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Diskusijos po Pabaltijo 
proklamacijos 

pasirašymo 
Priežastys dėl kurių vilkinamos derybos 
W a s h i n g t o n a s . - P r a ė j u s į Pasak Baltųjų rūmų parei-

šeštadienį j a u buvo rašyta apie gūno, Busho administracija yra 
prezidento paskelbtą Pabaltijo „susimaišiusi ir susirūpinusi" 
laisvės dienos proklamaciją dėl vadinamos Devyni plius 
Šiandien spausdiname vėliau 
gutą LIC žinių santrauką, kurių 
neturėjome tada. 

Proklamacija įdomi tuo, kad 
nors ir švelniai, bet aiškiai kri
tikuoja sovietus dėl derybų su 
Balti jos ša l imis v i lk in imu . 
Jeigu gegužės 8 d., po Baltųjų 
rūmų pasitarimo ta rp Busho ir 
trijų Baltijos šalių vadų, Bal
tieji rūmai oficialiam pranešime 
i š re i škė vilt į , k a d „visose 
derybose dalyvaujančios partijos 
rodys lankstumą bei pragmatiš-
kumą", t a i birželio 13 dienos 
proklamacijoje t iktai sovietams 
taikomas raginimas „Žengti pir
myn" pasitarimų keliu bei prie
kaištaujama jiems už smurto 
vartojimą. 

Prieš pasirašant proklamaci
ją, prezidentas Bushas maždaug 
penkias minutes kalbėjo 30-čiai 
kviestinių svečių iš JAV. Jis pa
sakė, kad tikros derybos negali 
vykti grasinimų ir įbauginimų 
aplinkoje. Išreiškė susirūpinimą 
dėl Sovietų veiksmų prie Latvi
jos bei Lietuvos pasienių postų 
ir besitęsiančią Vilniaus radijo 
bei televizijos pastatų okupaciją. 

Daugumas svečių buvo pabal-
tiečių organizacijų a ts tovai 
atvykę iš įvairių JAV miestų. 
Taip pa t dalyvavo Estijos bei 
Latvijos diplomatai ir t rys 
Kongreso nar iai , kur ių ini
ciatyva Kongresas priėmė nu
tarimą skelbti Baltijos laisvės 
vlieną. Tai Kongresmenai Don 
Ritter (R.-Pennsylvania) ir Den-
nis Her te l (D-Michigan) bei 
s e n a t o r i u s Dona ld R ieg le 
(D-Michigan). 

Prezidentui baigus kalbėti ir 
beišeinančiam per duris trys 
lietuviai su juo pasikeitė keliais 
žodžia is . Ange lė N e l s i e n ė 
pakvietė prezidentą susitikti su 
Californijos lietuviais, ka i jis 
ten lankysis. Dr. Jonas Genys ir 
Viktoras Nakas prezidentui pa
aiškino, kad sovietai blokuoja jų 
visas keliones į Lietuvą, prašė 
jo tarpininkavimo. 

Diskusi jos 
Prez identu i išėjus svečiai 

buvo kviečiami pereiti į greta 
Baltųjų rūmų esantį pastatą 
diskusijoms j iems rūp ima i s 
klausimais. I juos prabilo vienas 
Baltųjų rūmų atstovas, kuris 
pagal įprastą tvarką gali būti 

vienas sutarties, nes apie ją gir
di prieštaraujančių atgarsių 
t i ek iš K r e m l i a u s t iek iš 
respublikų. Kai kas teigia, kad 
Kremlius žada tą sutartį nau
doti šantažui prieš Baltijos šalis 
ir t r i s sovietų respublikas, 
a t s i sakanč ias ją pasirašyti . 
Tačiau, kai kur ie Ukrainos ir 
Rusijos respubl ikų valdžių 
atstovai tvirtina, kad jie „negali 
įsivaizduoti", kad ruošiama 
Devyni plius vienas sutartis 
būtų piktnaudojama tokiu bū
du. 

Bene didžiausią nepasitenki
nimą iš Amerikos pabaltiečių 
atstovų susilaukė Busho spren
dimas užgarantuoti 1.5 milijar
dą dolerių vertės paskolas 
sovietams, kad jie galėtų pirkti 
grūdus iš JAV. Baltųjų rūmų 
atstovas tvirtino, kad JAV gavo 
užt ikr in imą iš sovietų, jog 
grūdai bus dalinami visoms 
r e s p u b l i k o m s bei Balt i jos 
šalims, kad nebus nuskriaus
tųjų. 

J is tą tvirtinimą turėjo kelis 
kar tus kartot i , nes pabaltiečių 
atstovai reiškė visiškai prie
šingą nuomonę. Vienas pabal-
tietis teigė, kad Busho admi
nistracija gražiais žodžiais gina 
Estijos, Latvijos bei Lietuvos 
teises į nepriklausomybę, bet 
nesiima konkrečių veiksmų su
teikti t iems žodžiams turinį. 
Ar.ut jo, JAV-Sovietų Sąjungos 
santykių visiškai nepaveikia 
sovietų vartojamas smur tas 
prieš Pabalti jo t au tas . Ta i 
išreikštai nuomonei pritarė ir 
kai kurie kiti, kuriems buvo 
duota proga teikti klausimus 
bei komentarus. 

Jelcinas išrinktas Rusijos 
prezidentu 

• w p ,c«ncF«ie-a!inės Respublikos prezidentas, sveikinamas 
Borisas Jelcinas, p irmasis rinktas Rusijos r edera. mes resp 
žmonių po rinkimų. Jis čia matyti be švarko žm nu, minioje. 

Kongresas ignoravo prezidentą 

R e a l u s pas iū lymas 
V ienas dalyvis i š re i škė 

nuomonę, kad TSRS gavus 
didžiausio palankumo statusą 
(most favored nation status) 
prekyboje su JAV, sovietai galės 
nuskr i aus t i Pabaltijo šal is , 
užtikrindami, kad tas statusas 
joms negalios. Užtat jis pasiūlė 
atnaujinti didžiausio palanku
mo statusą prekyboje su JAV 
Lietuvai, Latvijai bei Estijai 
pagal dvišalėmis 1925 ir 1926 
metų sutartimis. 

Baltųjų rūmų atstovas tokią 
galimybę atmetė, sakydamas, 
kad JAV nesuteiks didžiausio 

Washingtonas. Birželio 12. -
Prez. Bushas atsakydamas savo 
kaltintojams, kad jis neturi 
programos vidaus reikalams, šį 
vakarą susikvietęs maždaug 
tūkstantį svečių į Baltųjų rūmų 
sodą. pareiškė, kad Kongresas 
neatliko savo, nes jis pasiuntė 
šimtą įstatymų projektų, bet nė 
vienas nebuvo aptartas. Prezi
dentas buvo davęs šimtą dienų 
priimti įstatymui prieš nusi
ka l t imus , bet jis nebuvo 
svarstytas. Toks pat ir transpor-
tacijos įstatymo likimas. 

Tačiau pats prezidentas nepa
siūlė jokios naujos programos 
Kongresui dabar apsvarstyti. 
Jis savo kalboje neminėjo de
mokratų, kurie kontroliuoja abu 
Kongreso rūmus, bet kaltino 
Kongresą, nepaisantį jo pra
šymo per šimtą dienų priimti 
pavyzdžiui svarbius gyenamųjų 
patalpų, civilinių teisių ir svei
katos apdraudos įstatymus. Nė 
vienas tų įstatymų šiandien 
nėra ant prezidento stalo, kad 
jis juos galėtų pasirašyti. 

pažangos ir milijonai dar kenčia 
•r kovoja su varsingu gyveni
mu. Bet jo kalba nepasižymėjo 
giliu vidaus problemų spren
dimu, bet daugiau karo meto ir 
diplomato galvojimu, nors jis 
sakėsi galįs vadovauti ir krašto 
ekonominiams bei socialiniams 
reikalams. Koresoondentai pa
stebėjo, jog po dviejų su pusę 
metų buvimo Amerikos prezi
dento pareigose, Bushas vis 
ne tu r i vidaus programos . 
Paskutiniu metu ir nuomonių 
apklausinėjimų biurai skeibė. 
jog žmonės mano. kad preziden
tas turėtų kreipti didesnį dė
mesį į savo gyvenamojo karšto 
poreikius. 

Prisiminė Reaganą 
J is sakė, jog respublikonai 

pradėjo dešimtmetį su ekono
miniu augimu, nes buvo suorga
nizuota 20 milijonų naujų 
darbų, nors tai įvyko prez. 
Reagano metais. Tačiau dar ir 
dabar esą mūsų gatvėse 
nesaugu, mūsų mokyklose maža 

pagal į * ^ . ^ ^ ^ Palankumo statusą jokia, šaliai cituojamas tik nenurodant jo V n e t u r i p i l n ų 
* - * ' • ' — J -

vardo ar specifinių pareigų 
Šiose 45 minučių trukusiose 

diskusijose Baltųjų rūmų parei
gūnas griežčiau negu preziden
tas krit ikavo sovietus dėl jų 
nusistatymo derybų klausimu. 
Jis pokalbius tarp pabaltiečių ir 
sov ie tų delegaci jų vad ino 
,,tariamom derybom". Tai ne 
derybos, j is sakė, o t ik ta i 
diskusijos ir net ne tokios 
diskusijos, kokių JAV tikėjosi. 

Toliau, j is aiškino, yra dvi 
galimos priežastys dėl kurių 
sovietai vilkina derybas su pa-
b a l t i e č i a i s . G a l b ū t v i sas 
Kremliaus dėmesys yra sukaup
tas į naujos sąjunginės sutarties 
pasirašymą su devyniom sovie
tų respublikom, tad ir nelieka 
laiko atkreipti reikiamą dėmesį 
į derybas su pabaltiečiais. Kita 
galimybė — sovietai iš vis ne
l inkę eiti į derybas su Baltijos 
šalim. 

su k u r i a ji ne tu r i p i lnų 
diplomatinių santykių. Be to, 
tęsė pare igūnas , didžiausio 
palankumo statuso prekyboje 
suteikimas Sovietų Sąjungai 
savaime reikš, kad visos įmonės 
Pabaltijo šalyse norinčios pre
kiauti su JAV įmonėm, galės 
pilnai naudotis lengvatomis. 

Pabaltiečių 
nepas i t enk in imas 

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos bei Mercy Lift atstovai 
skundėsi, kad JAV valdžios 
paskirta Project Hope agentūra 
neištesėjo pažadus apmokėti jų 
medicininės šalpos siuntas iš 
JAV į Lietuvą. Kaip žinia. 
Busho administracija paskyrė 5 
milijonus dolerių Project Hope 
organizacijai apmokėti išlaidas 
susijusias su vaistų bei kitokios 
medicininės šalpos pervežimu iš 
JAV į Baltijos šalis bei Ukrainą. 

Kol kas buvo tik viena oficiali 
Project Hope siunta lėktuvu, 
prie kurios Religinė Šalpa ir 
Mercy Lift prisidėjo. Preziden
tas Bushas vakar pasakė, kad 
a n t r a Projec Hope siunta 
netrukus keliaus į Pabaltijį, o jo 
atstovas vėliau pridūrė, kad tai 
t i k .,savaičių k l aus imas" . 
Baltųjų rūmų atstovas sakė, 
kad pasiteiraus dėl žadėto 
atskirų Religinės Šalpos bei 
Mercy Lift siuntų finansavimo 
valdžios lėšomis, kaip buvo 
anksčiau susitarta. 

Kaip ir įprasta šitokiuose ap
tarimuose, iš pabaltiečių pusės 
buvo pareikštas nepasitenki
nimas dėl Busho administra
cijos atsisakymo vartoti žodį 
„nepriklausomybė", ryšium su 
Baltijos šalim. Nei prezidento 
proklamacijoje nei jo įvadinėse 
pastabose negalima rasti to 
žodžio. Vietoj jo, linksniuojamas 
žodis .,laisvė". 

Demokra tų pa s i s akymas 
Šį kartą prezidento kalba 

nebuvo t rans l iuojama per 
televizijos kanalus. Atstovų 
rūmų daugumos vadas kongr. 
Rithard Gephardt pasakė, kad 
šis prezidentas mėgsta retoriką 
labiau negu darbus, simbolius 
negu dalyko esmę. Kongresas 
buvo produktyvus, nes paskelb
tas ka ras , padė t a ka ro 
pabėgėliams, užmokėta karo 
išlaidos, pr i imtas g ink lų 
kontrolės įstatymas, sustabdy
tas traukiniu streikas, priimtas 
federalinis biudžetas, priimtas 
gynybos biudžetas ir pradėti 
debatai dėl civilinių teisių. 
Daugelio manymu, kai kurie 
pasisakymai jau dvelkė 1992 
metų rinkim- dvasia, - tiek iš 
prezidento f.ek iš demokratų 
pusės. 

joną" Strielkūnas, 
1991 ųjų ^ l fr-9" pavasario 
laureate l v o i e 

LIETUVOJE 
— P r a n c ū z ų rašytoja Mar-

guerite Duras pirmą kartą iš
girdusi apie sausio 13 sovietų 
smurtą prieš Lietuvą, pasakė, 
jog ji pajuto tarsi būtų žudomas 
kūdikis. Įdomu, kad tuo pačiu 
metu su žudomu kūdikiu už
pultą Lietuvą palygino ir kita 
įžymi moteris — Jelena Boner, 
Sacharovo našlė, rašo „Lietuvos 
aidas" nr. 60. 

— Vilniuje, kai lankėsi buvęs 
JAV prezidentas R. N"ixonas, tai 
jį pr ie televizi jos bokšto 
vilniečiai sutiko su gėlėmis. Čia 
jis t ragiškų sausio 13-osios 
dienos įvykių aukų atminimui 
padėjo gėlių ir pasakė: „Ši vieta 
simbolizuoja ir tragediją, ir 
triumfą. Tragediją tų nekaltų 
žmonių, kurie prarado čia savo 
gyvybes, ir triumfą todėl, kad 
savo mirtim jie atkreipė viso 
pasaulio dėmesį į savo tikslą — 
Lietuvos nepriklausomybę. 

— V i l n i a u s Darbininkų 
sąjunga į Donbasą lydėjo šešių 
sunkvežimių koloną, kurių 
kelionė užtruko 42 valandas. 
Keliaujant jiems per Ukraina 
buvo teikiama visur didelė 
parama. Ukrainiečiai buvę 
laba i pa s l augūs . Pamatę 
kolonos priekyje trispalvę, 
priešpriešais atvažiuojantys 
juos sveikindavo žibintų 
šviesomis ir pamodavo. Suži
noję, kad streikuojantiems 
šachtininkams veža maistą, tai 
vietoj 20 litrų normos benzino, 
įpildavo 100 litrų. Šachtininkus 
labai sujaudiro mažos tautos at
jauta ir pagalba. 

— Deputa tas K. Saja pristatė 
naujos septintosios parlamento 
frakcijos pareiškimą. Ji taip ir 
vadinasi — Septintoji frakcija. 
Joje — keturiolika deputatų: J. 
Dringelis. E. Gentvilas, E. 
Grakauskas. C. Jarmolenka, S. 
Kropas. V. Kačinskas, B. Kuz
mickas, N. Oželytė, V. Paliūnas, 
K. Saja. S. Šaltenis. A. Šimėnas, 
S. Šimėnas. E. Zingeris. Pasak 
K. Sajos, tai neideologizuota 
deputatu frakcija, teigianti 
bendražmogiškas vertybes. 

— Klaipėdos universiteto 
laikinuoju statutu remdamasis 
33 narių senatas išrinko rekto
riumi fizikos ir matematikos 
mokslų daktarą Donatą Švitrą. 
Senato pirmininku yra Alek
sandras Žalys. įsteigti trys 
fakultetai — technikos, peda
gogikos ir gamtos, humanitari
nis. 

Maskva Rusijos Respublikos 
rinkimų išvakarėse Sovietų 
Sąjungos vyriausias prokuroras 
paskelbė, jog Borisas Jelcinas 
gali būti įsivėlęs į neteisėtas 
finansines transakcijas, kad 
viena užsienio firma galėtų 
pirkti Sovietų fabrikus ir žemę 
pigiomis kainomis. 

Prokuroras N. Trubinas tą savo 
pareiškimą išleido prieš kelias 
va landas pr ieš a t s ida ran t 
balsavimo būstinėms Rusijos 
Respublikoje jų prezidento rin
kimams. Prieš savaitę ta pati 
prokuroro įstaiga paskelbė, kad 
Sovietų kariškių daliniai nėra 
kalti už kraujo praliejimą sausio 
13 d. Vilniuje. Prokuroras 
Trubinas formaliai neapkaltino 
Jelcino, kad jis yra susirišęs 
kažkokiais nešvariais prekybos 
ryšiais su užsienio kompani
jomis, kad uždirbtų pinigų, bet 
Maskvoje žmonės skaitydami 
laikraščiuose apie tai, šypsojosi. 
nes suprato, jog tuo partija nori 

- pakenkti, kad Jelcinas nebūtų 
išrinktas prezidentu. 

Rinkiminiai kaltinimai 
Jelcino įstaiga paneigė šias 

insinuacijas ir pareiškė, kad 
Jelcino niekas daugiau nebe
sulaikys nuo naujų radikalių re
formų Rusijos žemėje, kaip V. 
Schodolski, „Chicago Tribūne" 
korespondentas iš Maskvos 
rašo, tai buvo konservatyviųjų 
politikų ir Komunistų partijos 
paskleista žinia diskredituoti 
populiariajam Jelcinui, kuris 
pernai pasitraukė iš Komunistų 
partijos ir reikalavo prez. 

Gorbačiovo pasitraukimo. Kon
servatyvusis dienraštis ,,So-
vietskaja Rossija" rasė, jog 
Jelcinas patvirtino neteisingai 
parduoti 140 bilijonų rublių 
britų Dove Trading kompanijai 
už 7.7 bil. dolerių, maždaug už 
vieną dvidešimtąją oficialaus 
nustatyto kurso. Tai bū tų 
įgalinę tą firmą pirkti didelius 
kiekius Sovietų industr inės 
nuosavybės pigia kaina. Tuo 
pačiu metu konservatyvioji 
spauda Jelciną vaizdavo nepa
tikimu, korupciją mėgstančiu 
žmogumi. Komunistų partijos 
laikraštis „Pravda" pirmame 
puslapyje a t spausd ino ilgą 
straipsnį, kalt indama jį orga
nizavimu savo asmeniško kulto 
visuomenėje. O ..Rabočnaja 
Tribūna" parašė, kad Jelcinas 
ir jo žmonės išėjo iš vieno Sibiro 
restorano nesumokėję sąskaitos 
už maistą, vodką ir konjaką. 

Vizituos prez. Bushą? 
Nežiūrint šių ir kitų Jelcino 

asmenį kaltinančių parašymų, 
nepriklausoma Interfax žinių 
agen tū ra p r a n a š a v o , k a d 
Jelcinas laimės Gm balsų 
dauguma. Associated Press 
žinių agentūra pranešė, jog 
Amerikos ir Sovietų šaltiniai 
VVashingtone sako, jog Jelcinas 
ne tik JAV Senato vadų, bet ir 
prezidento Busho bus pakvies
tas kitą savaitę apsilankyti 
Baltuosiuose rūmuose. 

Didžiausią pasipriešinimą 
Jelcinas sulaukė iš Komunistų 
partijos konservatyviųjų narių, 
kurie balsavo už buvusį minis-
terį pirmininką N. Ryžkovą. 

Pulkininkas grasina 
Vilnius. — „Lietuvos aidas" 

rašo, jog gegužės 19 dieną, 
sekmadienį, „kaspervizijoje" pa
sirodė jos įkūrėjas, LKP CK 
organizacinio skyriaus vedėjas 
pu lk in inkas Kasperavičius. 
Pasakęs, kad kalbės „kaip ka
riškis, rusiškai, kad suprastų 
baltarusiai", pulkininkas teigė, 
kad mirtys Šalčininkų rajone 
„nėra atsitiktinės". Jei Krašto 
apsaugos departamentas nebū
siąs paleistas, jis būsiąs nu
ginkluotas jėga ir su didesnėmis 
aukomis — „kaip Armėnijoje". 

Pasamprotavęs tradicine te
ma, esą „Butkevičius organizavo 
sausio įvykius", Kasperavičius, 
anot jo, „tos srities specialistas" 
pareiškė, kad „landsbergininkai 
ruošiasi didžiulėm provokacijom 

Katkus tarėsi 
Maskvoje 

Maskva. Birželio 11 d. 
Lietuvos Užsienio reikalų vice
ministras Valdemaras Katkus 
buvo Maskvoje ir turėjo 
pasitarimus su Sovietų Užsienio 
reikalų ministerio pavaduotoju 
Valentinu Nikiforovu ir Sovie
tų Sąjungos delegacijos Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferencijoje vadovu Jurijumi 
Deriabinu, pranešė „Laisvosios 
Europos" radijas Miunchene. 
Katkus diskutavo bendradar
biavimo galimybes tarp dviejų 
užsienio reikalų ministerijų 
pasų, vizų ir sienų kontrolės 
klausimais. Buvo kalbėta ir 
apie Lietuvos delegacijos daly
vavimą kitą savaitę Berlyne 
įvykstančiame Europos Saugu 
mo ir Bendradarbiavimo užsie 
nio reikalų ministerių pasita 
rime. 

kurių pradžia — tos dvi mirtys". 
Pulkininkas betarpiškai krei

pėsi į baltarusius, teigdamas, 
kad „Landsbergis — ne lietuvių 
tauta" , kad „landsberginin-
kams vieno žmogaus mirties 
mažai" ir kad „jie keršys". 
Pulkininkas paaiškino, kad 
..Landsbergis kr inta nuo ark
lio", nes jam sukėlę grėsmę 
Ateities forumas, suvažiavimas 
Šalčininkuose šį trečiadienį ir 
,,valstiečių protestai" ketvir
tadienį. Todėl „valdžiai reikia 
aukų". 

Pulkininkas kreipėsi į KAD 
darbuotojus, ragindamas juos 
perbėgti į Sovietų armiją; ta ip 
pat — į Ateities forumą, kvies
damas ..įvertinti, kas tai yra 
Landsbergis", „įvertinti įvy
kius, nes dabar tam labai tin
kamas laikas". 

Pulkininko provokacija — dar 
vienas simptomas, rodantis pra
sidedant naują atviros agresijos 
etapą, kurio tikslas — sukelti 
t a rpva ls tyb in į L ie tuvos ir 
Bal tarus i jos konf l ik tą bei 
vidaus neramumus Lietuvoje. 
Pulkininkas tikisi Žemdirbių 
sąjungos. Ateities forumo ir už 
jų stovinčios LDDP pagalbos. 
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naktį 65 1. 
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I KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago, III. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

SUSIDĖVĖJIMO ARTRITAS 
- OSTEOARTRITAS 

Dėl susidėvėjimo gauta są
narių negerovė — sąnarių iš-
dilimo ir išpleišėjimo artri tas 
(osteoartritas) yra seniausia 
ir dažniausiai žmogų vargi
nanti liga. 

Gyvenimiškai medic in i ška 
t i e sa 

Šio krašto artr i tu besirūpi
nančios įstaigos (US Arthritic 
Foundaton) d i rek tor ius dr. 
William E. Reynolds tvirtina, 
kad nuo senų senovės, nuo dino-
saurų laikų kiekvienas vaikš
čioti galįs gyvulys gali susi
laukti artrito; t ikras dalykas, 
kad pas visus 60 metų sulauku
sius žmones galima užtikti šiek 
tiek jų sąnarių susinešiojimo — 
artrito žymių; gerai, kad tik 
ned ide lė s da l i es žmonių 
sąnariai taip apsinešioja, jog jie 
pajunta tą negerumą. Tik tada 
artri t iniams sąnariams reikia 
ką nors daryti ir t inkamą 
pagalbą teikti. 

Dažnam mūsiškiui taip su
dyla sąnariai, kad jis kreipiasi 
pas gydytoją, i eškodamas 
pagalbos. Tokiems šis skyrius 
mėgina talkinti juos apšvies
damas, juos ragindamas didin
ti savo išmintigumą ir patar
damas kaip reikia prižiūrėti 
visą savo kūną, įskaitant ir 
sąnarius. 

Didelė tamsa tebeviešpatauja 
mūsiškių tarpe artrito atžvilgiu. 
Štai vienas skambina, prašyda
mas vaisto nuo artrito. J am at
sakoma, jog reikia, kad gydyto
jas nustatytų, kokios rūšies 
artri tą tamta turi. Jis sako. kad 
huvęs ligoninėje ir jam pasakyta 
buvo, kad jis turįs artritą, todėl 
dabar prašąs vaisto ar recepto 
jam, apie kurį buvo šiame sky
riuje pranešta. 

Aišku, nedaug tepadės — 
nepalengvins mūsiškio susine-
šiojusiems sąnariams žinia, kad 
ne jis vienas taip serga, o ne
mažiau 10 milijonų čionykščių 
panašiai negaluoja ir visų viltys 
turi būti sudėtos į gydytoją, savo 
gyvenimo liniją tiesinant. 

Sąna r ių susinešiojimui 
nė ra išimčių 

Sąnar ia i apdyla vienodai 
vyrams ir moterims. Tik amžius 
skirtingai sirgdina sąnarius. 
Vyrai, sulaukę 45 metų, du kar
tus dažniau už moteris sulaukia 
sąnarių negalavimo — jie neturi 
moteriškų hormonų, kurie sau
go moterų sąnarius. Sulaukus 
t a rp 55 ir 65 m., sąnarių 
susidėvėjimas ima viršų pas 
moteris, nes tuomet jos nustoja 
savo hormonų. O po 65 m. abi 
lytys vienodai sudilina savo 
sąnarius. 

K a i p sąnar ia i apsinešioja? 

Sąnarys dirba normaliai, tol, 
kol jo sudedamosios dalys yra 
sveikos. Kai sąnariai apsine
šioja, žmogus pradeda sirgti ar
t r i tu . Tada sąnarinių kaulų 
paviršių dengianti lygi kremzlė 
skeldėja, sudyla, atsilupa, o taip 
pat pakinta ir kitos sąnarinės 
dalys. Aišku, tada sąnarys 
negali normaliai judėti. 

Osteoartrito ligoje sąnario 
uždegimas yra neryškus, jo gali 
ir nebūti. Visas vargas yra su 
apdilusiomis sąnario dalimis. 
Kadang i os teoa r t r i t a s yra 
dažnesnis senensiems žmonėms, 
todėl toks senatviškas artritas 
dažnai aprašomas kaip sąnarius 

naikinanti liga (degenerat ive 
joint desease). 

Kadangi šalia d y l a n č i o s 
sąnario kremzlės kūnas mėgina 
lopyti sąnarį naujomis kremzlių 
ataugomis, sąnarį suda ranč ių 
kaulų paviršiuje gaunas i nely
gumai. Todėl kartais t a l iga 
vadinama atauginiu a r t r i t u 
(hypertrophic artr i t is) . T o k s 
artr i tas vadinasi ir s enyv in iu 
(senescent arthritis). Europoje, 
taigi ir Lietuvoje, toks susine
šiojimo artritas vadinasi artroze 
(Arthrosis). Visi, kur ie gaus i t e 
iš savo giminių Lietuvoje savo 
sąnarių ligą pavadinta ar t roze , 
žinokite, kad tai ta pa t i sena t 
v i ška sąnar io l i g a — 
osteoartritas. 

Dėl sąnarių sus ineš io j imo 
atsirandantis ar t r i tas j au n u o 
senų senovės vargina žmones. 
Rasti skeleto l ikučiai vy ro , 
gyvenusio prieš 42,000 m e t ų 
(neanderthal man), t u r i a r t r i t o 
žymes. Jos rastos ir mesozoinia-
me amžiuje — prieš 200 milijonų 
metų — gyvenusių d inosaurų 
iškasenose. Nė kartoti nereikia , 
kad osteoartritas nėra sve t imas 
šiai planetai. 

Įvair ios ar t r i to f o r m o s 

Sąnarių negerovė pas i re iškia 
daugeliu įvairiausių formų ar
tri tu, kaip reumatoidinis ar
tr i tas ar sukalkėjęs s t u b u r a s 
(ankylosing spondylitis, k i t a i p 
dar, ypač Lietuvoje, va d i na ma s 
Bechterevo liga) ar r e u m a t i n i s 
karštis (rheumatic fever) a r 
podagra (gout) i r d a u g e l i s 
ki' okių. Tie visi artritai telpa po 
vienu lietsargiu vadinamu reu
matinės ligos (rheumatic disea-
ses), tačiau kiekviena tok ia 
negerovė yra savita, a t s k i r a 
liga, turinti skirtingus povei
kius. 

Susinešiojusių sąnarių (osteo
artrito) niekada nesumaišykime 
su reumatoidiniu a r t r i t u , nes 
tarp jų yra ryškus s k i r t u m a s . 
Pastarasis visada pas i re i šk ia 
sąnarių uždegimu ir dažna i 
apima visą kūną. Gi, osteoar
tritas yra vietinė negerovė; 
uždegimas tik prisideda pr ie 
sugadinto sąnarinio iškloto. 

Ka ip sąnar ia i j u d a 

Žmogaus kūnas y r a nuo
stabiai tvarkingai sudėtas , t ik 
pats žmogus t u r i l i a u t i s jį 
įvairiopai ardęs. V i e n a s iš 
nuos tabą ke l i anč ių k ū n o 
re i šk in ių yra jo s ą n a r i ų 
judėjimas, kurj įgalina kremz
lės, raiščiai ir tepalai . 

At idžiau a p ž i ū r ė d a m a s 
žmogaus skeletą, pamatysi , kad 
sąnariniai kaulai sklandžiai 
vienas su kitu glaudžiasi. Gyvo 
žmogaus sąnarinių kau lų galai 
yra padengti kremzle, k u r i yra 
lygi, primenanti gumą, veikian
ti kaip elastinis išklotas. Aišku, 
kremzlė turi būti t e p a m a , kaip 
ir kiekvienos mašinos judančios 
dalys. 

Sąnarinių kaulų ga lus savo 
vietoje prilaiko st iprių plaušų 
raiščiai (ligaments). J i e visai 
apsupa sąnarį, ka ip į kokią 
kapsulę jį uždarydami. O pati 
kapsulė —jos kaulų kremzl inis 
paviršius yra išklotas apvalkalu 
(synovial membrane) ," ku r i s 
gamina slidų skys t į — šis 
skystis, lyg tepa las , įgalina 
sąnarį sklandžiai judė t i . 

Argi reikia p r o t i n g e s n i o 
mechaniko tok į s ą n a r į 

p a r u o š i a n t , kokį Tvėrėjas 
paruošė kiekvienam skeletą 
turinčiam tvariniui! Tik grikių 
košę galvoje turintysis gali 
kvailioti , kad tokia tvarka 
sąnaryje pati savaime atsirado. 

Sąnar io susidėvėjimas 
p r a s i d e d a nuo jo kremzlių 

Sąnarių susidėvėjimas (oesteo-
artritas) prasideda kai apsiardo 
lygi sąnarinės kremzlė. Ji 
minkštėja, skeldėja ir atšoksta. 
Tai duoda pradžią tolimesniam 
sąnario irimui ir jo judesių 
sutrikdymui. 

Je i minėtas sąnario ardymas 
nesulaikomas, ištisi sąnarinės 
kremzlės plotai gali būti sunai
kint i . Tada, kremzlės nebeap-
saugoti, sąnarinių kaulų galai 
ima trintis vienas į kitą, dėl ko 
tokių sąnarių lankstymas yra 
labai skausmingas. 

Dabar bus aišku, kad tokiu 
atveju nepakanka vien imti nuo 
skausmo vaistus, bet reikia ir 
patį sąnarį tvarkyti: sulaikyti 
tolimesnį jo nykimą ir esamą 
padėti gerinti. Suprantama, kad 
toks darbas daug sėkmingesnis, 
jei sąnariai esti nuolat gerai 
už la ikomi ir pačioje jų 
sumenkimo pradžioje jie imami 
t inkamai tvarkyti. Todėl nie
kada neuždelskime sąnarių 
tvarkymo nuo pat jų gedimo 
pradžios. 

Tačiau iki šiol dauguma mū
siškių taip nesielgia: gydytojui 
pristato jau visai išdilusius savo 
sąnarius ir nori, kad jie būtų 
sutaisyti, manydami, kad nuo 
skausmo tabletė visą darbą 
atliks. Tokie pamiršta, kad visai 
sudėvėtas automobilis už dolerį 
kitą parduodamas ar tiesiog į 
laužą išmetamas — jam jokios 
tabletės negelbsti. Taip esti ir su 
susidėvėjusiais sąnariais. 

Aišku, su žmogaus sudėvėtais 
sąnariais taip nesielgiama. Už 
ta i tokių sąnarių gydymas yra 
vienas vargas tiek pačiam 
ligoniui, tiek jo gydytojui. Todėl 
nuo dabar mes patys pradėkime 
i šmint ingai elgtis ir savo 
vaikuose išmintingumą pagau
s ink ime , jiems rodydami 
žmoniško elgesio pavyzdį. Tik 
ta ip elgiantis ims gerėti visų 
artritikų reikalai. 

Apsauga-geriausias vaistas 

Apsauga nuo artrito yra pats 
svarbiausias jo gydymas. J u k 
vien rūkymo metimas jau page
r ina kraujotaką sąnaryje ir ta ip 
saugo jį nuo prigimto palinkimo 
į sumenkimą. 0 tą 50 svarų per 
didelį svorį į nieką pavertus irgi 
palengviname sąnario naštą. 
Taip pat žmoniškas — mišrus 
valgis teikia reikiamas me
džiagas visoms sąnario sude
damosioms dalims iki ilgo am
žiaus. 

Bet tu priversk neišmintingąjį 
iš anksto išmintingai elgtis, kol 
sąnariai dar tvirti. Nesiseks net 
ir Saliamonu tapus. Taip dauge
lis ir menkina savus sąnarius 
savais niekdarbiais iki tol, kol 
sulaukia nepataisomo jų susidė
vėjimo. Tada. žinoma, sako, kad 
artritas yra nepagydomas. 

Gana mums, kaip aniems di-
nosaurams kentėti nuo artrito 
didžia dalimi per savo neran
gumą. Tvarkykimės! Kartą an t 
visados tapkim sau žmonėmis! 

DR. MARIJA KRASAUSKAITĖ 
1902.3.13-1981.6.20 

A.a. dr. Manja Krasauskaitė 

Jau sueina 10 metų nuo jos 
mirties, nuo mirties dr. Marijos 
Krasauska i t ė s , vienos iš 
žymiausiųjų mūsų moterų. J i 
tyliai ir kukliai gyveno su 
mumis — tebūnie jos atmintis 
gyva! 

Paskutinis jos darbas buvo — 
profesoriavimas Auroros, 111., 
universitete Jai pasitraukiant 
į pensiją universiteto leidinyje 
„Pharos" 1972 rašoma: 

,,Let such teach others 
who themselves excel". 

Britų poeto A. Pope. 
Dr. Marija K r a s a u s k a s 

a smenybė , visur s iekus i 
tobulumo. Pasaulio pilietė, jos 
gyvenimas buvo turt ingas ir 
įvairus, ji patyrė gerus ir blogus 
laikus, karą ir revoliuciją, žmo
gaus humaniškumą ir jo 
bestijališkumą. o pati išlaikė 
orumą, patrauklų būdą, sąmojų 
ir gyvenimo džiaugsmą. 

J i buvo perfekcionistė kaip 
mokslininkė, visad siekė ži
nojimo ir tiesos. Gerai mokė

dama kelias kalbas žvelgė į 
žmogaus praeitį^eškodama joje, 
kaip ir dabartyje, gilios pras 
mės. 

Ji buvo perfekcionistė ir kaip 
mokytoja. Visą savo gyvenimą 
pašventė mokydama jaunimą 
savo gimtoje Lietuvoje ir šioje 
šalyje. Domėjosi studentais, 
sekė jų žinių įgijimą ir dvasinį 
augimą. Ji nepraleido nė vienos 
klaidos nepataisius ir nė vieno 
pasisekimo neiškėlus. 

„Tegu kitus moko tas, kuris 
pats yra tobulas"... 

Dr. M. Krasauskaitė gimė 
Plokščiuose 1902.3.13, gimna
ziją lankė karo metu Voroneže, 
baigė 1920 m. Marijampolėje. 
Studijavo Halėje A/S 1922-23, 
paskui iki 1926 Zueriche, kur už 
labai vertingą Lietuvos istorijai 
disertaciją „Litauische 
Adelsprivilegien" gavo fil. dr. 
laipsnį. 1926-1939 mokytojavo 
Marijampolės Mokytojų semina
rijoje, vėliau mergaičių gimnazi
joje (vicedirektorė). 1939-1941 
Vilniaus VI gimnazijos direk
torė, 1941-1944 dirbo Švietimo 
vadyboje. 1945-1949 mokytoja 
lietuvių gimnazijoje Miunchene, 
jos direktorė. JAV dirbo Haver-
fordo bibliotekoje (Kolegijoje), 
1963-1972 dėstė vokiečių kalbą 
ir istoriją Auroros un.. buvo 
Lietuvos istorikų mokytojų 
sekcijos narė (Lietuvoje), o JAV 
— Lituanistikos instituto narė. 
Rašė istorinėmis ir pedago
ginėmis temomis .,Varpe", 
„Židinyje", „Tautos mokyk
loje". Mirė Chicagoje. palaidota 
Šv. Kazimiero kapinėse. 

V.D.S. 

J u o į mišką giliau — 
tuo medžių daugiau 

Išdilusiame sąnaryje ne tik 
sąnarinių kaulų galuose esamos 
kremzlės atpleišėja, sunyksta, 
bet ir tų kaulų galai ima storėti 
— sąnarys netenka savo nor
malios išvaizdos. Kaulų ataugos 
išauga ten, kur prisiriša raiš
čiai, kur kapsulė gaubia sąnarį 

Dar to negana: sąnariniai 
kaulai netoli jų galų gali 
iškorėti kaip šveicariškas sūris; 
gali nutrupėti kaulai ir kremz
lės į sąnario vidų. O kai toli 
mesnis sąnario susidėvėjimas 
nesulaikomas, kai sušilau 

kiama labai sunkaus osteoar
trito, tada sąnarys gali visai 
pakeisti savo išvaizdą ir jo 
mechanizmas visai žlugti. 

Sąnarių sysinešiojimas — os
teoartritas gali paliesti kiek
vieną sąnarį, vienok, kai kurie 
sąnariai esti daugiau linkę į 
tokį jų susmešiojimą. Tokie yra 
didelį kūno svorį atlaikantieji 
sąnariai, kaip klubo, kelio ir 
stuburo. 

Dabar bus aišku, kad nor
malus kūno svoris yra vienas iš 
skydų, saugančių kelius, klubus 
ir stuburą nuo perankstyvo jų 
išdilimo. 

Dažnai osteoartritas atsiran
da ga lu t in iuose p i r š tų 
sąnariuose ar nykščio bei 
didžiojo kojos piršto pagrinde. 
Gerai dar. kad osteoartritas 
rečiau j s i rango į ž i aunų 
sąnar ius , nors jie labai 
išnaudojami, bet kadangi gerai 
šildomi ir krauju aprūpinami, 
jie nedyla. 

Šalia žiaunų sąnarių, greitai 
nesusinešioja ir sąnariai pirštų 
pagrinduose, riešuose, alkūnė
se, ir pečiuose. Juose osteoar
tritas gali prisimesti tik po jų 
sužeidimo, susirgimo ar kai jie 
esti pakartotinai labai apsun
kinami sportuojant bei sunkius 
svorius kilnojant. 

Išvada. Visi išmintingieji jau 
nusigręžė nuo vien kalbų į 
t i nkamus darbus , s augan t 
sąnarius. Išmintingasis kuo 
stropiausiai saugo sąnarius, kol 
jie dar jauni, dar sveiki. Jis 
neapsunkina savo sąnar ių 
nutukimu, nežmonišku maistu, 
įvairiopai? nuodais ir neatsa
kingu darbu: tai per lėtu, tai per 
smarkiu. Daugiau tuo reikalu 
kitą karta. 

Pasisakityti: Robert Dunbar, 
MSJ Arthritis. Budlong Press, 
Chicago. 

NEIŠSIGĄSKITE H E R P E S 
ZOSTER IŠBĖRIMO 

Klausimas. Mano vieną pusę 
juosmens išbėrė pūslelėmis, 
kurios skauda ir niežti. Visokių 
patarimų kas daryti gaunu iš 
kaimynų Gal gydytojas gali 

man patarti kaip elgtis tokiu 
atveju. 

Atsakymas . Stuburo sme
genų nervinės skaidulos eina 
viena stuburo ir kūno puse nuo 
stuburo iki priekio vidurio ir čia 
pasibaigia. O kai tokią nervinę 
skaidulą virusas užpuola, toje 
vienoje pusėje, kur nervas eina, 
oda išpūslėja, sudžiūva ir šašai 
nukrenta. Seniesiems kartais po 
to esti dideli skausmai. Suau
gusieji tada gali naudoti as
piriną. Šiaip tas išbėrimas gali 
skaudėti, niežėti, oda jautri, 
skaudanti net prisilietus. 

J e i toks išbėr imas akių 
neliečia, nieko baisaus — nėra 
ko gąsčiotis. Tik laikyk sausai. 
vaikų pudra (baby povvder > pud
ruok. Tas negerumas savaime 
susitvarkys po savaitės, kitos. 
Bet kai toks išbėrimas veide — 
akyje, skubėk pas gydytoją. 

Herpes zoster yra virusinis odos 
nervų uždegimas. Tik vienoje kūno 
pusėje išbėrimas pasireiškia. Iš 
nugaros eina j priekį iki vidurio 
skausmingas odos išbėrimas pūs 
lėlėmis. Galima imti vaistus, 
greitinančius ligos eiga ir maži
nančius skausmus, acyclovir. tik jei 
labai skaudėtų. Jei be recepto ne 
gausit, Alvudo ambulatorija be 
užmokesčio talkina 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DH. PAUL KNEPPER 
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Gerai , k a d karas toks baisus, 
k i t a i p mes jį perdaug pamėgtu-
m e . 

Cen. Robert E. Lee 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augiiai nuimam. kabinete) 
Pn Jauso Holy Cioss ir Chrts' ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. Cmlcago 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai ) 

Pirm antr . Ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
R«z. (708)246-0087; aoa (70C)246 6581 

DR. E. DECKYS 
GVDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CPAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. *at (708) 422 0101 
Valaodos pagai s^S'tafną 

P'rmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečo jžaa'ytaa. ketvd i-3 v p p . penkto 

• 4eštd 9 v • -i? v p p 

6132 S. Kadzia Ava.. Chicago 
(1-312) 778-6989 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Pirm antr . penki i2 -3vpp . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St, Ch'cago. IL 
Tel. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . H.ckory Hilis. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai kablnato ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th 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 PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchigan Ava.. Sulta 324 ir 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago, IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai t 
Valandos pagal susitarimą 

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 

Kab. tai. (1-312) 585-0348: 
Rez. (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 126: penkt 10-12 1-6 

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

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

7722 S. Kadzia Ava.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Mes turime būti Kristaus liu 
dininkais. Būti liudininku tai 
nereiškia skleisti propagandą ar 
sudaryti įspūdį. Tai reiškia 
gyventi tai, kad toksai gyveni 
mas būtų neišaiškinamas, jei 
Dievo nebūtų. 

Kard. Suhard 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 4 3 6 - 7 7 0 0 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dunda* Ava.. Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hlckory Hllls, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrma akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71«t St. 

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

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

Tel. (708) 448-1777 

D R . A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ L IGOS 

4700 W. 9 5 St. 
Oak Lawn, IL 6 0 4 5 3 2533 

Te l . 708-636-3113 

D R . D A N A M . S A L I K L i S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tel . 708 531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Spec'aiybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310. 

Napervllle IL 80563 
Tel. 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 586-3186; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63.d Street 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3 6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 
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Lietuviška spauda 

IR DIDIEJI 
IŠEIVIJOS 
RENGINIAI 

PO RINKIMŲ TAIP 
PAT REIKIA GYVENTI 

Praėjus didiesiems Muzikos 
šventės renginiams, apie ku
riuos buvo tiek daug rašyta, 
reikia mesti žvilgsnį į praeitį. 
Kol atsiminimai dar gyvi ir 
neužnešti laiko dulkių, reikia 
pelnytai pasidžiaugti ir buvu
sius trūkumus pastebėti. Yra 
sakoma „Gyvenimas yra per 
trumpas, kad būtų galima visas 
klaidas padaryti, tad reikia iš 
kitų mokytis". Taip pat yra 
sakoma: „Kas nedirba, tas 
neklysta". 

Jau matome, kad klysti yra 
žmogiška. Tik nereikia tų pačių 
klaidų kartoti, o naujas daryti. 
Bendrai paėmus, šventės rengi 
niai buvo didingi, gerai pavykę 
ir salės bei arenos buvo pilnos. 
Kas ne nuo mūsų priklausė, tai 
nesezoniniai karštas oras, del 
kurio ypač tėvynainiai daug 
kentėjo. Bet ko negalime su
kontroliuoti, tai beveik neverta 
nė kalbėti. Tik gal tiek verta pa
stebėti, kad nereikia tokiu salių 
naudoti, kurios neturi vėsinimo 
sistemos, nes Chicagos oras 
netikėtai gali keistis. 

Rengėjams daug nervų 
kainavo vilniečiu atvykimas. 
Beveik su kiekviena diena ži
nios ir sąlygos keitėsi. Kol jie 
neisėdo į lėktuvus, tai jokio 
tikrumo nebuvo. Buvo sėdima 
kaip ant adatų. Tad buvo numa
tyti planai: „B", „C" ir „D", 
jeigu jie visi arba dalis jų 
neatvyktų. Pagaliau jie atvyko 
ir visų įkaitę nervai atsileido. 

ją parašyti gali". Reiškia, pagal 
lietuvišką patarlę: „Kas veža, 
tai tą ir plaka". 

Pinigams kasoje padaugėjus ir 
drąsai sustiprėjus, j au buvo 
užmiršti ankstyvesnieji pasaky
mai, kad „Viskas nuo spaudos 
priklauso". Spaudos jau visai 
net nebeminėjo, vienas k i tam 
per pečius tapšnojo ir vienas 
k i tą gyrė . Šiuo n e n o r i m a 
rengėjų nuopelnų nuvert int i . 
Darbas buvo didel is , d a u g 
pastangų ir daug nervų kai
navo. Tačiau prie pasisekimo 
labai daug lietuviška spauda 
prisidėjo. Tad p e r peč ius 
tapšnojant ir padėkas reiškiant, 
nereikia ir spaudos užmiršti . 
Jeigu lietuviška spauda nebūtų 
savo puslapių plačiai atidariusi 
ir nebūtų buvę redaktorių ir 
spaudos pritarimo ir pastangų, 
tai vargu ar renginiai bū tų 
turėję tokį pasisekimą. 

O vartant Dainų šventės leidi
nį, spaudos jame nė su žiburiu 
surasti negalima. Nors žinome, 
kad Dainų šventei buvo paskir
ti rašiniai ir vedamieji. Buvo 
vadinamas „press room" garbės 
svečiams, į kurį lietuviškos 
spaudos žmonės ir šventės 
lietuviškos spaudos vadovas ne
turėjo teisės įžengti. Taigi faktai 
patys už save kalba. 

Jau ilgokai išeivija murkdosi 
dideliuose įvykiuose. Visas 
mūsų dėmesys yra atsuktas į 
Lietuvą, o ir čia yra į ką 
pasižvalgyti ir ko pasiklausyti. 
Lietuvos ansambliai, geriausi 
solistai, orkestrai, ministeriai. 
vyskupai, giminės, buvę kaimy
nai ir pažįstami, atsilankę pas 
mus, tur i daug ką papasakoti, 
o mes atidžiai klausomės ir 
nespėjame visko įsidėmėti. 
Dideli įvykiai neša didelę 
naudą, štai amerikiečiams jau 
ne re ik ia a i šk in t i Lietuvos 
geografinės padėties, nereikia 
ilgai pasakoti apie jos likimą, o 
kai kurie žino net prezidento 
pavardę. Kaip greitai pasidarė 
lengvai ištariamas tas vardas, 
kurj anksčiau laikė kažkokiu 
pikto burto žodžiu — Vytautas! 
Žinau, kaip buvo Šiaip taip 
išsiderėjau, kad mane .Vytas ' 
vadintų, pats pratindamas ištar
t i šią suprastintą formą, o 
dabar jau kiekvienas žurnalis
tas ir TV žmogelis jį kaip 
reikiant pasako. Paskutiniu lai
ku mums čia reikėjo atidžiai 
sekti Busho žodžius ir darbus, 
turėjome ka r t a s nuo karto 
pabėgėti pas savo senatorius ir 
kongresmanus — malonėkite 
balsuoti ar nebalsuoti už tą ar 
aną rezoliuciją! — privalėjome 
ruoštis operai. Dainų šventei, 
kitoms iškilmėms Chicagoj<\ 
nepramatydami kai kurių kitu 
gyvenimo triukų, juokingų ir 

VYTAUTAS VOLERTAS 

rimtų. 
Ir pavėluot tarta teisybė 

lieka teisybe. Štai buvęs „Dir
vos" bendradi. )is v.m. pavasa 
rininkų įtaky Lietuvoje paly
gino su LB įtaka išeivijoje. Jei 
kaimo katalik ko jaunimo or
ganizacija ,,1 vasaris"' turėjo 
tiek reikšmės kiek jos turi LB 
išeivijoje, t a i ' r i n k ų valdžia 
turėjo daug rūpesčio Todėl 
j i š iek t ie t rukdydavo 
pavasa r in iku didesnius ir 
iškilmingesnių? susibūrimus. 
Nors man nes: ri tikėti. Jei ne 
LB šiame lūĘašte, lietuviškoji 
išeivija čia sos vos rėpliotų.. 
Atrodo, kad be pavasarininku 
Lietuvoje dar I uvo ateitininkai, 
t r e t in inka i , jaunalietuviai, 
aušrininkai, taigi be jų buvo 
galima verstis?. Be LB išeivijoje 
tektų tautiniai merdėti. Kaip 
v.m. nemėgo pavasarininkų, 
taip nemėgsta ir LB. Ir nepa
sako, ką mėg-* i. Ar v.m. yra 
vienišas nelaimingasis, kuriam 
kiekviena uoga rūgšti? 

O kas mum- pagaliau rūpi 
apie kažkada buvusius pava
sarininkus ir apie v.m., kai 
beveik negirdomis praėjo LB. 
tos v.m. nekenčiamos, čaižomos, 
gnaibomos Tarybos rinkimai? 
O gal ramybė, gal tasai ,beveik 
nepastebėjimas ' yra mūsų 
demokrat in i ' , subrendimo 
žymė? Indai nesugeba taip ra

miai rinkimų pergyventi, jie 
turi paaukoti savo demokratijos 
vadą. Ir Lietuvoje netrūksta 
politinių audrų , valdžios 
vertimų, ir ten gero žmogaus 
vadovavimui niekaip negali 
rasti. Netinka sąjūdininkai, 
buvę komunistai, landsbergi-
įiinkai. prunskiečiai ir t.t. 

Tai štai ir žengiame ateitin su 
nauja LB taryba, o už kelių 
mėnesių turėsime ir naują 
krašto valdybą. Kai prieš beveik 
trejus metus (1988.11.5» pir 
mininko pareigas perdaviau dr. 
A. Razmai, pasakiau: ..Mus 
visus yra užklupusi kompli
kuota situacija. Kaip skelbė Vil
niaus radijas prieš Persit
varkymo sąjūdžio suvažiavimą, 
dabar .yra rašoma Lietuvos is
torija'. Aišku, geresnė Lietuvos 
istorija už paskutiniųjų 48 metų 
istoriją, tautai kenčiant .Blogio 
imperijos* slėgtį. Esame labai 
susijaudinę ir susirūpinę, kiek 
tos ge resnės istorijos bus 
parašyta, kiek įtakos turės lie
tuvių išeivija. Štai kur Jūsų, 
naujosios JAV7 LB krašto valdy
bos, sunkumai, kurių aš Jums 
pavydžiu". 

Niekas tada iš naujos LB 
valdžios m a n ę s nek lausė , 
niekas neįsidėmėjo ir niekas 
neprisimena, kas buvo tarta. J ie 
visi laukė įtemptoje starto 
padėtyje, kad nedesldami galėtų 
šokti į darbą. O paskutinėje 
tuolaikinės JAV LB tarvbos 

Ši šventė buvo didieji išeivijos 
egzaminai, kuriuose buvo iš
bandytas išeivijos ekonominis ir 
tautinis pajėgumas. Priimti 82 
svečius ne kelioms dienoms, bet 
3-4-rioms savaitėms, reikia 
daug gerų širdžių ir gerai vei
kiančios organizacijos. Nors ir 
reikėjo didelių pastangų, bet 
reikalas buvo sutvarkytas. Iš 
negalinčių maitinti svečiai buvo 
surenkami ir grupėmis at
vežami į Seklyčią. Priedo buvo 
tokių palydovų, kurie ar kurios 
grupėmis svečius vežė į muzie
jus ir miesto centrą. Buvo tokių, 
kurie per keletą savaičių tik 
Marąuette ar Brighton Parką 
tematė. Tad nuvežti į miesto 
centrą ir pamatę Sears. Water 
Tovver ir didžiuosius prekybos 
cen t rus apstulbo. Tuomet 
pasakė, kad iki šiol tematėme 
Chicagą, o dabar pamatėme 
Ameriką. 

Tai, ką jau minėjau, parodo, 
kad yra daug gerų lietuviškų 
širdžių. Taip pat, kad galime 
tokius didelius renginius pra
vesti. Gal nemažiau turėjo 
svečiai nustebti, kad išeivija 
tame dangoraižių miške nepa
siklydo ir nedingo ju šešėliuose. 
Nemažiau reikia stebėtis, kad 
nedingome šiame XX-to am
žiaus Babilone, bet išlaikėme 
lietuvišką žodį ir mintį. Ir tik 
tos minties vedami, galėjome 
planuoti ir pravesti tokius ren-
g in ius . Kad mes tokiais 
išlikome, tai labai svarbi vieta 
priklauso lietuviškai spaudai. 

Pradedant šios šventės rengi
nius planuoti ir biudžetą svars
tyti, iš pradžių buvo nusigąsta. 
Bet neilgam, nes buvo išeitis su
rasta. Tuomet buvo pasakyta, 
kad viskas priklauso nuo spau
dos. Jeigu spauda tinkamą 
propagandą ir informaciją pra 
ves, tai ir pinigai atsiras. 
Spaudai pradėjus plačiau rašyti 
ir pinigams ėmus plaukti,atsi
rado ir drąsa. Drąsai atsiradus, 
viename posėdyje buvo net 
pasakyta, kad . .Lietuviška 
spauda tai nesvarbu, bet kas i 

Buvo kreipiamas labai didelis 
dėmesys angliškai spaudai, kuri 
savęs nepateisino. Salės ir audi
torijos buvo užpi ldytos ne 
ang l i škos , bet l i e t u v i š k o s 
spaudos dėka. Tas pat liečia ir 
aukų telkimą. Tad reikia at
siminti ir žinoti, kad kažkas yra 
pasakęs: „Man ne ąžuolo, o gilių 
tereikia". Šiuo nenorime nuver
t i n t i ang l i škos spaudos 
reikšmės, bet t i k tai , kad 
nebuvo mokėta t inkamai prie 
jos prieiti ir ja pasinaudoti . 

Prieš renginius angliškoje 
spaudoje buvo rašoma, o po 
renginių visiška tyla. Tai pa t ra
šančiojo atsiminime ši Dainų 
šventė buvo vienintelė, kurioje 
visai nebuvo televizijos kamerų. 
Išeivijos l i e tuv ių s o s t i n ė 
nemokėjo savęs reprezentuoti. 
Vieno informacijos darbuotojo 
žodžiais, reikia turė t i arkliuką, 
su k u r i u o b ū t ų g a l i m a į 
viešumą išjoti. Šiuo atveju 
„Dainuojančios revoliucijos 
aidai" gal būtų dėmesį pa 
t r aukę , ko l ie tuvių D a i n ų 
šventė padaryti negalėjo. 

Bendrai paėmus, ateivių tau
tinei veiklai vengiama reikiamą 
dėmesį atkreipti. Dar vis „tir
pinimo katilo" mental i te tas te
bėra labai gyvas. Be to, prie 
angliškos spaudos reikia kitokio 
priėjimo, negu prie lietuviškos. 
Pirštu pamojimo čia jau nebeuž
tenka. Taip pat asmeniški ryšiai 
labai daug padeda. Mažiausiai 
efektingi yra vadinami „press 
release" ir žinios perduodamos 
kompiuterių t inklu. Ką nors 
kviečiant iš politiniu sluoksniu 
ar valdžios žmones, reikia pasi
stengti pakvietimus jiems (arba 
jų sekretorėms) asmeniškai 
įteikti. Geriausia, jeigu juos 
įteiktų tos pačios partijos poli
tiniai darbuotojai. 

O čia kaip t ik yra mūsų 
veiklos „Achi lo k u l n a s " . 
Pakv ie t ima i , s iųs t i p a š t u , 
dažniausiai nueina po stalu. 
Jeigu nesugebėjome į save 
dėmesio atkreipti, tai nėra kaltė 
vieno ar kito asmens. Bet ben 
dras rezultatas mūsų visuo 
menės uždarumo ir politinio 
silpnumo. 

J . Ž 

Lietuvos partizanai, pasiruošę kovai su 

sesijoje, atsiskaitydamas už 
savo valdybos egzistenciją, iš
vardinau keturis uždavinius, 
kurių nespėjome baigti. Prašiau 
juos tęsti. Nė vienas tų darbų 
nebuvo paliestas, nors taryba 
priėmė pranešimą, taigi ir mano 
prašymą. 

Sup ran t ame , kodėl t a ip 
įvyksta. Pirma, pradinis darbo 
entuziazmas kažkodėl nebėra 
labai išmintingas, nes jis neį
žiūri nemalonių uždavinių. An
tra, ne visi pirmininko pasi
rinkti žmones ištesi Trečia, 
kažkodėl nematoma, — o jei 
įspėjama, tai netikima. — kad 
yra tokia gausybė niekingų dar 
belių. kurie suėda didelę dalį 
laiko, energijos ir kantrybės. O 
šiai valdybai buvo ir ketvirta 
priežastis: krito dideli rūpesčiai 
su Lietuva. Kai dabar t inė 
krašto valdyba ateis su savo 
apyskaita, nustebsime, kiek 
daug ji yra dirbusi, vargusi ir 
atlikusi. Tiesa, jai buvo prie 
kaištaujama. kad nesiorien-
tavo. kaip mestis į vieningą 
politini darbą po 1990.3 11. kad 
neinformavo visuomenės, ne
skirstė jai uždavinių, tačiau ta 
visuomenė, griebusi jai nepa
sk i r tus uždavinius, klaidu 
nepadarė. (Tiesa, dabartiniai kv 
nariai paprieštaraudavo prieš 
juos buvusiai kv. kad stokojama 
ryšio su visuomene. Nemanau, 
kad jie geresnį išlaikė). Buvo 
stengiamasi, plušama, bandomi 
įvairūs keliai ir keleliai, tačiau 
kur atrasime tokius gudruolius, 
kurie visada, visur, viską 
atliktų idealiai? Kur atrasime 
ir tokius išminčius, kurių 
pastabos bei kritika būtų tei
singa ir taikli? Ir žinau, nes 
patyriau — peikti, koreguoti, ap
kalbėti yra daug, daug lengviau 
kaip sėkmingai bei apdairiai 
darbuotis . Visos valdybos, 
buvusios ir būsimos, yra be 
kaltės pasmerktos nesėkmei jau 
vien todėl, kad nei darbų, nei 
kl iūčių negal i iš anks to 
numatyti, kad atsiranda daug 
..narnų ruošos" uždavinių, 
kuriuos būtinai reikia atlikti, 
bet į pasiekimų balansą jie ne
įeina. 

JAV LB atsakomybė buvo. 
yra ir bus labai didelė. Nors 
dabar jos svarbiausias dėmesys 
krypsta į Lietuvą, tačiau išeivija 
dar neišnyko ir negalima leisti 
jai išnykti. Į Lietuvą — nepri
klausomą ir gražią! — ne visi su
grįšime. Skubės ne vienas 
vyresnis, bet ar juos ten priims? 
Gal net piliečiais nelaikys. 
Mažai iškeliaus jaunesniųjų. 
Mažokai dolerių atsivežę vyres
nieji gali tapti sunkenybe, o 
jaunesnieji — rakštimi. Tie. 
kurių išsilavinimas ir profesija 

Hollyvvoodo žvaigžde Ann Jillian — 
Jūratė Nausėdaitė praveda Dainų 
švente-

N'uotr. A u k s ė s Kane's 

tiks ir Lietuvoje, a t i m s darbus 
iš ten vargusių. Todėl jie nebus 
labai pageidaujami. Bus nau
dingi tie. .keis tuol ia i ' ir gal 
.kvaileliai jankiai", kurie įsteigs 
fabrikus, duos darbo , gamins 
eksportui ir vietos r inka i geras 
prekes, kurie nus ip i rks ūkius, 
įsigys geras maš inas , augins 
gerą maistą, k u r i e pastatys 
modernius, d idel ius , gražius 
namus ir neb rang ia i nuomos 
butas. Žodžiu, sveiki grįžta visi 
piniguočiai, iš k u r i ų tur ime 
naudos'. O dėl da rbų atėmimo 
jau dabar y ra ka lbų Lietuvoje. 

Didelė išeivijos dalis, net ir 
labai n o r ė d a m a , Lie tuvoje 
neprigis ir privalės likti čia. Tai 
ar juos paaukoti . .tėvynės la
bui", paliekant pala idus , kad 
amžinai dingtų aukso krašto 
purvinose dulkėse? 

Yra nepopuliaru ta r t i , kad 
visiško LB dėmesio Lietuvai ati
duoti negalime. J o privalo likti 
ir saviems r e ika lams . J a u net 
dabar pastebime kai kuriose 
mūsų gyvenimo srityse nemažai 
žalos, o l i tuan is t in i s švietimas 
ir kultūrinė sr i t is buvo sąžinin
gai prižiūrimos. I š kitos pusės, 
padėtis stipriai keisis, nors ir 
kažin k a i p b e s i s t e n g t u m e . 
Nebūtinai keisis j blogąją pusę. 
Tačiau ver ta ieškoti kelių ir 
pagalvoti, ka ip l auk i amą kaitą 
galime paversti nauda . Lietuvos 
nepriklausomybė a te ina , jai 
privalome padėt i visais būdais, 
savo džiaugsme jaučiame ir 
viltį, kad mūsų a r mūsų tėvų 
žemė greitai t aps Vakarų Euro
pos pilnateise n a r e . išvargusi 
baisias marks i zmo represijas, 
nugalėjusi š iandienos nesio-
rientavime pas teb imas nesan-
taikas savųjų t a rpe . — ateina 
Lietuva, sve ik iname ją! Bet 
pagalvosime ir apie save... 

KAI SIAUBAS ARTĖJO 
KĘSTUTIS RADVILĖNAS 

1944 metų liepos mėn. pradžioje ir Kaune išgirdome 
Stalino „vargonų" pragarišką žviegimą. N aki mis švie
tė gaisrai, degė Lietuvos ūkiai, gaudė patrankos. 
Geležinis spygliuotas fronto volas ritosi pe r Tėvynės 
klonius. Tankai laužė sodus ir miškus, kulkosvaidžiai 
akėjo arimus, kruvinos plieno skeveldros draskė 
tėviškės širdį. Mums gerai pažįstama tan ir klaiki 
vergija grįžta į mūsų kraštą. 

Tarp „Naujosios Europos" kūrėjų ir r donosios 
imperijos „vaduotojų" virš miesto pad įėjo oro 
kautynės. Priešlėktuvinių sviediniai spr:dnėdami 
margino padangę juodais debesėliais. Kaur u minios 
stebėjo, kaip plieniniai arai ir kautynėse įgu lakū.iai 
šmaikščiomis kilpomis nardydami erdvėje idė vieni 
kitų lėktuvus. 

Atakavo ir mane sovietu naikintuvas- Jiuojantį 
motociklu ties Birutės kaimu. Tą įvy pasakojo 
žmonės, kai aš sugrįžau atgal. 

— Išilgai plento, — sako, — smigdarr lėktuvas 
paleido į tave seriją salvių. Matėme kulip sukeltus 
dulkių debesėlius. Laimingas esi, kad m - uvo! 

Džiaugiausi ir aš tąja laime, kad nei n uras, nei 
nuosava skūra nenukentėjo... 

Ketvir tadienis , .liepos 13 d.,stovėd;!- Vilniaus 
gatvėje žiopsojau į oro kautynes. Staiga t:• *lva pajų 
tau keistą oro virpėjimą ir tuo momentu k ižkas sus
kambėjo gatvės grindinyje. Apsižvalgiau M ždaug už 
metro gulėjo priešlėktuvinio sviedinio sk 'dra apie 

4 cm skersmens. Ji buvo dar karšta. 
Iš visa ko matėsi, kad vokiečių kovos dvasia 

silpnėjo. Pergalės kozyris jau buvo sovietų pusėje. 
Laisvės Alėjoj būriavosi grupelės įvairių profesijų 

žmonių. Visi planavo kaip pasiekti vakarus per tą bado 
ir griuvėsių šalį - Vokietiją. Nesutikau nei vieno, 
kuris būtų ieškojęs laimės Vokietijoje arba auksiniuose 
vakaruose. Apleisdami Tėvynę, tikėjosi išlošti laiką, 
nes pasitikėjo Atlanto Cbarta. kuri skelbė laisvą tautų 
apsisprendimą. Diena iš dienos grupės tautiečių, kūjo 
ir svastikos nužmoginti, laisvės idealų vedini, rūpesčių 
išvagotais veidais iškeliavo į nežinią. 

įstaigų tarnautojai išretėjo. Vieni iškeliavo per 
Vokietiją į vakarus, antri į kaimus, t re t i į miškus. 
Pareigingesni vis dar tebevarstė įstaigų duris ir darė 
ten tvarką: degino tarnautojų dokumentus, asmens 
pažymėjimų nuorašus, iš kurių buvo galima atpažinti, 
kas ir iš kur čia yra dirbęs. 

Pirmadienis , liepos 18 d., ryta pašokęs iš lovos 
išėjau pasižvalgyti po miestą Žmonių judėjimas buvo 
dar mažas. Vaikštinėjo šaligatviais, stoviniavo prie 
apytuščių valgyklų, uždarytų krautuvių, dalindamiesi 
praeitos nakties sovietų ofenzyva. Užėjau į savo įstai
gą sužinoti vėliausias naujienas. Iš ten pasukau prie 
Karo Muziejaus Ten daug matėsi įvairaus amžiaus 
žmonių ir žvalaus tautos atžalyno - studentijos, kurie 
jokiu būdu negalėjo sutikti su žiauria tikrove, kad jau 
gal paskutinį kartą mato šią didingą tautos šventovę, 
kurioje atspindi per šimtmečius puoselėti laisvės 
idealai, kol per savanorių aukas ir kraują sužibėjo 
nepriklausomybės metai, mūsų poetų apdainuota ir 
knygnešių išsvajota laisvė... 

Iš Karo Muziejaus sodelio, pasisėmęs dvasinės 
stiprybės, pasukau Gedimino gatvės kryptimi. Vieny
bės Aikštė skendo gėlėse.. Gedimino ir Donelaičio 
gatvių sankryžoje V D U . rūmai, aplink juos jokių gyvy 

bės ženklų. Dešinėje, kaštanų pavėsyje, niūriai stovėjo 
V.R.M. rūmai. Greta jų Policijos rezervo, Judėjimo ir 
IH-čios nuovadų pastatai. Visur r a m u , kaip po žemės 
drebėjimo. Nepriklausomybės Aikštėje pilnoje savo 
didybėje įgulos bažnyčia tarytum žvelgė į aplink ją iš
sidėsčiusius miesto kvartalus. Aikštės pietinėje pusėje 
buvusieji Kauno Karo Komendantūros pasta ta i , o už 
poros kvartalų, Gedimino gatvėje, k u r buvo Lietuvos 
Vyriausias Kariuomenės Štabas, dar tebeviešpatavo 
geležinio fuehrerio dresiruota kar ininki ja . Tai rajonas 
buvus ių l i e tuv iškų į s t a i g ų , per ku r i a s 
Nepriklausomybės metais vyriausias smagra t i s suko 
mažesniuosius dantratukus ir regul iavo visą autori
tetinio judėjimo pulsą 

Nuo Įgulos pasukau senamiesčio link. Laisvės 
Alėjos bulvarą šlifavo būriai studenti jos, kurių 
dauguma jau buvo pasiruošusi apleisti Kauną, sprukti 
per žalią sieną j vakarus, nes visiems buvo aišku, kad 
užėję sovietai susems visus į bučių ka ip menkes ir 
įbrukę šautuvus pasiųs į frontą. Ne geresnė padėtis 
laukė ir Vokietijoj. Jei nesuspirgėsi liepsnojančių mies
tų griuvėsiuose, tai badmiris kasi prieštankinius 
kanalus, o po to. apmundirave ir apkaus t ė plienu, 
pasiųs į frontą žūti už mums sve t imus interesus. 

Taip dienos įvykių prislėgtas žingsniavau bulvaru, 
kad greičiau išsprukčiau iš tos kla ikios aplinkos ir 
negirdėčiau tų žmonių, beviltiškai ieškančių išeities 
iš to verdančio katilo. Deja. nepavyko. Kai susimąstęs 
skubėjau namo atsikvėpti, visai ne t ikė ta i pažįstama 
s tudentė pačiupus už p a r a n k ė s . s u l a i k ė mane 
sakydama: 

— Kęstuti, ar tai gražu? Nudave i mus nematąs... 
Čia pat stovėjo du jos broliai, j a u pažįstami iš 

seniau, ir dar trys studentai, su kur ia is ji supažindinusi 
tęsė toliau: , B u s daugiau) 



DRAUGAS, antradienis. 1991 m. birželio mėn. 18 d. 

BAISŲJĮ BIRŽELĮ 
MININT 

JUOZAS MASILIONIS 

Jau 50 metų kaip birželio 
viduryje minime Baisųjį birželį. 
O birželio mėnuo Lietuvoje buvo 
viei gražiausių. Neseniai 

-proge medžiai tuo laiku 
tebėra švieži savo žalumu, 
pavasar io gėlės pačiame 
žydėjime, rugiai, išaugę sulig 
žmogaus aukščio, vėjo pučiami, 
banguoja lyg didžiulis ežeras. 
Kaimo žmogui birželio vidurys 

- buvo lyg ir šiokio tokio poilsio 
kas: mėšlas išvežtas, vasaro

jus pasėtas, šienapjūtė dar 
neprasidėjusi. Birželio mėnesio 
viduriu diaugesi ir mokslus 
einanti jaunuomenė: mokslo 

ami, prasideda atos-
>irželio mėnuo buvo gra-

usias Lietuvai metų metus, 
de ius, šimtmečius. 

O vis dėlto, kaip minėta, jau 
da 50 metų minime 
ne o baisųjį birželį. 

•d šaukštas deguto 
•natinę medaus. 

Kol - blogumu yra suter-
-:gadinamas ir geras 

vardas. Ir Judas, kol buvo Kris
taus mokinys, nieku nesiskyrė 
nuo kitų apaštalų, o kai išdavė 
savo mokytoją, jo vardas tapo iš
daviko sinonimu. Beveik baisio
jo birželio bendraamžis yra ir 
kit iviko. ypač tautos 

minas — kvislingas. 
nui susidaryti pa-

grindri ir reikšmę davė Vidkun 
norvegų politikas, 

kuris. 1940 m. vokiečiams 
okupavus Norvegiją, buvo pa-

.o krašto vyriausybės 
kyje, artimai bendra

darbe »o su okupantais. Dabar 
terminas vartojamas 

paniekinama prasme, tautos 
-idavėlio. tarnau-

mčio priešui prasme. 
ur kilo baisiojo birželio 

vai<t'*<, daug aiškinti nereikia. 
• - mėn. viduryje ištiko du 

1940 m. Sovietai oku-
Lietuvą, o po metų veid-
avimo ir gyrimosi, kad 

-vadavo iš „buržua
zines santvarkos", Lietuvą 
pradėjo ..vaduoti" nuo pačiu 
lietuvių, tremti į plačiuosius ir 

usius Sovietų plotus. Tos 
masinio trėmimo die

nos ir sudarė pagrindą birželį 
nti baisiuoju, 
-nieji labai gerai atsi-

tas tikrai baisias dienas. 
- 1941 m. birželio 

..rdnme kartojant 
.Gaudo ir veža". Ką 

< )gi tavo kaimyną, tavo 
••be. tavo draugą, veža 
.. veža mažažemį, veža 

i veža mokytoja, veža 
nį.. 

do ir veža' Štai kas 
- ik.r •'•• tuos. kurių pirmuoju 

nesugavo ir neišvežė, 
kuriu 'ido prie vagonų 
atsi<?v • :duoti būtiniausių 

:. maisto Žiūrėdamas 
baisybes, galėjai tik 

ašaras ir stovėti 
des. O valdžios 

žmonės ir oficialioji spauda 
(kitokios jau ir nebebuvo!) 
skelbė, kad išveža prostitutes, 
visuomenės atmatas, liaudies 
priešus. 

Tomis dienomis nežinojome 
tikro išvežamųjų skaičiaus, bet 
matėme, kad išvežama daug: 
kiekvienoje geležinkelio stotyje 
stovėjo ilgiausi ešalonai ir juos 
pripildė sugaudytais žmonėmis 
iš vienkiemių, kaimų, miestelių 
ir miestų. Dieve, Dieve, neži
nojome, kad mažytėje Lietuvo
je būta tiek daug prostitučių, 
visuomenės atmatų, liaudies 
priešų, kad vargšei Sovietų 
Sąjungai reikėjo š imtų ir 
tūkstančių pasiaukojusių žmo
nių išvežamųjų sąrašams suda
ryti, išvežiamiesiems surankio
ti, kelionėje apsaugoti, šimtų ir 
tūkstančių gyvulinių vagonų 
tolimam transportui. 

Kitus užplanuotus išvežimus 
sustabdė po savaitės prasidėjęs 
Vokietijos — Sovietų karas. 
Nors kai kuriose geležinkelio 
stotyse vagonai su trokštančiais 
tremtiniais išstovėjo po kelias 
dienas, o iš N.Vilnios išvažiavo 
dvi ar tris dienas prieš karo 
pradžią, deja, karas nė vieno 
tremtinių traukinio nepavijo, ir 
jie nudundėjo į nežinią. 

Tų pačių metų tą patį birželio 
mėnesį įvyko ir kiti žiaurumai 
Lietuvoje. įrėžę naujas žaizdas 
jos kūne. Karui prasidėjus, so
vietai pradėjo evakuoti kalėji
mus, kurie buvo per vienerius 
metus perpildyti ligi paskutinio 
kvadra t in io cent imetro . 
Nepajėgdami išvežti, žudė. Visi 
gerai žinome Rainių. Červenės, 
Pravieniškių, Panevėžio cuk
raus fabriko, Panevėžio trijų 
gydytojų tragedijas. Besitraukia 
bolševikai šaudė ir pavienius 
žmones, ypač kunigus: taip žuvo 
Joniškio gimn. kapelionas kun. 
Racevičius. Lankeliškiuose trys 
kunigai, Zarasuose vienas. 

J_-i apie išvežtųjų likimą 
galėjome tik spėlioti, ramintis, 
kad išvežė ta i išvežė, bet 
apgyvendins kitur, leis,kad ir 
neįprastose sąlygose įsikurti, tai 
po šių žiaurių įvykių, įvykdytų 
visoje Lietuvoje, ir viltis apie 
tremtinių išlikimą sumažėjo. 

Birželiui baisiojo epitetas 
buvo pridėtas ne vien dėl 
trėmimų, bet ir visų kitų 
žudynių. įvykdytų tą patį 
mėnesį. Baisiojo birželio 
minėjimais minime visus so
vietinės sistemos žiaurumus, 
kurie kaip koks voratinklis ap
rėpė visą Lieuvą ir per 50 metu 
smaugė ir tebesmaugia Lietuvą 
kasmet, kas mėnesį, kas dieną, 
kas minutę, kas sekundę. 

Apie Kauno kalėjimo evaku 
aciją sužinojome dar Lietuvoje, 
nes iš Červenės tragedijos liko 
keli gyvi liudininkai, o vienas 
jų, pulk. Petruitis parašė knygą 
..Kaip jie mus sušaudė". 

Vokiečiams užėmus Lietuva, 
geležinė uždanga nusileido tarp 
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išvežtųjų ir likusiųjų, kiek 
žinau jokia žinutė neprasis
kverbė apie jų likimą. 

Mus pasitraukusius nuo antrą 
kartą besiartinančio bolševizmo 
okupantai pravardžiavo vokie
čių kolaborantais, fašistais, 
l iaudies pr iešais , t au tos 
atplaišomis ir 1.1. Ne, ne dėl to 
mes pasitraukėme 1944 m. iš 
Lietuvos, o dėl baisiųjų birželio 
įvykių: dėl trėmimų, dėl kalė
jimų, del žudymų, kurių aukos, 
gerai žinojome, devyniasdešimt-
devyni ir devyniasdešimt devy
nios šimtosios procento buvo ne
kaltos. Pasitraukėme, nes žino
jome, kad ir rnūsų laukia toks 
pat likimas. 

Apie tremtinių ir kalinių 
gyvenimą Sovietų Sąjungos 
platybėse sužinojome Amerikoje 
vėlokai, bet žymiai anksčiau 
negu Lietuvoje. Gal pirmiausiai 
pasirodė B. Armonienės knyga 
..Palikite ašaras Maskvoje" 
(1965) ir E. Juciūtės ,,Pėdos 
mirties zonoje" (1975). Visai 
neseniai buvo išleisti J. Keliuo-
čio atsiminimai ,,Dangus nusi
dažo raudonai". 

Prasidėjus laisvėjimui, ir 
Lietuvoje pasirodė daug knygų 
— atsiminimų iš tremties ir 
kalėjimų. Jau vien jų antraštės 
daug pasako. Viena jų klausia: 
„Už ką?". V. Gustainis atsako: 
,,Be kaltės". Kančioms apibū
dinti būdingos antraštės: A. 
Miškinio ..Sulaužyti kryžiai", 
A. Paulausko ..Kraujo upeliai 
tekėjo". K Skaberos „Reikėjo 
mūsų kančių". Išlikimui bū
dinga antraštė M. Garbačiaus-
kienės „Jei laimė nebūtų lydė
jusi", trėmimo vietai būdingos 
antraštės Vl.Vyšnionio „Šiau
rės eskizai" ir rinktinė „Amžino 
įšalo žemėje". Tremtiniai kūrė. 
ir yra išleistos įvairių autorių 
rinktinės: ..Sušaudytos dainos" 
ir „Leiskit į tėvyne". Kalėji
mams, tremčiai ir dabartinei 
būklei pažinti yra labai įdomi 
dviejų dalių knyga — L. Damb
rausko (kalbininko Leonardo 
pusbrolio* „Gyvenimo akimir
kos". Ši knyga išleista Lietuvo
je, bet gausiai platinama ir 
Amerikoje. 

Mažų mažiausiai dvi knygos 
yra išleistos anglų kalba: B. 
Armonienės ..Leave your tears 
in Moscovv" ir M Strimaity-
tės-Melienės „Crosses in the 
Arctic". Mano nuomone, visas 
paminėtas (ir nepaminėtas, nes 
jų yra daugiau) knygas mūsų 
veiksniai ir fondai, kokie 
bebūtų, turėtų išversti į anglų 
kalba ir nusiųst i Vakarų 
politikams, o Lietuvos Sąjūdis 
pasirūpintų jas išversti į rusų 
kalbą ir nus iųs t i Sovietų 
vadams bei . . jedinstvinin-
kams"... 

Jeigu Gorbačiovas iš Lietuvos. 
norinčios pasitraukti iš jo im
perijos, skaičiuoja, kiek mili
jardu pareikalauti už sovietų 
..investavimus" Lietuvoje, tai iš 
šių knygų tegu jis ir visas 
pasaulis sužino, kokiose sąly
gose ir kančiose „iš buržuazines 
santvarkos išlaisvintas" lietu 
vis turėjo kurti „laimingą" ko 
munizmo ateitį O mūsų prezi-
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• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida. 

m 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kadzia Ave., 

Chicago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 
Namų pirkimas ir pardavimas 
MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
Veltui namų įvertinimas 
Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
Visi agentai kalba lietuviškai 
Nuolaida pensininkams 

Ona Griškel ienė 

Kiekvieneriais metais vis kar-
todavos tokia tvarka — Miami 
Beach. Floridos gyventojai Pet
ras ir Ona Griškeliai, pava
sariui šiaurėje atšilus, sėsdavo 
į savo keturvieti ir patrauk
davo į Detroitą, ^ ia jie buvo il
gokai gyvenę, s čia į pensijas 
išėję. Čia ir savo pirmgimę 
dukrą Liudą Rugienienę su jos 
vyru Algiu, su įų sūnum Algiu, 
dukrom Dai .u te ir Ginute 
palikę. Šauni =eima, uolūs or
ganizacijų veikėjai, gausių 
draugų bičiulia:. Ne be reikalo 
senieji Griškel^i čia skubėdavo 
jaunesniųjų d:enų prisiminti, 
senąsias pažintis atgaivinti. Iš 
Detroito Ona ir Petras, kažko
kio bastūnų kraujo varomi, dar 
važiuodavo giminių ir pažįs
tamų lankyti į Chicagą, į 
Clevelanda. o kartą kitą net į 
Vokietiją pas brolį Aleksą, 
buvusį Lietuvos karo aviacijos 
lakūną, ir jo dvi dukras. Ona 
nepabijojo kelionės ir į Lietuvą 
su ten likusiom seserim susitik
ti 

Tokia Ona. visų pasiilgusi, 
1990 metu pavasarį pasiekė 
dukros Liudos Rugienienės 
namus Detroite Pagal metinę 
tradiciją Ona nuėjo pas gydyto
jus sveikatos pasitikrinti. O vis
ką tyrus ir ištyrus, buvo rasta, 
kad sveikata jau baugiai baugi. 
Dangaus sprendimas buvo aš
tresnis negu gydytojo peilis. 

1990 m. gegužės 25 d. Onos 
Griškelienės siela iškeliavo dar 

dentui gal atsivertų akys ir 
pamatytų su kuo bičiuliaujasi, 
su kuo „eina obuoliauti". 

Deja, Vakare' nežinodami ar 
apsimesdami nežiną pavergtų 
tautų kančių, rebepataikauja 
Sovietams, bu v prez. Reagano 
pavadintai blogio imperija, o 
vieno iš atsiminimų autoriaus 
— šėtono karalyste, o mus, 
kenčiančius drauge su mūsų tau 
tos tebekank,namais žmonė nis. 
teneramina labai jau pasenusia 
ir labai jau nudilusia okupaci
jos nepr ipaž in imo 
plokštele. Daug kas priklauso 
ir nuo mūsų. . įvijos lietuvių. 
Su dar didesne energija dirb
kime, kad Sovietai, ta blogio, 
melo, veidmainiavimo imperija, 
kuo greičiau subyrėtų, o jos vie
toje pakiltu I <vos tautos ir 
valstybės. 

mums nežinomais keliais susi
tikti su mirusių tėvų, trijų 
seserų , b ro l io , jų šeimų, 
daugelio giminių ir bičiulių 
sielomis. Gegužės 28 d. mirusios 
kūnas, gražiai padabintas, dau
gybe gėlių apstatytas , buvo 
pašarvotas Yolandos Zaparac-
kienės ramiu vėsumu dvelkian
čiuose paskutiniuosiuose šios 
žemės namuose. Čia susirinko 
Onos giminės, Detroito ir kitų 
vietų artimieji, ją pažinusieji, 
mylėjusieji, jos širdies gerumą 
patyrusieji. 

Man, vyriausiam iš likusios 
plačios giminės, buvo patikėtas 
atsisveikinimo žodis. Atsimi
niau čia liaudinės raudos žo
džius, į Algimanto Mackaus 
eiles įpintus: „Ne suvisam išėjo, 
tik suvisam negrįžo". Gausiom 
asociacijom į žmonių likimus 
šita šermeninė aimana įsminga. 
Savo prasmės gijom ji apraizgo 
ir mus, kuriuos vieni vadina 
lietuvių išeivija, kiti pabėgėliais, 
o dar treti t ik vis rečiau trem
tiniais. Tos prasmės spalvom 
gausiai išmargintas ir mūsų 
amžinu miegu užmigusiosios 
Onos Griškelienės gyvenimo au
deklas. Ji su vyru Petru, abudu 
Seredžiaus mokyklos mokytojai, 
su trimis mažaisiais — Liuda, 
Kęstučiu, Rimantu, — susimetę 
į ra tus kas būtiniausia, 1944 m. 
vasarą „ne suvisam išėjo", stū
mėsi per Jurbarką, per Rytprū
sius, per Vokietiją, per Hanau 
stovyklą, vis atsigręždami, vis 
„nesuvisam išeidami", suvisam 
negrįžo 40 metų. 

Koks lietuvių tautos, toks ir 
mūsų gausios šeimos likimas. 
Ne tik gyvieji išsisklaidė ir 
išsisklaido. Po žemynus, po 
valstybes, po vietoves. Ne tik 
išsisklaidė, bet išsisklaidę ir 
pasilaidojo. Vieni Lietuvoje, kiti 
Vokietijoje. Dabar sesuo Ona 
bus mūsų šeimos pirmoji „išė
jusi negrįžti" Amerikos žemėje. 

Tačiau nevalia sakyti apie 
Onutę žmoną, motiną, senelę, 
seserį, giminaitę, draugę, bend
radarbę, lietuvę — patriotę, kad 
ji „suvisam išėjo". Neišeis ji 
niekad iš vyro Petro 60 metų 
vedybinio gyvenimo, dvasinio 
paveldo. Neišeis ji savo globos 
ir rūpesčiu palikimais iš Liudos, 
Kęstučio, Rimanto ir jų šeimų 
k a s d i e n y b ė s . Neiše is ji iš 
vaikaičių Algučio, Daivutės ir 
Ginutės vaikystės prisiminimų. 
Bičiuliškos ir visada vaišingos 
sesers paveikslas neišdils iš 
mano ir Genutės bei mūsų 
šeimų sąmonių. Ji visada geros 
ir mielos tetos įvaizdžiu liks 
Gailutės. Algio, Edo, Danutės, 
Rimutės ir Linutės gyvenimuo
se. 

Vis;, kurių gyvenimai kuria 
nors prasme ar forma susilietė 
su Onos Griškelienės asmeniu, 
ilgai dar t ikės, kad ji „ne su
visam išėjo". 

V Mar iūnas 

MISCELLANEOUS 

C3 MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis. Realtor 
Iraną Bllnstrubiene. 

Reallor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

S953 S. Kedzle Ava. 
Tel. 436-7878 . 

A V I L I M A S 
M OV IN G 

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

už apdraudą nuo ugnes ir automobilio 
jas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V 3 West 95th Stre t 
T o l . — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

At l ieku namų remonto darbus 
gerai ir sąžiningai Skambint i 
Sigitui: te l . 312-585-8074 

FOR RENT 

Clcaro, IL arti traukinuko ir 51 Ave. 
išnuomojamas 3 kamb butukas su 
baldais ir šildymu, antrame aukšte, 
vienam arba dviem suaugusiems. 
$290 į mėn. 

Tai. 708-863-5864 

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

Turiu Ch'<ngos miesto leidimą D'rbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąžt-
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS s« 

HOLY FAMILY VILLA, (LABDARIŲ ŪKIS) 
LEMONTE 

ieško administratoriaus, 
kuris pareigos būtų sumaniai tvarkyti visus senelių namų 
reikalus, prisilaikant Čikagos Arkidiocezijos nustatytų gairių 
ir kooperuojant su kitų senelių namų administratoriais. 

Administratorius/ė turės paruošti at i t inkamus raportus ir 
biudžetą, prižiūrėti senelių namų finansinį stovį, samdyti tar
nautojus, koordinuoti įvairių skyrių viršininkų veiklą, prižiū
rėti reikmenų parūpinimą, reklamuoti senelių namus. 

Kandidatas/ė turi turėt i bakalauro laipsnį ir Illinois valstijos 
„Nursing Home Administrators L icense" arba galimybę 
įsigyti šį leidimą. Ta ip pat turi turėti bent 8-ių metų patyrimą 
senelių namuose iš kurių bent 3 metai turi būti vadovavimo 
pareigose. 

Dėl platesnių informacijų skambinti: Mr . Jack Madden. 
Dtvision Manager, Cathollc Charlties Home for the Ag-
• d . (312) 266-6100. 

Nėra karingų tautų — tik ka
ringi tautų vadai. 

Rolph Bunche 

Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininko kalbos, išleis
tos Kanadoje Tai labai padrąsinančios ir j tikrove atviromis 
akimis įžvelgiančios ir miniai pasakytos kalbos. įžanga pa
raše PLB pirmininkas Vytautas Bieliauskas, išleido Pasaulio 
Lietuvių Bendruomene, redagavo Ramūne Sakalaite-Jonai-
tiene. Leidinvs turi 227 psl., gausiai iliustuotas. Cia 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 VV. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 



Dalyviai Septintajame Mokslo ir kult 

Lietuviai Floridoje 

St. Petersburg 
M O T I N Ų D I E N O S 

M I N Ė J I M A S . 

La ikan t i s tradicijos Motinų 
dieną Sv. V a r d o bažnyčioje 
Gulfporte šv. Miš ias aukojo 
kun iga i , kuopos nar ių intenci
ja ir už sielą p innojo mūsų Šv. 
K a z i m i e r o mis i jos k lebono , 
gerojo a.a. kun . Tado Degučio, 
OFM. 

Amerikos-Lietuvių k lube na
r ė s i r j ų š e i m o s d a l y v a v o 
bendruose pietuose, bet lyg pri
vačiai, nes mūsų kuopos n a r ė s 
Zuzana Pupienė ir V. Pleskienė 
paruošė penkis s ta lus , papuoš-
damos gyvomis rožėmis iš savo 
darželių. 

Po pietų k lubo p i rmin inkas 
A n t a n a s Gudonis gausia i susi
r i nkus ius pasveikino ir pradėjo 
programą, kv ie sdamas kuopos 
p i r m i n i n k ę D o n n a K a m m 
pasaky t i kalbą. 

Donna K a m m neilgoje kalbo
je Moterų sąjungos nar ių vardu 
visus pasveikino Motinos dienos 
proga ir t r u m p a i s b ruoža i s 
paminėjo svarbiuosius įvykius 
Kata l ik ių Moterų sąjungoje, or
g a n i z a c i j o j e , n e s ši d i e n a 
..Ta užbaigtuvių diena organiza
cijos 75 metų gyvavimo ir žen
g i m a s j a t e i n a n č i ų j ų metų 
naują erą. 

Kalbėtoja ta ipgi prabilo į gau
siai sus i r i nkus ius anglų kalba , 
nes organizacijoje yra vartojama 
dvi kalbos ir ž u r n a l a s y ra reda 
g u o j a m a s a b i e m k a l b o m i s . 
Donna K a m m rag ino visas 
moteris stoti į jų eiles ir įsijungti 
i bendrą veikimą. 

Liečiant p rae i t i es l a ikus , pa
stebėjo, kad j a u t u r b ū t visos 
pirmosios organizacijos veikėjos 
ilsisi ramybėje, bet dar y ra gyva 
ga rb inga moter i s 5-tos kuopos 
W o r c e s t e r , M a s s . S e k a n t 
s p a u d ą p a s t e b ė t a , k a d ji 
ruošiasi švęsti savo 100 metų 
gimimo sukaktį . J i buvusi labai 
graži, išdidi, didžios energijos or 
ganizatorė Veronika Liutkienė. 
Kalbėtojai t a r u s tuos žodžius, 
pasigirdo g a u s u s plojimas. Pir
min inkės k a l b a užba ig ta žo
džiais: yra pasaulyje š imtai įvai
rių meilės būdų. bet Motinos 
meilė yra b rang iaus ia . 

Toliau programos vedėjas A. 
Gudonis p r i s t a tė kuopos finan
sų sekr . Valeriją Leščinskienę, 
kuri labai gražiai paska i tė trijų 
eilėraščių kombinaciją. Toliau 
Angelė Šūkis , protokolų sekr. 
ska i tė labai sus i jaudinus eilė
rašt į savo d r a u g ė s Marijos 
Č e r n e c k y t ė s — . . M o t i n o s 
mei lė" . 

Po Moterų sąjungos dalies pro
gramos A. Gudonis kvie tė , kad 
Mikaila paskaitytų savo paruoš
tą naujaus ių žinių r ink in į iš 
įvykių, liečiančių Lie tuvos da
ba r t i nę situaciją, kaip j i s daro 
kiekvieną sekmadienį . Klubo 
p i r m i n i n k u i padėko jus pro
gramos da lyviams ir vis iems už 
g a u s ų a t s i l a n k y m ą , baigėsi 
Motinų dienos minėj imas paki 
lia nuo ta ika . 

K o r e s p . 

ūros simpoziume Kaune N'uotr Milišausko 

Lietuviai esame vis! — 
Lietimu Fonde ar esi? 

s(H»l \VEST 39TH STREET 
t HfCAGO, ILLINOIS 60629 

PHONF: (312) 471-3900 
U.S.A. 

l I l l H I l U M K / r UTHUnNlAN FQUNDftT!ON 
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvi

taškio — aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pa
vardės = įnašų iš viso. 

1991 m. kovo mėn. 

2 x $10 Palionienė Sofija, $185; Tiškų Šeimos atm. įn., $435. 
4 x $20 Amer. Liet. Inžinierių ir Architektų s-ga, Bostono 

skyrius, $220; Bartašius Kazys ir Ida. $2,520; Mykolaitis Stasys 
ir Veronika $120; Strasdas Zigmas ir Marta, $140. 

1 x $22 Vydas Emilija atm. įn., $22. 
4 x $25 Ambrazieius Vincas atm. įn.. $605; Daukantas Bladas 

ir Zuzana, $625; Petrauskas Steponas atm įn., $440: Tomkutė 
Milda, $125. 

1 x $30 Noreikienė Marija. $400. 
2 x $40 Dariaus ir Girėno Lit. mokykla. $1.430.72; Kontautas 

Jonas ir Elena. $765. Bandzevičius Kazimieras ir Ona (mirusi), 
$1,550; Anysas Jonas atm. įn.: Anysienė Adelina. $455: Gurėnas 
Bronius ir Marija, $1,400; Jakštas prof Marija. S50: Krasauskas 
kun. Rapolas, $225: Mačiulis Kostas ir Lillian, $150; Vaišnys 
Juozas ir Elona, $1.000: Valaitis Jonas ir Irena. $150; Zalubas 
Romualdas, $325. 

1 x $55 Šimonis Jonas ir Marija. $500. 
1 x $60 X, $160. 
37 x $100 Bakšys Bronius, $400: Baras Pranas ir Vincenta, 

$400; Burneikis kun. Jonas atm. įn.: Morkūnas prel. Simonas, 
$100; Chalmeta Alberto ir Lucina, $100; Cukuras Antanas atm.: 
Cukurienė Janina, $200; Čyvas kun. Matthevv. $2,700; Degu-
tienė-Taunytė Arūnė: Kamantas Vytautas. $100; Degutis Arūnas: 
Kamantas Vytautas, $100; Degutytė Indrė: Kamantas Vytautas, 
$100; Gary Simon ir Betty, $200; Karoblis dr. Vytautas ir Antanina 
(mirusi), $8,200; Klova Vincas, $3,600; Kontautas Feliksas. $350; 
Kontrimas Bagdonas atm. įn.: Shatas R. O. ir G. M.. $100; Kuncai-
tis Juozas (miręs) ir Elena, $1.750; Lithuanian-American Sočiai 
Club of Springs Hill Florida, $100: Lockvvich Anne M., $100; 
Lukienė Liusė Regina atm. įn.: Lukas Jonas, $1.085; Marks 
Janina, $500: Marma Benadas atm. įn.: Naumanas Ona, $325; 
Milvydas Juozas atm. įn.: Milvydienė Marija, $400; Norris Nina, 
$300; Pabedinskienė Bronė atm. įn.: Pabedinskas Kazys, $1,000; 
Paskųs Alfred atm. Įn.: Paskųs John, $100; Pelešynas kun. 
Steponas atm. įn.: Morkūnas prel. Steponas. $100; Petronienė 
Rozalija,$100; Petukauskas Vladas ir Albina. $100; Pileckas An-
thony, $100; Rociūnas Vacys ir Ona, $500: Sereičikas Feliksas 
ir Eleonora. $300 Šlajus Juozas ir Bronė, $600; X. $1.300; X, 
$200; Yesukevich Mary, $100; VVright Keblerytė Genovaitė: 
Keblerienė Anelė, $100: Žitkus kan. Kazys atm. įn.: Morkūnas prel. 
Simonas, $100. 

1 x $125 Makutėnas Kunigunda atm. įn.: Lithuanian-Ameri
can Society $100, Peters Edvvard $25, $145. 

2 x $150 Piežinis Alfonsas atm. įn.: Turkevičienė Teresė, 
$150: Vyšniauskas Jonas, $600. 

1 x $152.96 Stukas Albinas. $300. 
7 x $200 Aidukas Antanas ir Juzė, $800; Ambražiūnas 

Adomas ir Eugenija. $600: Cibas Edmundas atm. įn.: Cibas 
Stanislava, $1,210: Gaižauskas Bronius ir Kleopą. $800; X, $1,200; 
Židžiūnas Vladas ir Marija, $1.000: Simaitis kun. Kazimieras, 
$1,600. 

2 x $250 Jankauskas Pranciškus ir Kazimiera atm. įn.: įm. 
duktė, $1.500; Rimkus dr. Kazimieras ir Aldona, $2.100. 

3 x $300 Kliorys Petras ir Jadvyga, $1.000: Remienė Mari
ja, $2,300 Zubrickienė (Kregždytė) Agutė atm. m.: Kredys Juozas. 
$300. 

1 x $400 Stančikas Bronius ir Mikalina, $1,000 
2 x $450 Landsbergis prezidentas Vytautas suvažiavimo 

dalyviai, $450; Sladkevičius kardinolas Vincentas: suvažiavimo 
dalyviai, $450. 

5 x $500 Didžiulis Vytautas ir Jadvyga, $1,500; Russas Jokū
bas ir Pranciška atm. in.: Russas Alfred V . $2,500; Tamulienė 
Ružena atm. Įn.: Svotelis A ir M $100. Anysas J. ir D. $50. Svo
telis R. ir I. $50. Kummell L $30, Karaitis V ir G $25. Kavaliūnas 
D. ir L. $25 ir 13 kt. asm., $500; Vilutis Mr. and Mrs. Matt. $500; 
Žitkus Edvardas atm. įn.: Žitkus Pranas ir Janina, $2,300. 

1 x $670 Butkus Jonas (miręs) ir Elena. $1.000 
1 x $800 Korzonas Edmundas ir Gabrielė, $1.000. 

A.tA. 
SESUO M. AMBROSE 

TAMOŠAITIS, SSC 
Mūsų mylima Seselė mirė 1991 m. birželio 16 d. Moti 

niškuose vienuolyno namuose, sulaukusi 88 metų. 
Į vienuolyną įstojo iš Šv. Juozapo parapijos, Waterbury. 

CT. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 66 metus. 
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero seseris ir artimuosius 

gimines: seserį Marcellą Howard, daug dukterėčių ir sūnėnų, 
jų šeimas, d-augus ir pažįstamus. Velionė buvo sesuo a. a. 
Magdalen Palapis ir a.a. Anna Garrett. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W 
Marquette Rd., Chicago trečiadienį, birželio 19 d., 10 vai. ryto. 

LaidotuvTv; šv. Mišios Šv. Kazimiero vienuolyno koplyčioje 
trečiadienį, birežlio 19 d. 7 vai. vakaro. 

Laidotuves Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse ketvirta 
dieni, birželio 20 d. 10 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą 

Šv. Kazimiero Seserys ir Tamošaič ių šeima. 

Laidotuvių direktorius: S. C. Lack & Sons, tel. 
708-974441 

Skambėkite .arpai 
Iš nušerkšmjusių bokštų, 
Balti balandžiai 
Neškite pasauliui žinią, 
Kad ši žemė laiuas ne namai. 

PADĖKA 
A.tA. 

Dipl. ekonomistas 
JKAZIMIERAS KLEIVA 

Mūsų neapsakytai mylimam Vyrui, Tėvelui, Seneliui, Pro 
seneliui mirus, dėkojame visiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį į Šv. Kazimiero Lietuvių kapines, 
Chicagoje. 

Nuoširdi padėka vysk. V. Brizgiui už atnašautas pirmąsias 
šv. Mišias jam mirus. 

Ypatinga padėka Nekalto Prasidėjimo Marijos seserims 
ž šv. Mišias ir už visas metų bėgyje maldas už velionį. 

Reiškiame gilią padėką kunigams: J. Bacevičiui OFM. M 
Čyvui, J. Gasiūnui ir M. Kirkilui už ligonio lankymą ligoni
nėj, rožinio sukalbėjimą, Liet. Vyčių maldų pravedimą, atna 
šautas šv. Mišias ir už prasmingą pamokslą tėvui Bacevičiui, 
OFM. Solistei R. Mastienei už jautrias giesmes, muz. A. 

Mateikai palydėjusiam vargonais Šv. Vardo bažnyčioje. 
Gulfport, FL. 

Padėka Lietuvių klubo pirm. A. Gudoniui ir organizacijų 
atstovams už išreikštas mintis ir užuojautą laidotuvių 
koplyčioje, St. Petersburg, FL. 

Dėkojame Lemonto Pal. Jurgio Matulaičio Misijos 
klebonui kun. L. Zarembai už šv. Mišias, prel. I. Urbonui už 
šv. Mišias ir turiningą pamokslą bei jiems palydėjusiems 
velionį į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdus ačiū solistams M. ir V. Momkams už širdingai 
pagiedotas giesmes ir muz. A. Vasaičiui prisijungusiam 
vargonais prie dvasinio pakilimo maldos. 

Ačiū prel. I. Urbonui ir K. Pabedinskui už atsisveikinimą 
su velioniu kapuose. 

Dėkojame karsto nešėjams St. Petersburge ir Lemonte. 
Tariame nuoširdų ačiū visiems už aukas: šv. Mišioms, 

Tautos Fondui, Lietuvių Fondui, Balfui ir už gražias gėles. 
Skaudžią valandą pareikštos užuojautos žodžiu, raštu ir 

per spaudą guodė mus. 

Giliai dėk inga a.a. Kazimiero šeima 

A.tA. 
PETRUI ANUŽIUI 

į Amžinybę p a s i t r a u k u s , nuoš i rdž i a i užjaučiame 
velionio n a š l ę ELŽBIETĄ, m ū s ų draugijos nare ir liū 
d inčią še imą. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
VACLOVAI ORVYDIENEI 

tešviečia Amžinoj i Šviesa. L iūd ime m ū s ų buvusios se
n i ū n ė s su v i s a i s ve l ionės l i ūd inč ia i s . 

Lietuvos Dukterų draugija 
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Amž inybėn i ške l i avus 

A.tA. 
JONUI LAUCIUI. 

s ū n u i H E N R I K U I su žmona I L O N A , d u k r a i E V A N -
G E L I N A I K U N G I E N E I ir v y r u i STASIUI , v i s i e m s 
a n ū k a m s L A U R A I ir DARIUI L A U Č I A M S , G A L I N 
DAI . A R N O L D U I i r R E N A T A I K U N G I A M S -
r e i š k i a m e gi l ią užuojautą, m e l d ž i a m ė s ir l i ū d i m e 
k a r t u 

Liudas ir Albina Ramanauskai 
ir vaikai: Asta, Donatas, Indrė ir Renata 

\ 

M y l i m a m V y r u i bei Tėvel iu i 

A.tA. 
IGNUI KUŠLIKIUI 

m i r u s , ž m o n a i M A R Y T E I s ū n u m s A L G I U I i r B E 
N I U I , d u k t e r i m s LAIMAI, L I U C I J A I i r A L D O N A I 
bei jų š e i m o m s r e i š k i a m e gil ią užuojautą ir k a r t u 

• l iūdime. 

Roma ir Gediminas Bielskai 
Ramunė ir Vincas Lukai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9862 

4606-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i forn ia A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų 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 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

1 x $925 Nemickas Romualdas atm.: Giannotti Victor $300, 
Cardiac Arr- thmia Consultants $200. Cretios dr. Angelo $100. 
drs. Naffar- ž, Saab $100, dr. P. N. Sompalli $100. Brasas P $30. 
šurka R $3C Varnas Ignas $30 ir 3 kt. asm , $3,085 

2 x $1.000 Didžiulienė Kazimiera atm. įn.: Didžiulis Vytautas 
ir Jadvyga S 0,000; X, $6.500. 

1 x $400 šuopys Jonas ir Elfriedė, $11.000 
l*v*»o$2C'19.96 

(Bus daugiau) 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2^33 VVest 71st Street 
(. hieago, Illinois 60629 

M312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Talos Hills, Illinois 6046^ 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

( kero , Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s gal i te p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i l - (312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

file:///VEST
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x Lietuvių Bendruomenės 
East Chicago, Ind., apylinkės 
valdyba rengia tragiškojo 
Birželio minėjimą birželio 23 d. 
10 vai. rytą bus šv. Mišios Gary 
Šv. Kazimiero parapiios 
bažnyčioje. Po pamaldų minė
jimas bus parapijos salėje. 

x A n t r a m e t i n ė H o m e 
Eąuity mugė bus šeštadienį, 
birželio 29 d.. Wentworth Park. 
56 ir Narragansett. nuo 11 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. Lietuviai 
taip pat kviečiami mugėje daly
vauti. Daugiau informacijų 
teikia Helen Juozapavičius tel. 
312-434-8220. 

x „Nat ional Catholic Re-
g i s te r " birželio 16 d. laidoje 
plačiai rašo apie naujai vyskupu 
pašventintu.- vysk. Sigitą Tam-
kevičių ir vysk. -Juozą Tunaitį. 
Taip pat duoda visą vysk. S. 
Tamkevičiaus ištrėmimo ir 
gyvenimo tremtyje aprašymą, 
pamini, kad jis yra jėzuitas, kad 
yra buvęs Kunigų seminarijos 
dvasis tėvas, rektorius ir profe
sorius. Taip pat paminėti Jad
vyga Stanelaitė (gal Stanelytėt, 
Nijolė Sadūnaitė. Petras Plum-
pa. Vysk. S. Tamkevičiaus įdėta 
ir labai aiški nuotrauka. 

x A. a. ses. Ambrose Tamo
šaitis, 88 metų amžiaus, Šv. 
Kazimiero seserų vienuolijos 
narė 66 metus, mirė slaugymo 
skyr iuje birželio 16 d. I 
vienuoliją įstojo 1922 m. iš Šv. 
Juozapo parapijos \Vaterbury. 
Ct. Išskyrus penkerius metus 
mokytojavo Nekalto Prasi
dėjimo mokykloje Chicagoje. 
velionė 53 metus dirbo kaip 
slaugė Šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Seselė į motinišką namą grįžo 
1989 m. Laidotuvių šv. Mišios 
bus trečiad' -ni. birželio 19 d. 
Laidojama ketvir tadienį , 
birželio 20 d.. Šv. Kazimiero 
kapinėse. 

x A. a. J a n i n a Daunorienė, 
Juozo Daunoro žmona, gy v. Oak 
Lavvn, 1L., netikėtai mirė šešta
dieni, birželio 15 d. Bus pašarvo
ta Petkaus laidotuvių namuose. 
Dėl šermenų ir laidotuvių sekite 
mirties pranešimus. 

x Veron ika Mačiulytė Sta-
kėnienė , atjausdama sunkią 
Lietuvos padėtį, paaukojo Tau 
tos fondui Lietuvos laisvinimo 
reikalams 1.000 dol. tuo padi
dindama savo įnešimą iki 2,500 
dol. Šia pridėtine auka Stakė-
nienė įamžino Tautos fonde 
savo dukterį Janiną Stakėnaitę 
Vosgien ir jos vyrą Andrių. 

x Kviečiame Jonus, Jonės, 
J a n i n a s ir visus mėgstančius 
dainą ir draugystę į Joninių 
laužą, ruošiamą Pasaulio Lietu
vių centre, Lemonte, šį šešta
dienį, birželio 22 d., 6 v.v. 
Vaišinsimės, gaivinsimės, dai
nuosime akordeonui pritariant. 
Rengia PL centras. 

(sk) 

x Dail. Akvilės Zavišaitės 
pas te l inės tapybos darbų pa
roda atidaroma birželio 21 d. 
penktadieni. 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje. Jaunimo centre. Pa
roda tęsis iki liepos 4 d. Visi 
maloniai kviečiami atsilankyti. 

(sk) 

x Norėdami atšvęsti įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreitis į Baltijos res
to raną , 8100 Rober t s Rd., 
Jus t i ce , n . tel. 1-708-458-1400. 

(sk) 

x 55 S V. MAISTO PRO
DUKTU pris ta tome j namus 
LIETUVOJE: cukrus, ryžiai, 
mėsa. miltai, kondensuotas 
pienas, olandiškas sūris, špro
tai, aliejus, razinos, riešutai. 
kava. arbata, prieskoniai ir 1.1. 
- $95. ŠVENTINIS SIUNTI
NYS: kava, razinos, riešutai, 
šprotai , mėsa, šampanas, 
šokoladas dėžutėse, gėlės - $65. 
Transpak , 2628 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-936-7772. 

• s k ' 

ARAS ROOFING 
Arvyda* Ktola 

D«ngl«m« Ir tatsom* 
v*»q ruiių stogus 

TaT 312-434-MM arba 
312-737-1717 

x E d u a r d a s Juozas Bekas 
birželio mėnesį baigė studijas 
University of Redlands Cali-
fornijoje ir įsigijo magistro 
laipsnį prekybos administracijos 
srityje. Edas gyvena Santa 
Monicoje ir dirba jau 7 metus 
Xerox bendrovėje. Šio mėnesio 
gale atostogoms jis skrenda į 
Australiją. J i s yra Edo ir Dalės 
Bekų, gyvenančiu Murrietoje, 
C A., sūnus. 

x Zenonas Obelenis, No-
vel ty, Ohio, ž inodamas 
lietuviškos spaudos sunkumus 
prie prenumeratos mokesčio 
pridėjo 20 dol. auką dienraščiui 
ir 10 dol. už kalėdines korteles, 
kalendorių. Z. Obelenį skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už aukas labai dėkojame. 

x D a n a M i t k i e n ė , Los 
Angeles, Cal., Liucija Kurkulis, 
Rochester. N.Y.. J. Rinkūnas, 
New Buffalo, Mich., Ray 
Masiliūnas. Oak Lavvn. 111., R. 
Juškaitė, Detroit, Mich. „Drau
go" garbės prenumeratoriai, 
pratęsdami prenumeratą, kiek
vienas paaukojo po 25 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai dėkojame. 

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

(sk) 

x KARGO J LIETUVA' Ru 
bus. naujus ir dėvėtus, batus , 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuvą B E MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA I 
RYGA- Siuntinius atsiimti RY 
GOS muitinėje. Minimumas 
1101bsarba50kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į. G. T. In
ternat ional , tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Ave.. Hickory 
Hills, I L 60457. 

(sk) 

x LIETUVA Parcel Servi
ce siunčia apmokėtu ir ne
apmokėtu muitu siuntinius į 
Lietuvą, Latviją. Estiją ir 
visą Rusiją. Daugeliui dalykų 
visai nuimtas muitas. Turime 5 
rūšių standartinius maisto siun 
tinius ir vieną, kurį galite pasi
r inkt i pagal sąrašą . 
Standartinių siuntinių kainos 
yra nuo 79 dol. iki 139 dol. 
Tokie siuntiniai jūsų giminėms 
bus įteikti 2 savaičių bėgyje. 
Kreiptis: J a n i n a Juodva lk ie -
nė. 4108 S. Archer , Chicago, 
IL 60632, tel. 312-254-2817 ar
b a 312-8472614. 

(sk) 

x Pre l . S imonas M o r k ū 
n a s , Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, Sioux City, Iovva, 
švęsdamas parapijos deiman
tinio jubiliejaus sukaktį ir išei
damas į poilsį, atsiuntė „Drau
gu i" 400 dol. auką. Nuoširdus 
i r didelis ačiū. M a l o n u 
pažymėti, kad prel. Morūknas 
yra didelis lietuvis patriotas, pa
sižymėjęs kaip gerų darbų ir 
lietuviškos veiklos rėmėjas, ga
bus ir geras organizatorius ir 
n e n u i l s t a m o d a r b š t u m o 
kunigas . Jis yra vienas iš 
dosniųjų ir didžiųjų „Draugo" 
rėmėjų. Jam išėjus į poilsį 
„Draugo" leidėjai, redakcija, ad
ministracija linki Aukščiausio
jo palaimos, ypatingai sveika
tos, toliau dirbti Dievo tarny
boje. Lietuvos labui ir žmonių 
gerovei. 

x Emilis ir Ju l i a S ink ia i iš 
S a n t a Monica, Ca l i fo rn ia , 
nuolat dosniai remia įvairius 
lietuvių visuomeninius ir labda
ros darbus, organizacijas ir 
spaudą. Nuoširdžiai dėkodami 
už neseniai prisiųstą 100 dol. 
paramą „Draugui", Emilį ir 
Juliją Sinkius skelbiame „Drau
go" garbės prenumeratoriais. 

x Joseph E. J a c o b u s iš Fair 
Lavvn. N.J., pratęsė prenumera
tą vieneriems metams su 35 dol. 
auka. J. E. Jacobus skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
paramą labai dėkojame. 

x C o n s t a n c e Y o d e l i s , 
Homevvood, 111., dažnai įvai
r iomis progomis p a r e m i a 
„Draugą". Už kalėdines korte
les ir kalendorių atsiuntė 25 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Vytautas Rukuiža, Chica
go. 111., Stepas Lukauskas, Fort 
Myers, Fla., Vytautas Krasaus
kas, Hickory Hills, 111., „Drau
go" garbės prenumeratoriai, 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą 
su 20 dol. a u k a . Labai 
dėkojame. 

x A g n ė s B i g e l i s , Three 
Oaks, Mich., „Draugo" garbės 
prenumeratore, rėmėja, prie 
prenumeratos pratęsimo mokes
čio, pridėjo 20 dol. dienraščio 
pa la ikymui ir 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdus ačiū. 

x Pra tęsė p r e n u m e r a t ą , o 
už kalėdines korteles, kalendo
rių, pridėjo po 20 dol. J. Kučins
kas. Miami Beach, Fla., Vytau
tas Rūbas, Riverside, 111., A. 
Stankevičius, Melrose Park, 111., 
M. Markus, Mera. Arizona, F. 
Mikuckis, Davis, Cal., Anthony 
Valinską, Vista, Ca., K. Česna. 
Houston, Tx.. K. Baltramaitis, 
Toronto, Kanada Sofija Palio
n is , Bervvyn, 111.. Juozas 
Masiulis, Elmhurst, 111.. Anna 
Jesunas, Phillips, Wisc. Visiems 
nuoširdus ačiū. 

Lietuvių 'vr.druomenės valdyba ir visuomeninių reikalu vadovai su Lietuvos prezidentu Vytau tu 
Landsbe:=;;u Iš kairės sėdi: B. Jasai t ienė, dr. T. Remeikis. Lietuvos prez. V. Landsbergis , dr. 
A. Razma ir R Kučienė; stovi: R Narušienė, R. Kubiliūtė. K Dočkus, R. Dirvonis . B. Juodel is , 
A. Liuleviėius. dr. P. Kisielius, L. Norusis ir D. Korzonienė \ u o t r J T a m u l a i č i o 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PRISIMINTA 

A.A. JOSEPHINE 
ČIURINSKIENĖ 

Gegužės 18 d., šeštadienį, 7:30 
vai. ryto Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje buvo atna
šau tos šv. Mišios už a.a. 
Joseph inę Viliūnaitę-Čiu-
rinskienę jos 5 metų amžinybėn 
iškeliavimo proga 

Po gedulo pama'.du velionės 

x ATLANTA IMPORT-EX-
PORT telefonas buvo klai
dingai atspausdintas. Teisingas 
telefonas: (312) 434-2121. Už 
klaidą skelbimų skyrius atsi
prašo. 

x KARGO I LIETUVA: dra 
bužiai, maistas, vaistai. MUITO 
NĖRA, KIEKIS NERIBOTAS. 
Pristatome į namus pigiau
siomis kainomis. Siuntinius 
mums siųskite paštu arba UPS. 
RŪKYTOS MĖSOS GAMINIAI 
su pristatymu į namus — 22 sv. 
tik $80. Pervežame dolerius į 
Lietuvą. A t l an ta Import-Ex-
por t , 2719 W. 71 St., Chicago. 
IL 60629, tel . 312-434-2121. 

(sk) 

x N A U J A S „ŽAIBO" #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 South 79th 
Avenue, H ickory Hills, IL 
60457, tel . 708-430-8090. 

(sk) 

x Lankės i „Drauge", pra
tęsė prenumeratą su 10 dol. 
auka: Irena Šilingas, Ignas 
Vačeliūnas, Jonas Auksčiūnas. 
Jonas Jokubka, Antanas Kriš
čiūnas, Kazys Aizinas, Bruno 
Krištopaitis, Kazy- Bagdonas. 
Labai ačiū. 

x P r a t ę s ė prenumeratą su 
10 dol. auka: Mykolas Bajo
rūnas, A. Žukauskas, A. Tulsas, 
B. Graužinis. M. Matulionis, 
Marta Dymša. Bronė Jucėnienė, 
Antanas Domeika, A. Kapačins-
kas, Bronė Kūkalis, Emilia Ras
tenis, Pranas Jančiukas, Petras 
Kliorys, Juozas Vaskela, Bro
nius Kruopis ir Kazys Grigelis. 
Visiems ačiū 

x J advyga Jurkūnienė, Ot-
tawa, Ont. Kanada, lietuviškos 
spaudos rėmėja, „Draugo" gar
bės prenumeratore, pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 35 dol. 
auką „Draugui" ir 15 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių. 
Nuoširdus ačiū. 

x Dr. A. Konce, San Francis-
co, Cal.. lietuviško žodžio 
rėmėjas, „Draugo" garbės 
prenumeratorius, su prenu
meratos pratęsimo mokesčiu 
atsiuntė 25 d !. auką. Nuošir
dus ačiū. 

x Juozas Taoras, St. Peters-
burg Beach. Fla., lietuviškos 
knygos mylėtojas. „Draugo" 
garbės prenumeratorius, pratęs
damas prenumeratą, paaukojo 
ir 25 dol. kad „Draugas"' būtų 
stiprus ir lankytų kiekvieno 
lietuvio šeima. Labai dėkojame 
už paramą. 

vyro Kazimiero Čiurinsko visi 
buvo pakviesti pusryčiams i 
„Dainos" valgyklą. Kan. Vaclo
vui Zakarauskui palaiminus 
maistą ir dar sukalbėjus 
„Amžiną atilsį"... užjos sielą, 
pradėta pusryčiauti . J a u 
gerokai ne tik užkandus, bet ir 
sočiai pavalgius, veliones vyro 
pakviesta Ant. Repšienė tarė 
žodį. Šį rytą susirinkome gausus 
būrys draugu bei pažįstamų 
kartu su šeima prisiminti taurią 
Amerikos lietuvaitę, mylimą 
žmoną, seserį a.a. Josephiną 
Čiurinskienę jos mi r t i e s 
metinių proga. Šį l iūdną 
prisiminimą pradėjo šv. Mi-
šiomis, kurių metu prašėme 
Aukščiausiąjį už velionės 
atliktus darbus Dievui ir tautai 
šioje žemiškoje kelionėje su
teikti jai amžiną prieglobstį 
danguje. Po gedulingų pamaldų 
velionės vyro pakviesti susi
rinkome šioje salėje truputį 
pailsėti, užkąsti ir vienu kitu 
žodeliu prisiminti a.a. Josephi
nę, kuri 1986 m. gegužės 5 d. 
iškeliavo iš mūsų tarpo. 

Velionė gimė, augo ir mokslus 
baigė Amerikoje. Nors Lietuvos 
ji nebuvo mačiusi, bet ji mylėjo 
ją kaip savo antrą tėvynę. 
Ištekėjusi už Kazimiero 
Čiurinsko, abudu įsijungė į 
lietuvišką veiklą ir patriotines 
organizacijas. Priklausė Tautos 
Fondui, Altui, R.L.B.. Balfui ir 
kitoms organizacijoms. Savo 
darbu ir aukomis rėmė ne tik or 
ganizacijas, bet ir parapijas. 

spaudą i r visus l ietuviškus 
reikalus. Labai pergyveno Lie
tuvos okupaciją, bet tikėjo jos 
laisvės atgavimu ir planavo kar
tu su vyru aplankyti savo antrą 
t ė v y n ę — Lie tuvą . Deja, 
svajonės neišsipildė. Žiaurios ir 
staigios ligos pakirsta po keleto 
mėnes ių amžiams užmerkė 
ak i s . 

Velionė buvo kukli , sumani ir 
darbšti. Buvo religinga ir didelė 
patriotė. Tokia ji išliko iki 
paskut inės gyvenimo valandos. 
Nors ji iškeliavo tyliai ir kan
t r i a i , pal ikdama gražų taurios 
Amerikos lietuvaitės pavyzdį. 

Esu d ė k i n g a jos vy ru i 
Kazimierui už tokį gražų, nors 
liūdną savo žmonai surengtą 
5-rių metų jos mirties prisimini
mą. T ik iu , kad t ik la ikas 
užgydys jūsų skausmo žaizdas. 
Miela Jospehine, ilsėkis ramiai 
savo gimtinės žemėje. 

B a i g i a n t ve l ionės vy ra s 
Kazimieras nuoširdžiai padė
kojo v i s i ems p a m a l d ų 
dalyviams, kur ių buvo arti 
šimto, už atsilankymą ir maldas 
už jos sielą. Ypač padėką iš
reiškė kan. V. Zakarauskui , 
primindamas, kad jis juos prieš 
daugelį metų surišo moterystės 
ryšiais, prieš 5 metus, mirus 
Josephinei, palydėjo ją į amžino 
poilsio vietą, o šiandieną atna
šavo gedulo šv. Mišias jos 5-rių 
metų mirties metinių proga. 
Tuo liūdnai, bet garbingai mir
ties prisiminimas buvo baigtas. 

Ant . R e p š i e n ė 

x S. Reimanas iš Cicero, 111., 
lankėsi „Drauge", pratęsė 
prenumerat -u 25 dol. auka. S. 
Reimaną si lbiame garbės 
prenumerat um. o už auką la
bai dėkojam* 

x Bened tas Dapkus , Far-
mington. ( m., V. Palunas. 
Akron, Ohio, Joseph Bardaus-
kas, New Bi Talo, Mich., Tony 
Galkus. E oott City, Mad.. 
Halina Žitkus, Jupiter, Fla.. 
Alfas J. S maitis, Rockford, 
111., Jurgi- Lendraitis, Palos 
Hts.. 111 . Treinys, Hynnis 
Mass. , K stas Juška i t i s , 
Chicago. I! ,Draugo" rėmėjai, 
garbės prei įmeratoriai, pra 
tęsdami p numeratą, kiek 
vienas paa -ojo po 20 dol. La 
bai dėkoja-

Lietuves Bal/eko Lietuviu kul tūros muzie. 
Jankatė-Užubalienė, Nijolė Mar t i na i t y t ė 

•i!< p'i programos. Iš kairės: Nijole 
ir Nijole Pupienė. 
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IŠ ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— Maldos d ienos už Lietu
vą metu birželio 15 d. Šv. Ma
rijos šventovėje, Doylestown, 
P e n n s y l v a n i a , veikė nuo
t r a u k ų ir spaudos leidinių -
paroda apie kruvinuosius sausio 
13 dienos įvykius Lietuvoje. Šią 
parodą Šv. Marijos šventovei 
paskolino Lietuvių Katalikų 
religinė šalpa, vadovaujama 
kun. Kazimiero Pugevičiaus. Ši 
įspūdinga ekspozicija tvarkyta 
kunigo Timothy Burkausko, 
buvo išstatyta šventovės salėj. 
Šventovės altorių puošė sim
bolinis Lietuvos Kryžių kalnas, 
sukurtas iš lietuviškų medinių 
kryžių. Šiuos, talentingų meis
trų išdrožtus kryžius, paskolino 
Baltimorės Lietuvių muziejus, 
vadovaujamas A. Grintalio. 
S imbol in io Kryžių ka lno 
papėdėje stovėjo 13 iš medžio iš
drožtų paminklų, kurie buvo 
sukurti pagerbti žuvusiuosius 
už Lietuvos laisvę „Kruvinąjį 
sekmadienį". Šie paminklai 
buvo atgabenti iš Baltimorės. 
Šio simbolinio Kryžių kalno 
sukūrimu pasirūpino Roma ir 
Antanas Krušinskai. 

— A.a. H e n r i k a s Savickas , 
daugiau kaip tris dešimtis 
metų vadovavęs Bendruomenės 
Balsui, Philadelphijos ir jos 
apylinkių lietuvių radijo pro
gramai, po ilgokos ligos mirė 
birželio 5 d. Velionį plačiai 
pažinojo ir ankstesnės imi
gracijos lietuviai, nes ne vienas 
norėjo pamatyti, kaip atrodo tas 
žmogus, ku r i s „per radiją 
k a l b a " . H. Savickas daly
vaudavo visuose l i e tuv ių 
renginiuose, buvo pozityvus 
visų visuomeninių re ikalų 
požiūriu, aukomis atsakydavo į 
visus rimtus aukų rinkimus. 
Šiame krašte nepaliko jokių 
artimųjų. 

— Vincas Šalč iūnas , ilgai 
gyvenęs Delran, NJ, ir į Floridą 
išsikėlęs tik tada. kai pasiekė 
pensijos amžių, pasirodė su 
knyga „Šalis, kurioje gyve
name". Tai kelionių po JAV 
įspūdžiai. Autorius automobiliu 
apvažinėjo beveik visą šį kraš
tą (knygoje duotos žemėlapinės 
schemos) ir turėjo daug kantry
bės tvarkingai suregistruoti ir 
aprašyti visa, ką kelionėse 
pastebėjo. Sutelkta apsčiai is
torinės ir enciklopedinės me
džiagos. V. Šalčiūnas visada 
pasižymėjo nepaprastu darbš
tumu ir gausiais sugebėjimais. 
Su žmona Onute dešimtmečius 
dainavo choruose, visuomeni
niame gyvenime rodė daug 
sumanumo — atgaivino mer
dė janč ius Lie tuvių n a m u s 
Phi ladelphi joje , domėjosi 
spalvotos fotografijos menu, Flo
ridoje a t sk le idė pomėgį 
žurna l i s t ika i . Jau keler ius 
metus redaguoja ir išleidžia 
Lietuvių Bendruomenės biule
tenį, skirtą Floridoje gyvenan
tiems lietuviams. O štai dabar 
skaitytojus pasiekė jo knyga. 

— Dr. Albinas Šmulkš tys , 
Gibbstovvn, NJ, išvyko į Lietu
vą dalyvauti Katalikų mokslo 
akademijos suvažiavime. 

— Kazys Čikotas , Delran, 
NJ, sulaukė 85 m. amžiaus. 
Visą savo brandų gyvenimą 
bendradarbiavo Lietuvos ir 
l ie tuvių išeivijos spaudoje. 
Paskutinius du dešimtmečius 
ypač gausiai aprūpindavo mūsų 
l a ik ra šč iu s l ietuviškojo 
gyvenimo nuotraukomis. Daug 
negatyvų r*idavė Lietuvių foto
grafijos archyvui Chicagoje, pir
ma rūpestingai juos sukatalo
gavęs. Dabar mūsų gyvenimui 
nuotraukomis iliustruoti daug 
pagelbsti jo sūnus, gyvenąs Wa-
shington, DC, Bronius Čikotas. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Av*nue 

Chicago, H. 60629 
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