Board for Elementary Edu
cation). Kalbėjosi su ypatingo
sios pedagogikos biuro direkto
riumi <Director of tht- Bureau of 
Special Education) dr. James 
Tucker ir jo asistente Carol 
Keating. Buvo tar iamasi dėl • 
bendradarbiavimo su Lietuva, 
knygų bei kitos mokymo me
džiagos siuntimo, dėl švietimo 
specialistų apsikeitimo progra
mų. 

Visose kel ionėse po New 
Yorko ir Pennsylvanijos vals
tijas A. Juozaitį lydėjo ir visus 
susitikimus surengė A.P.P.L.E. 
direktorė Jū ra tė Krokytė-Stir-
bienė. 

Viešnagės po JAV pabaigoje 
A. Juozaitis aplankė Bostoną. 
Čia su Houghton-Mifflin lei
dyk la buvo t a r i a m a s i dėl 
visuomeninių mokslų vadovėlių 
siuntos Lietuvai. Taip pat susi
tiko su Perkins Aklųjų mokykla 
(Perkins School for Blind), kur 
aptarė siūlomas stipendijas ir 
į v a i r i u s k i t u s k l a u s i m u s . 
Massachuse t t s valstijoje A. 
Juozaitį globojo A.P.P.L.E. Bos
tono skyrius. 

Tarp visų šių susitikimų ir 
kelionių, radę laisvą valandėlę. 
A. Juoza i t i s i r A.P.P.L.E. 
seminaro Lietuvoje organizato
riai detaliai ir galutinai aptarė 
r eng iamus mokytojų kvali
fikacijos kėlimo kursus. 

Kultūros ir Švietimo minis
terio pavaduotojo A. Juozaičio 
kelionė po JAV buvo gerai or
ganizuota, visi susitikimai, ku
r iuos iš a n k s t o surengė 
A.P .P .L .E . bend r i j a , buvo 
prasmingi ir labai reikalingi, 
vykdant Lietuvos švietimo re
formos darbus. Užmegzti geri 
kontaktai su įvairiomis JAV 
švietimo institucijomis ir funda
cijomis ateityje turėtų atnešti 
akivaizdžią paramą Lietuvos 
švietimui. 

R a i m o n d a Rukš ienė 
A.P.P.L.E. korespondentė 

A.tA. 
J A N E I DAUNORIENEI 

mirus, jos vyrui JUOZUI, seseriai VALEI, broliams 
ADOMU ir HENRIKUI su jų šeimomis re iškiame 
užuojautą ir drauge liūdime. 

Sofija ir Aleksas Kikilai 
Dagmara ir Tadas Jurciai 

A.tA. 
BALIUI BIELINIUI 

staiga I tetuvoje mirus jo broliui VLADUI, gyv. Hot 
Springo AR., reiškiu nuoširdžiausią užuojautą. 

J. Rastenis 

Hot Springs 

Amžinybėn iškeliavus 

A.tA. JANEI 
vyrą JUOZĄ, brolius ADOMĄ ir HENRIKĄ MACIE-
JAUSKUSbei jų šeimas užjaučiame ir kartu liūdime. 

Ona ir Stasys Budėjai 
Vanda Serkšniene 
Edmundas Tunkūnas 
Edna, Stasys. Danutė ir 
Paulius Vaškeliai 

Mielai draugei 

A.tA. 
JANEI DAUNORIENEI 

mirus, skausmo prislėgtiems jos vyrui JUOZUI ir 
kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kar tu liūdime. 

Liucina ir Jurgis Grigalauskai 

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) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 merų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago. Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos H i l K Illinois 60466 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South =Wh Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ^Oth Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A PFTKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

\ 
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x P r a ė j u s į k e t v i r t a d i e n į 
I l l inois g u b e r n a t o r i u s Jim 
Edgar suruošė priėmimą Chica-
gos konsularinio korpuso na
riams savo rezidencijoje Spring-
fielde. Jame dalyvavo ir Lietu
vos generalinis konsulas Vacį. 
Kleiza su ponia. Keliais atvejais 
gube rna to r iu s kalbėjosi su 
mūsų konsulu, domėdamasis 
dabartiniais įvykiais Lietuvoje 
ir maloniai prisiminė Aukščiau
sios tarybos prezidiumo pirm. V. 
Landsbergio apsilankymą Chi-
cagoje. 

x Dal ia Dzikienė paskirta 
IX Lietuvių t au t in ių šokių 
šventės vyriausia meno vadove. 
J i su Lietuvių taut in ių šokių 
inst i tuto valdyba bei talki
ninkais ruošia šventės reper
tuarą, kurio šokiai bus at
liekami tautinių šokių vienetų 
mokytojų kursuose Dainavoje 
rugpjūčio 18-25 dienomis. Jau 
vedama dalyvių registracija. 

x Bever ly S h o r e s Šv. Onos 
b a ž n y č i o j e šį sekmadienį , 
birželio 30 d. 12 val. ,kun. An
tanas Saulaitis, SJ, atnašaus šv. 
Mišias. Jis grįžo iš Lietuvos, kur 
praleido apie mėnesį. Susi
jungsime maldose su Lietuvoje 
gausiai švenčiančiais šv. Petro 
ir Pauliaus atlaidus. 

x U n i o n P i e r L i e t u v i ų 
d raug i jos ilgamečių aktyvių 
n a r i ų P rano ir Marijos 
Sideravičių anūkė Viktorija 
Murphy, labai sėkmingai bai
gusi žu rna l i s t ikos studijas 
North Western universitete, 
birželio 11d. diplomų įteikimo 
iškilmėse gavo žurnalistikos 
magistro laipsnį. Sveikiname 
naują d ip lomantę šauniąją 
Viktoriją, kurios laimėjimu 
aukš to jo mokslo srityje 
šiandieną gali didžiuotis jos 
tėvai, seneliai ir lietuviškoji 
bendruomenė , s u l a u k ę dar 
vienos aukštąjį mokslą išeivijoje 
baigusios tautietės. 

x Dr. P e t r a s K i s i e l i u s 
pakviestas devintos Laisvojo 
pasaulio lietuvių tautinių šokių 
šventės r e n g i m o komi te to 
pirmininku. Šioms pareigoms jį 
patvirtino JAV LB kraš to 
valdyba birželio 15 d. Šventė 
bus Chicagoje 1992 m. liepos 4-5 
dienomis. 

x Vytenis I zb ickas gražiai 
sukūrė „Lietuvos vaikų vilties" 
komiteto emblemą i,,logo") bei 
įvairias formas, o kazimierietė 
seselė Mercedes meniškai pa
ruošė . .L .V .V." p laka tą . 
„L.V.V." yra labai dėkinga už 
visas įdėtas p a s t a n g a s bei 
paaukotą laiką. 

x Vik toras U t a r a , Brighton 
Parko Lietuvių namų savininkų 
draugijos pirmininkas, rengia 
Chicagoje l ie tuvių vasaros 
festivalį, kuris šiemet bus tris 
dienas. Prasidės liepos 12 dienos 
vakare. Festivalis vyks VVestern 
gatvėje ta rp 43 ir 47 gatvių. 

x Ona Šula i t i enė iš Cicero, 
Chicagos „Vaidilutės'" teatro 
administratorė, neseniai grįžo iš 
Lietuvos, kur turėjo susitikimų 
su lietuviais režisieriais. 

x Dalia Peč iu l ienė , biblio
tekininkė iš Mažvydo Lietuvos 
nacionalinės bibliotekos, atvyko 
iš Vilniaus į Lituanistikos ty
rimo ir studijų centrą Chicago
je. Ji čia praleis tr is mėnesius, 
kataloguodama centro biblio
tekos knygas. 

x Algi rdas Č a p l i k a s , Vil
niaus universiteto bibliotekos 
v i ced i r ek to r ius , lankos i 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centre ir su pirm. prof. Jonu 
Račkausku aptaria bendrus pro
jektus. Chicagoje svečias bus iki 
birželio 27 d., o paskiau išskris 
į Flor idą p a s dr. Mildą 
Budrienę, medicinos muziejaus 
direktorę. Taip pat lankysis 
Clevelando ir New Yorko biblio
tekose. Čapliką į JAV pakvietė 
su Vilniumi bendradarbiaujanti 
University of Arkansas biblio
teka, kurios specialių rinkinių 
skyrių veda lietuvių kilmės 
Michael Dabrishus . Svečias 
numato iš Washingtono išskris
ti į Lietuvą liepos 9 d. 

x Ats iuntė p o 10 dol . už ka
lėdines korteles, kalendorių: V. 
Kartanas, K. ir EI. Gudinskai. 
Antanas Garkūnas, V. Laba
nauskas. Stella Narkevičius, A. 
Putnus , P. Vaitait is , Stella 
Gencevičius. J. Baltromonaitis. 
Juozas Cijunskas, Mary Titas.. 
Ig. ir D. Budriai, Stase Kriau-
čeliūnas. Algirdas Landsbergis 
ir Vida Zubkus. Labai ačiū. 

x N A U J A S „ Ž A I B O " #10! 
10 kg. (22 sv.) skaniausių mėsos 
produktų: 4 dėž. po 0,5 kg. kum
pis konservuose. 2 kg. file 
pievelėje, 1,5 kg. lietuviškas 
skilandis. 1.5 kg. ..Servilatas" 
dešra, 1 kg. „Žalgiris" dešra, 2 
kg. „Sodžiaus" dešra. Pilna 
kaina - $100.00. Kreiptis: 
„ŽAIBAS" 9525 Sou th 79th 
Avenue. H icko ry Hills, IL 
60457, te l . 708-430-8090. 

(sk> 

x Norėdami a t švęs t i įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreitis į Balt i jos res
toraną, 8100 R o b e r t s Rd., 
Just ice, D. te!. 1-70*458-1400. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas K M i 

D«nglam« Ir t i l i o m * 
vi«g rūifų stogus 

T«l 312 434-9656 arba 
312-737-1717 

x R e n a t a Blagnienė , biblio
grafė iš Mažvydo Lietuvos na
cionalinės bibliotekos Vilniuje, 
jau penktą mėnesį Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centre katalo
guoja periodikos rinkinį. Jos ir 
bendradarbių Vilniuje pastangų 
vaisius bus visuotinis lietuvių 
išeivijos periodikos sąrašas, 
nurodysiąs, kur yra išlikę lei
dinių komplektai. 

x Mykolas L u k a s , Sunny 
Hills, Fla., V. Ardickas, Dow-
ners Grove, 111., V. Rekauskas, 
Melrose P a r k , 111., Pe t ras 
Plienaitis, Fairmont City, 111., 
Petras Narkevičius, Somerville, 
Mass . , A n d r i u s Ž i l inskas , 
Cicero, 111., Juozas Paplauskas, 
Los Angeles, Cal„ Zita Dreslius, 
Hartford, Conn., „Draugo" gar
bės prenumeratoriai , rėmėjai, 
pratęsdami prenumeratą viene
riems metams, pridėjo po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x VISI SIUNTINIAI Į LIE
TUVĄ siunčiami su PRISTA
TYMU I NAMUS papigintomis 
kainomis. Rūbai, maistas, vais
tai - KIEKIS NERIBOTAS, 
MUITO NĖ RA. Iš kitų miestų 
savo daiktus siųskite mums 
paštu arba UPS. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629. tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x 55 SV. MAISTO PRO
DUKTU p r i s t a t o m e į n a m u s 
L I E T U V O J E : cukrus, ryžiai, 
mėsa, miltai , kondensuotas 
pienas, olandiškas sūris, špro 
tai . aliejus, razinos, riešutai, 
kava, arbata, prieskoniai ir t.t. 
- $95. Š V E N T I N I S SIUNTI
NYS: kava, razinos, riešutai, 
š p r o t a i , m ė s a , š a m p a n a s , 
šokoladas dėžutėse, gėlės - $65. 
T r a n s p a k , 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , I L 60629 , t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Kun. Theo Palis, Pitts-
burgh, Cal., dr. Joseph Petri
kas, St. Petersburg, Fla., dr. K. 
A. Šukys, Kankakee, 111., dr. P . 
Kaladė, So. Boston, Mass., Valė 
Gaubys, Sunland, Cal., Juozas 
Lukas, Grand Rapids, Michi-
gan, Vanda Zymonas, Chicago, 
111., Aleksandras Jasčemskas, 
Rockford, 111., „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsdami prenumeratą viene
riems metams, kiekvienas pa
aukojo po 20 dol. dienraščio stip
rinimui. Labai dėkojame. 

x E d v a r d a s Šu l a i t i s iš 
Cicero, 111., bendradarbis , 
atsiuntė 80 dol. čekį su tokiu 
laiškučiu: „Siunčiu čekį... pra
šau siuntinėti ,Draugą' dukrai 
Laimai įjos namus. Anksčiau ji 
pasitenkindavo .Draugo' per
skaitymu atvykus į mūsų-tėvų 
namus, o dabar sugrįžusi iš 
teatro gastrolių Lietuvoje, įgavo 
daug naujos lietuviškos dvasios 
ir nori sekti lietuviškus įvykius 
ir informacijas gauti kiek gali
ma greičiau. Atrodo, kad Lietu
va traukia ne tik senesniuosius, 
bet jau ir Amerikoje gimusį 
lietuviškąjį jaunimą". 

x Kazimieras Alkevičius, 
Grand Rapids, Mich., aukšt. 
mok. mokytojas, pra tęsė 
prenumeratą su 20 dol. auka. K. 
Alkevičių skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką 
dėkojame. Alkevičius su 
sūnumi Tadu ir dukra Loreta 
žiemą atostogavo Floridoje, 
kitas sūnus Matas su šeima 
lankė gimines Ohio valstijoje ir 
Meksikoje. Marija Alkevičienė 
atšventė savo gimtadienį kartu 
su anūkais ir proanūkais ir 
buvo labai patenkinta. 

x D r . J o n a s G. Byla , 
Chicago, 111., Michael Kavolius, 
Willow Springs, 111., Marytė 
Vizgirdienė, Aurora, 111., „Drau
go" garbės prenumeratoriai, 
lietuviško žodžio rėmėjai, pra
tęsė prenumeratą ir kiekvienas 
paaukojo po 20 dol. Labai 
dėkojame. 

x P r a t ę s ė prenumeratą su 
20 dol. auka šie „Draugo" gar
bės prenumeratoriai, rėmėjai: 
E. Diminskis, Hot Springs 
Village, Ark., Veronika Ples-
kus, St. Petersburg, Fla., Petras 
Dirda, Oak Lawn, 111., J. Zotau-
tas, St. Petersburg, Fla., Frank 
ir Anna Joneliai, Rockford, 111., 
Char les Alkevičius, Grand 
Rapids, Mich. Visiems tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Reiškiame didžią padėką 
B A L T I C BAKERY savi 
ninkams p.p. Ankams už pado
vanotus pyragus ir duoną 
Dzūkų šventei. Taip pat dėkoja
me p. Danutei Darienei už 
parūpinimą maisto ir ponioms 
J. Pileckienei, B. Zeikienei, A. 
Kručienei ir Z. Mackevičienei 
už stalų padengimą ir maisto iš
dalinimą. Dzūkų draugija 

(sk) 

x KARGO l LIETUVĄ! Rū 
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuvą BE MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA I 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
te rna t iona l , tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL 60457. 

(sk) 

x KARGO Į LIETUVĄ: dra 
bužiai, maistas, vaistai. MUITO 
NĖRA, KIEKIS NERIBOTAS. 
Pristatome į namus pigiau
siomis kainomis. Siuntinius 
mums siųskite paštu arba UPS. 
RŪKYTOS MĖSOS GAMLNIAI 
su pristatymu į namus — 22 sv. 
tik $80. Pervežame dolerius į 
Lietuvą. Atlanta Import-Ex-
port , 2719 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-434-2121. 

(sk) 

Genė Rimk nė — madų parodos Lemonte pirmininkė, su vyrais, kurie patarnavo moterims. 
Nuotr J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NAUJA FARMACIJOS 

DAKTARĖ 
Dr. Dana Didžbalytė, gyve

nanti Oak Lawn, Iii.. Reginos ir 
Adomo Didžbalių duKtė, birželio 
9 d. baigė University of Illinois 
College of Pharmac;. .sigydama 
farmacijos daktaro laipsnį — 
Pharm. D. 

Dr. D. Didžbalytė 

Dr. Dana Didžbalytė, būdama 
universitete, visą laiką buvo 
garbės sąrašuose - Dean's list. 
Priklausė American Phar-
maceutical Assoc. ir garbės 
organizacijoms Rho Chi Phar-

macy Honor Society ir Golden 
Key National Honor Society. 

J i buvo Aušros Vartų tunto 
skautė, dabar skautė akade
mike. Šoko „ G r a n d i e s " ir 
Vyčių tautinių šokių grupėse. 
Dana baigė Marąuette Parko ir 
Kristijono Donelaičio lituanis
tines mokyklas ir lankė Peda
goginį lituanistikos institutą. 

Dr. Danos pasisekimu džiau
giasi jos sužieduotinis inž. An
drius Dapkus, jos tėvai, sesutės 
Vida ir Lina, brolis Adomas, 
močiutė Ona Didžbalienė ir 
t ėvuka i Albina ir Jonas 
Savickai. 

Linkime dr. Danai Didžbaly-
tei geriausios sėkmės jos pasi
rinktoje profesijoje. K. 

MADŲ PARODA LEMONTE 

Kūrėjas k u r d a m a s mūsų 
žemę, papuošė ją įvairiausiomis 
spalvomis, ypač pavasario metu 
pajunti tą naują labai švelnių 
spalvų grožį. Taip pat ir žmogui 
nepagailėjo įdiegti grožio 
pajautimą. Mes. moterys, ypa
tingai mėgstame gražią, jaukią 
aplinką, o ir pačios save mėgs
tame papuošti. 

Prieš kiekvieną naują sezoną 
peržiūrime savo drabužių spin
tas ir nustembame kiek daug 
drabužių jau reikia pakeisti. 
Mūsų vyrai galvoja, kad žmonų 
drabužių spintos „lūžta" nuo jų 
gausumo. O mes, kai reikia eiti 

Alė Leliene ir R. D'.r l 8 k i s Madų parodoje Lemonte. 
Nuotr J. Tamulaičic 

į svečius ar kokį kultūrinį 
renginį, beveik nerandame kuo 
apsivilkti. Taip jau su mumis 
yra. Vartome madų žurnalus, 
bėgiojame po parduotuves ir la
bai dažnai grįžtame tuščiomis. 
Grįžusios dejuojame, kad nieko 
nėra. Vyrai kraipo galvas ir ne
gali to suprasti. Visos norime 
pasipuošti ir būti madingos. Tie 
patys drabužiai labai nusibosta. 

Madų kūrė ja i , žinodami 
moterų silpnybes, kiekvieną 
sezoną pasiūlo vis naujas, 
įdomesnes spalvas, skirtingus 
ilgius ir sukirpimus. Madų 
pasaulyje monotonijos nėra. Vis
kas keičiasi labai grei tai . 
Sezonas seka sezoną, tik spėk 
suktis. Pirkti labai lengva -
reikia turėti tik tą plastikinę 
kortelę Nereikia skaičiuoti 
dolerių ir galvoti, kad liktų 
ki t iems re ika lams . Labai 
patogu. 

Moterys mėgsta lankyti madų 
parodas. Įdomu pamatyti, kaip 
drabužiai atrodo ant kitos 
moters. Pagalvoti ar jie ir man 
tiktų. Vienoje vietoje pamatai 
labai daug įvairiausių drabužių 
ir modelių. I Lietuvių centro 
metinę madų parodą atsilankė 
apie 350 moterų pasigėrėti 
naujausiomis pavasario ir va
saros madomis. 

Madų paroda susidėjo iš kelių 
dalių: spor t in ių drabužių, 
popietinių, jaunimui skirtų dra
bužių, vakarinių ir vestuvinių. 
Dalis drabužių buvo paimta iš 
parduotuvių, o ki ta dalis pačių 
modelių pirkti sau, šiai parodai. 
Madų parodos rengimo komi
tetui vadovavo Genė Rimkienė. 
Madų koordinatorė — Dalia 
Bartkienė. Pranešėja — Silvija 
Radvilienė. Salę ir stalus pa
puošė Dalia Šlenienė. Reklama 
rūpinosi Bronė Nainienė. Susė
dę prie stalų galėjome pasi
kalbėti, padraugauti ir pasivai
šinti. Aldona Šoliūnienė pa
gamino labai skanius pietus. 
Gerdamos kavą gėrėjomės dra
bužių spalvingumu, sukirpimų 
įvairumu, bei vakarinių sukne
lių puošnumu. Labai įdomios 
buvo jaunosios ir pamergių 
suknelės. 

Greitai prabėgo tos kelios 
malonios valandos. 

Rengėjos stengėsi šią madų 
parodą padaryt i įvairią ir 
įdomią ir tas joms labai gerai 
pavyko. 

Bronė Nainienė 

NAUJA INVESTAVIMO 
BENDROVĖ 

Birželio 19 d. IPSA Internatio
nal, Ltd. direktoriai R. A. 
Šlenys, A. J Kerelis ir L. K. 
Slėnys lankėsi sen. Alan J . Dix-
on įstaigoje miesto centre, kur 
buvo informuoti apie senato
r iaus p a s t a n g a s a t idaryt i 
centralizuotą Lietuvos Res-

1$ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Lietuvių fondo buvo nau
ja i išrinkta taryba ir valdyba. 
Pasiskirstė pareigomis gegužės 
30 d. Pirmininku išrinko Paulių 
Kurą, sekr. Ramūnę Sakalai-
tę-Jonaitienę. Valdybai pirmi
ninkaus Vaidotas Vaičiūnas, 
s ek r . L ina K u l i a v i e n ė . 
Iždininku liko K. Čepaitis, 
vicepirm. Jonas S tankus ir 
nariu G. Skaistys. Pelno skirs
tymo komisiją sudaro pirm. J. 
Pleinys, kun. J. Staškus, Liet. 
Bendruomenės atstovas Alg. 
Pacevičius. Stipendijų komisi-
jon įeina dr. A. Dalydė, J. Kriš
to la i t i s , A. K a r k i e n ė , G. 
Paulionienė ir L. Balsienė. 

— A. a. L iudv ikas Klimas, 
52 metų amžiaus, mirė Burling-
t o n e . Iš Šventos Še imos 
bažnyčios palaidotas Two Moun-
ta in , Que., kapinėse. Liūdi 
keturi sūnūs, duktė, brolis ir 
ki t i giminės. 

— Toron to a te i t in inka i pa
minėjo savo įsikūrimo 80 metų 
sukaktį birželio 15 d. Nekalto 
Prasidėjimo seserų namuose. 
Simpoziume kalbėjo dr. O. Gus
tainienė, St. Dargis, B. Sakalas, 
D. Grajauskaitė, dr. R. Pet
rauskas ir R. Sakalaitė-Jonai-
tienė. Vadovavo V. Kolyčius. 

— R o d n e y , O n t . , b u v o 
paminė t a Motinos diena. Kun. 
K. Kaknevičius atlaikė pamal
d a s West Lorne Mari jos 
bažnyčioje. Giedojo Toronto 
„Gin ta ro" ansamblio dal is , 
vadovaujama J. ir R. Karasiejų. 
Paskaitą apie motinas skaitė 
Rasa Kurienė. Meninę dalį 
atliko Toronto „Gintaras" . 

— Eleonora ir V incas And-
riul ioniai neseniai atšventė 
vedybų 50 metų sukaktį. Po to 
Eleonora greitai mirė ligoninėje 
Londone. Velionė buvo gimusi 
1910 m. vasario 1 1 d . Vyžonių 
km., Utenos apskr. Kanadoje iš
gyveno 44 metus. Nuliūdime 
liko vyras, sūnus ir duktė su šei
momis. 

— Londone, Ont . , į pensi ją 
išėjo Algimantas Jonas Švilpa ir 
Stasys Keras. Abiems įteiktos 
dovanos, palinkėta geriausio 
gyvenimo ir sugiedota Ilgiausių 
metų. 

— A. a. J u o z a s Miliušis, 
gimęs 1907 m. rugsėjo 16 d., 
mirė gegužės 25 d. Rodney, Ont. 
Žmona jau mirusi Lietuvoje. 
Lietuvoje yra dar dvi dukterys. 

— A. a. J o n a s Aie l iūnas , 77 
metų amžiaus, mirė gegužės 17 
d. Londone. Palaidotas Šv. Petro 
kapinėse, at l ikus pamaldas 
kun. K. Kaknevičiui. Buvo 
laidojamas iš St. Just in parapi
jos prieglaudos, kurioje jis 
paskutiniu metu gyveno. 

publ ikos ribose p r a m o n ė s , 
komercijos, prekybos ir preky
binių finansų krašto/užsienio 
reikalų tvarkymo įstaigą vardu 
„ U . S . TRADE O F F I C E 
(CENTER) FOR THE BALTIC 
STATES. 

Yra numatyta tai atlikti labai 
greitu laiku, nes krašte užpla
nuoti didesnio masto projektai 

yra reikalingi abipusės Atlanto 
interesantų pagalbos. 

Pagal senatoriaus anksčiau 
j au padarytus lietuvių visuo
menei pareiškimus, ekonominė 
pagalba, jo nuomone.yra viena 
iš kovos priemonių nugalėti 
komunizmą bei jo negeroves, 
sukeltas Lietuvoje. 

Viso geriausio ir pelningo 
rytojaus 

su pagarba, 
IPSA INTERNATIONAL, Ltd. 
Ra imundas A. Šlenys, CMfaE 
Direktorių tarybos pirmininkas 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

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

( 




