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Sovietai atmeta 
tarpvalstybines derybas? 

Min. pirm. Ryžkovo kalba Uotuvos klausimu 

M a s k v a . Liepos 7 d . — 
Reuterio ir AP bei UPI agen
tūros pranešė, jog TSRS prem
jeras Nikolajus Ryžkovas, kal
b ė d a m a s š i and ien T S K P 
28-tajme suvažiavime, pareiškė, 
kad jeigu Lietuva per būsimas 
derybas su Maskva sieks at
siskirti, ji turės laikytis įsta
tymo dėl išstojimo iš Sovietų 
Sąjungos. 

J is šeštadieni kalbėjo: , jeigu 
Lietuva vyks į pasitarimus, 
laikydamasi tik vienos pozicijos, 
būtent, atsiskyrimo nuo TSRS, 
manau, kad ji turės griežtai 
laikytis įstatymo dėl išstojimo, 
nuo pirmos raidės ligi paskuti
nės , į ska i tan t referendumo 
surengimą. Jeigu Lietuva prie 
derybų stalo pasa"kys, kad 
vienintelis kelias yra jai išeiti 
iš Sovietų Sąjungos sudėties, 
tada Lietuvos vadovybė turės 
vadovautis sovietiniais įstaty
mais", Ryžkovas tikino: blai
v a u s mąs tymo ba l sa s bus 
išklausytas ir Lietuvos gyvento
jai nerems išėjimo iš Sovietų 
Sąjungos sudėties. Tada jis 
pridūrė: „naujos federacinės 
valstybės koncepcijoje yra įvai
rių galimybių surasti specialų 
statusą šiai respublikai". 

Reikalauja v a d o v a u t i s 
Sovietų į s t a tymais 

Vakarų žinių agentūrų prane
šimuose rašoma, kad Ryžkovas 
taip kalbėjo, atsakydamas į 
neįvardinto Klaipėdos delegato 
iš TSKP organizacijos Lietuvoje 
klausimą... Delegatas paklausęs 
TSRS premjerą, ar vyriausybės 
nuomone galima eiti į derybas 
su Lietuva, nesuruošus referen
dumo. 

Birželio 29 dieną Lietuvos 
par lamentas pa tv i r t ino pa
reiškimą skelbiantį šimto dienų 
moratoriumą kovo 11-tosios 
aktui dėl nepriklausomybės 
a t s t a t y m o nuo derybų su 
Maskva pradžios. Ten nurodyta, 
kad tai darydama, Aukščiausio
ji taryba siekia „tarpvalstybinių 
Lietuvos derybų su TSR Sąjun
ga". Ta pati nuostata buvo 
pakartota praėjusį ketvirtadienį 
(7.5.90) Parlamento nutarime 
„Dėl pasirengimo tarpvalsty
binėms deryboms su TSR Sąjun-
ga". 

Savo teiginiais šeštadieni 
TSRS premjeras Ryžkovas 
netiesiogiai atmetė tarpvals
tybinių derybų koncepciją. Sa
kydamas, kad Lietuva turi lai
kytis sąjunginio įstatymo dėl 
išstojimo, j is rėmėsi seniai 
išsakyta Michailo Gorbačiovo 
pozicija, kad Lietuva yra TSRS 
dalis ir todėl turi vadovautis jos 
įstatymais. Ši pozicija buvo pa
grindinė kliūtis, ieškant išėjimo 
iš Lietuvos-TSRS santykių akla
vietės. 

Esminės p rob lemos 
Kai birželio mėnesio pabaigo

je Kremliaus vadas susitiko su 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininku Vytautu Lands
bergiu ir ministre pirmininke 
Kazimiera P runsk i ene , j i s 
neminėjo reikalavimo, jog Lie
tuva turinti atšaukti nepriklau
somybės atstatymo aktą. Tai 
suteikė pagrindą viltims, kad 
Gorbačiovas iš tiesų padaręs 
nuolaidą. Lietuvos ministrė pir
mininkė išreiškė sąlyginį pasiti
kėjimą Kremliaus vadovu. Gor
bačiovo laikysena greičiausiai 
paskatino pirmininką Lands

bergį ir daugelį k i tų Aukščiau
siosios Tarybos d e p u t a t ų 
pakeisti savo nusistatymą ir 
pasisakyti už moratoriumą. 

„ A m e r i k o s b a l s o " rad i jo 
konentatorius R. Sakadolskis 
per radiją priminė, jog Niko
lajaus Ryžkovo pasisakymai šeš-
t a d i e n į dar k a r t ą i š k e l i a 
esmines Lietuvos-TSRS santy
kių sureguliavimo problemas. 
Lietuva atsisako grįžti į kovo 
10-tosios būklę, nepripažįsta 
TSRS konstitucijos ar įstatymų, 
laiko sąjunginį įstatymą dėl 
respublikos išstojimo netinkan
čiu, nes ji buvo prievarta anek
suota ir savo valstybinę nepri
klausomybę jau atstatė kovo 
11-tąją. Be to, ne tik Lietuvoje, 
bet ir Sovietų Sąjungoje, ir už
sienyje, įs tatymas dėl išstojimo 
dažnai pašaipiai laikomas įsta
tymu dėl neišstojimo, nes jis 
kupinas įvairiausių sunkiai 
įveikiamų kliūčių, ku r i a s ir 
nugalėjus, viskas priklauso nuo 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
malonės, nes jos kompetencijo
je galutinai spręsti a r leisti 
kuriai nors respublikai išstoti iš 
Sovietų Sąjungos. TSRS prem
jero pareiškimas, kad Lietuvo
je tu rės įvykti referendumas 
L ie tuvo je i rg i l a i k o m a s 
nepriimtinu, nes kai Lietuva 
buvo jėga inkorporuota į TSRS, 
niekas neatsiklausė gyventojų. 
Be to, Lietuvos gyventojai jau 
išreiškė savo valią per rinkimus 
šių metų vasario 24, balsuodami 
daugiausiai už Sąjūdžio remia
mus deputatus, kandidatavu
s ius po n e p r i k l a u s o m y b ė s 
ats ta tymo vėliava. 

Sąlygos i š a n k s t o 
Lietuvos parlamento pareiš

kime dėl moratoriumo nero
dyta, kad derybų su Maskva 
„pradžia, jų tikslai ir sąlygos 
fiksuojami šalių įgaliotųjų de
legacijų specialiu protokolu". 
Pagal praėjusį ketvirtadienį 
pr i imtą nutarimą, Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba sudaro po
litinio, teisinio ir diplomatinio 
pasirengimo komisiją, kuriai 
pavedama parengti Lietuvos ir 
TSRS sav i t a rp io s a n t y k i ų 
principų projektą bei pagrin
d ines po l i t ines n u o s t a t a s . 
Vals tybinė delegacija, kuri 
vadovau tų deryboms, būtų 
sudaroma Lietuvai ir Sovietų 
Sąjungai susitarus dėl derybų 
t ikslų ir sąlygų. Šeštadienį 
TSKP suvažiavime Nikalojus 
Ryžkovas iš anksto nustatė 
Maskvos sąlygas dėl būsimų 
derybų. 

G a l i m a s d a l y k a s , kad 
Ryžkovo pasisakymai atspindi 
jo asmenišką nuomonę, kaip jis 
pats ir sakė šeštadienį. Gal būt 
tai atskleidžia, kokias kliūtis 
L i e t u v a i t e k s įve ik t i dar 
nepradėjus oficialių derybų, ir 
rodo, kad svarbiausias tarpsnis 
Lietuvos-TSRS santykių sure
guliavimo procese bus dar prieš 
derybas, sprendžiant jų tikslus 
bei sąlygas. 

Nebereikalavo atšaukti aktą 
Birželio 26 dieną, po susi

tikimo su Michailu Gorbačiovu, 
Vytautas Landsbergis pareiškė, 
kad Kremliaus lyderis pareika
lavo Lietuvą grįžti į kovo 
10-tosios būseną. Po kelių 
v a l a n d ų Maskvos vadovas 
paskambino Kazimierai Pruns
kienei ir kalbėjo j a u žymiai 
švelniau, jau nereikalavo, kad 

Londono deklaracija 

NATO viršūnių konferencijoje Londone 16 valstybių vadai nutarė, kad šaltasis karas pasibaigė, 
bet Anglijos imnistere pirmininke Margaret Thatcher priminė prezidentui G. Bushui. kad su 
Sovietais reikia atsargiai laikytis. Jų viduryje to pasitarimo metu matyti Valstybes sekretorius 
James Baker III, o už jų Baltųjų rūmų štabo viršininkas J. Sununu. 

Japonija nepadės 
Kurilų salos dar nesugrąžintos 

Tokyo. — Japonijos prem
jeras, prieš išvažiuodamas į 
Houstoną viršūnių ekonominėn 
konferencijon, pareiškė, kad jo 
vyriausybė negalės suteikti 
finansinės paramos Sovietų 
Sąjungai tol, kol Maskva negrą
žins keturių salų Kuriluose, 
kurias pagrobė prieš 45 metus. 

Sovietų atsisakymas grąžinti 
salas, kurios buvo pagrobtos 
karui baigiantis, yra kliūtis 
taikos sutarčiai. Premjero Kaifu 
pareiškimu tuoj susirūpino prez. 
G. Bushas. kuris, skrisdamas iš 
Londono į Houstoną iš lėktuvo 
pasiuntė prez. Gorbačiovui spe
cialių pranešimą, kad bus vis
kas daroma padėti jam ekono
miškai. Europos Bendruomenės 
šalys studijuoja Vak. Vokietijos 
pasiūlymą suteikti kartu 15 
bilijonų dolerių paramą Sovietų 
Sąjungai . Japoni ja , daba r 
daugiausiai padedanti atsiliku
siems kraštams, šiame plane 
turi būti svarbiu šaltiniu. 

N ė r a pažangos 
Kalbėdamas apie savo salas, 

japonų premjeras Kaifu pasakė, 
kad šiuo klausimu su sovietais 
nėra jokios pažangos padaryta. 
Jis pasiryžęs Houstone kitiems 
6 didiesiems pasakyti, kad So
vietu ekspansija tebetęsiama ir 
po II-jo karo. Pirmą kartą japo-

Lietuva atšauktų nepriklauso
mybės atstatymo aktą. Kai kas 
tada samprotavo, kad Gor
bačiovas greičiausiai neturi aiš
kios pozicijos Lietuvos klau
simu, atseit improvizuoja, ką, 
beje, įtaria kai kurie stebėtojai 
Vakaruose, nagrinėdami Krem
liaus vado pasisakymus ir šiuo, 
ir kitais klausimais. Kitiems 
atrodė, kad Gorbačiovas lavi
ruoja, bandydamas sumažinti 
konservatyviųjų s luoksnių 
rūs tybę , ka r tu l e i sdamas 
Lietuvai žinoti, kad jis iš tikrųjų 
nėra priešiškas jos nepriklau
somybės siekiui. 

Gal imas dalykas, kad ir 
šeštadienį TSKP suvažiavime 
Mikalojaus Ryžkovo pasi
sakymai atspindi tą patį ne
nuoseklumą arba laviravimą. 
Tačiau nenuneigtina ir kita ga
limybė, būtent, kad vyksta 
politinis žaidimas, kuris labai 
panašus į katės žaidimą su pele. 

nai taip aiškiai iškėlė savo salų 
klausimą sovietams viešai. Tuo 
pačiu pripažįstama, jog Sovie
tams kenkia karo metu pagrob 
tų žemių negrąžinimas, čia pir
masis precedentas kaip tik esąs. 
kad Gorbačiovas tebelaiko Lat
vijos. Lietuvos ir Estijos teri
torijas, kurios buvo pagrobtos 
1940 metais, savo dalimi. Prem
jeras Kaifu pasakėjog šie 
teritoriniai ginčai tur i būti iš
spręsti. Todėl dabar reikia ban
dyti juos išrišti pasitarimų 
būdu. 

Japonijos premjeras betgi 
paminėjo, kad bandys atnaujinti 
ekonominius ryčius su Kinija. 
Japonija yra spaudžiama padėti 
kinams su 5 bi.ijonų dolerių 
pagalba, kurie buvo pažadėti 
jau 1988 metai> Kaifu tačiau 
nepasakė, kada *a paskola bus 
pradėta teikti Sprendimas 
būsiąs padaryt a s po Houstono 
konferencijos. 

Intelektualinis 
Prieš konferer 

prez. Bushas šešt 
su japonu pre 
Užsienio žurna!: 
Bushas stenat 
japoną, kad -
Sovietams. Kitu 
je Gorbačiovas n 
Japoniją. Ta; 
Sovietų vadovo v 
je. Kaifu sakėsi n 
mos Sovietijo • 
šiuo metu Jap' 
padėti tik ..ir 
bendradarbiavin 
„Sovietų ekonon 
neaiškios", pasaK 
jeras, tad jie r 
vietams, o b-
Gorbačiovo ne 

bendrav imas 
cijos pradžią 
idienį susitiko 
njeru Kaifu 
-tai mano, kad 
-i perkalbėti 
t ik tų padėti 
metų pradžio-
">šiasi vizituoti 
Dūtų pirmas 
zitas Japonijo-
>rįs, kad refor-
>asisektų, bet 
nija tegalinti 
te lektual iniu 
u" su Maskva, 
linės reformos 
ė japonų prem 
,ralį padėti So 
• ir salos dar 
grąžintos. 

Nauja role 35 tautų 
forumui 

Londonas 
kad „Londi 
pasisakoma • 
moir Bendr ; 
rencijos klau-
35-kių val>t 
Siūloma pa k. 
kraštus ir K' -
kad kartu dal 
ateities kūr : 
seniai ir G<r' 
dokumenta> 

Mums įdomu, 
deklaracijoje" 
uropos Saugu 
biavimo konfe 
u, kurią sudaro 
^ių forumas. 
•sti neutralius 
Europos šalis, 

vautų Europos 
To reikalavo 

ičiovas. NATO 
ėsto ir nurodo, 

LIETUVOJE 
— S a u g u m o archyvai dar 

neprieinami visiems žmonėms, 
nes lietuvių spaudoje kreipiasi 
vilnietis P. Juodišius ir kaunie
tis J. Gerulaitis, ar ten yra 
išvežtųjų jų artimųjų generolų 
bylos. Sako, kad jų niekur nėra. 
Tad jie klausia, ar nebūtų 
galima imtis žygių jas surasti ir 
grąž in t i visą medžiagą į 
Lietuvą, į ska i tan t ir kitų 
politikų, kultūrininkų, dvasiš
kių bylas. 

— Pr i eku lė s 450-mečiui pa
minėti ..Mažosios Lietuvos" lie
tuvininkų bendrija ir Respubli
kos eks l ib r in inkų klubas 
surengė ekslibrisų konkursą. 
Priekulė yra ant kelio tarp 
Klaipėdos ir .Šilutės. Priekulės 
Luko sodyba pirmą kartą istori
jos šaltiniuose paminėta 1540 
m., o 1587 m įsteigta 
evangeliku liuteronų bažnyčia, 
o 1628 m. mokykla. 

— Egidijus Bičkauskas yra 
Lietuvos Respublikos misijos 
Maskvoje vadovas Kai jis čia 
pradėjo eiti tas pareigas, tai jo 
įstaigos telefonai buvo išjungti, 
bet kai TSRS vadovybė panoro 
su juo kalbėtis, tai telefonai vėl 
buvo įjungti. Jį dažnai kalbina 
ir užsienio žurnalistai. 

— Naglis Puteikis paskirtas 
Lietuvos Respublikos kultūros 
paminklų apsaugos inspekcijos 
vadovu. 

— „Atgimimo" koresponden
tas Audrius Ažubalis šešiems 
mėnesiams išvyko j Minnesoto-
je veikiantį The World Press 
institutą, kuris rengia pasaulio 
žurnalistus, pasitobulinti žurna 
listikoje. Šią vietą parūpino 
Ginte Damušytė, o kandidatus 
konkurso keliu atrinko pats in
st i tutas. Kurse yra tik 10 
žurnalistų. Sj institutą yra 
baigę jau 346 žurnalistai iš 83 
pasaulio valstybių. 

Maskva . Sovietų vyriausybe 
su džiaugsmu reagavo į Vakarų 
nutarimus Londone ir pareiškė, 
kad tai sustiprins prez. Gorba
čiovo poziciją, kai šiuo metu jis 
yra nuolat puolamas senųjų 
komunistų. Užsienio reikalų 
ministeris E. Ševardnadze pa
sakė, jog Londone pasitarimai 
NATO klausimais „paruošė 
saugų kelią visam Europos 
kontinentui". 

„Londone buvo deklaruota, 
jog Vakara i ištiesė ranką 
Rytams", pareiškė Ševardnadze 
penkių puslapių oficialiame pa
reiškime, kad NATO konferen
cija buvo istorinė. „Iš mūsų 
pusės, mes esame pasiruošę 
tiesti savo ranką jiems" 

„Mes nebe priešai" 
NATO pasiūlymai, į kuriuos 

įeina bendra nepuolimo 
deklaracija, naujos taisykles 
branduoliniams ginklams ir 
Gorbačiovo pakvietimas į 
NATO konferenciją įvyko kaip 
tik tada, kada Sovietų karine 
vadovybe ir griežtieji komu
nistai kritikavo Komunistų par
tijos kongrese Gorbačiovą už 
Rytų Europos atidavimą kapita
listams. „Dabar mes galime 
jiems pasakyti, kad jie klysta", 
sakė Gennadi Gerasimovas, Už
sienio reikalų ministerijos spau
dos direktorius, pridėdamas, jog 
„Tai atėjo geru metu, kai jis yra 
kritikuojamas". Niekada parti
jos kongrese nebuvo kalbama 
viešai Sovietų užsienio politikos 
klausimais, tik šiame kongrese. 
Čia buvo pasisakyta prieš 
Vokietijų sujungimą prieš 
kariuomenės išvežimą iš Rytų 
Europos. 

NATO valstybės išleido Lon
dono deklaraciją, kurioje pa 
re išk ia , kad baigiamas 4 
dešimtmečių „šaltasis karas" ir 
siūloma veikti kartu Vakarams. 
Maskvai ir kitiems Rytų Euro 
pos kraštams, konstatuojant, 
kad „mes daugiau nebe 
priešai". Jie užtikrino Maskva 
ir kitas Varšuvos pakto šalis, 
kad „mes niekada ir bet ko 
kiomis sąlygomis pirmieji 
nepanaudosime jėgos". Taip pat 
pasiūlė, kad NATO, Varšuvos 
paktas ir kitos Europos valsty
bės įsipareigotų nepuolimo 
paktui. 

kad vadai turi kartu veikti ir 
nors kartą metuose susirinkti 
pasitarimui, įsteigti Centrą, kad 
būtų išvengta konfliktų^ir suor 
ganizuoti Europos asamblėją, 
kurioje būtų parlamentų atsto
vai iš visų dalyvaujančių 
valstybių. 

Kopenhagoje neseniai baigėsi 
ši konferencija ir j ją norėjo bent 
stebėtojo statusu patekti Pabal 
tijo respublikų atstovai, tačiau 
šį kartą to nepavyko padaryti. 
Kita konferencija bus Paryžiuje. 

23 p u n k t a i 
„Londono deklaracija" buvo 

pa ruoš ta užsienio r e i k a l ų 
ministerių ir bando kalbėt i 
tokiu pačiu tonu. kaip kad 
NATO buvo suorganizuota prieš 
41 metus VVashingtone. NATO 
sekretorius Manfred Woerner 
buvo įpareigotas skristi į Mask
vą ir asmeniškai išdiskutuoti 
deklaraciją su Gorbačiovu ir 
pakviesti jį į NATO konferen
ciją Briuselyje. Ta i Busho 
pasiūlymas, kur is pa s i s akė 
manąs, kad tai turi padėti Gor
bačiovui išsilaikyti. Jis pakvietė 
Varšuvos pakto kraštus įsteigti 
prie NATO savo diplomatinius 
atstovus. Deklaracija turi 23 il
gus p u n k t u s su į v a i r i a i s 
paaiškinimais. 

Ševardnadze taip pat pasakė, 
jog ši NATO deklaracija yra 
Gorbačiovo diplomatijos t r ium
fas, kuris jau seniai sakęs, kad 
turi būti „naujas politinis galvo
jimas". Jis pasakė, jog Gorba
čiovo puolimai ir juodinimas 
prilygsta tiems metams, kai 
Amerikoje buvo makar t izmo 
periodas, kai prez. T r u m a n a s 
buvo kritikuojamas,jog „pra
rado Kiniją komunistams", kai 
pralaimėjo Čiangkaišekas. 

NATO j 
NATO vėliava. 

— Gediminas Pilaitis, Lietu 
vos žurnalistas, neseniai aplan 
kęs JAV, sustojęs Chicagoje, 
aplankė jūrų kapitoną Bronių 
Krištopaitį ir sugrįžęs (domiai 
aprašė „Tiesoje" savo įspūdžius. 
G. Pilaitis taip pat lankėsi ir 
. .Drauge" . J i s savo ilgą 
reportažą .Paskutine „Kauno" 
kelionė' baigia, jog dabar 
Bronius Kn.štopaitis linki lie
tuviams susigrąžinti prarastas 
jūrininkystės tradicijas 

— Lietuvių kalbos draugi;,' 
buvo pradėjusi leisti „Gimtosios 
kalbos" žurnalą, kurio pirmasis 
numeris pasirodė kovo menes) 
Čia neturime žinių, ar del 
blokados jo leidimas nesustojo 

Lietuva sveikina JAV 
Viln ius 

1990 m. liepos 4 d. 

Jungtinių Amerikos Valstijų 
Kongresui 
NVashingtonas 
Jungtinės Amerikos Valstijos 

Gerbiami Kongreso nar ia i . 
Jūsų Nepriklausomybės dek

laracijos metinių proga Lietuvos 
Respublikos Aukšč iaus io j i 
Taryba nori perduoti savo nuo
š i rdž iaus ius l i n k ė j i m u s ir 
pareikšti, jog remia tuos prin
cipus ir idealus, kuriems visada 
atstovavo Jungtines Amerikos 
Valstijos. 

Amerikos žmonės — t ikros 
demokratijos pavyzdys visoms 
pasaulio tautoms. Ne išimtis ir 
lietuviu tauta. Kai Jung t inės 
Amerikos Valstijos švęs savo 
Nepriklausomybės dviejų šimtų 
penkiolikos metų s u k a k t i , 
Lietuva bus paminėjusi dar tik 
p i rmąs ias N e p r i k l a u s o m o s 
valstybės antrojo a t k ū r i m o 
metines Mes įsit ikinę, kad 
Jungtines Amerikos Valstijos ir 
toliau rodys pavyzdi tų tikslų 
bei principų, kurių siekia ir 
Lietuvos žmones. 

Lietuvos žmonių vardu, Lietu
vos p a r l amen to v a r d u 
siunčiame savo širdingiausius 
sveikinimus Jungtinių Ameri 
kos Valstijų K o n g r e s u i ir 
Amerikos žmonėms. 

Nuoširdžiai dėkingi už Jūsų 
parama 

Su pagarba. 
Vytau tas L a n d s b e r g i s 

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 

p i rmininkas 
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KELIAS l SVEIKATĄ, 6515 So. Califomia Ave., Chicago, Dl. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

O KAD TAS 
CHOLESTEROLIS 

LIETUVIO 
NEMARINTŲ! 

K l a u s i m a s . Ar ska i te i , 
Daktare, naują knygą apie cho
lesterolį. Ne j i s , o kitos 
medžiagos, kaip chlor inas 
žmonių geriamame vandenyje 
visiems, ypač va ikams , yra 
žalingas. Aš labai daug knygų 
skaitau cholesteroliniu reikalu 
ir dabar matau, kad medicina 
žmonėms pataria, kaip ji netu
rėtų elgtis. Ką į ta i Tamsta 
atsakysi? 

Atsakymas . Mediciniška da
vatka kenkia sau ir kitam taip, 
kaip ir kitokiose srityse tokie 
esantieji. O žmogus toks, koks 
jis turėtų būti, kokį Tvėrėjas-
Gamta pramatė, nekenkia nei 
sau, nei artimui, nei aplinkai. 
Ir dar daugiau: tokiu būdamas 
jis vien gera daro ki tam ir tuo 
užsitikrina sau t inkama būseną 
čia ir tenai. Toks nesilanksto 
kur nereikia, o laikosi dabar
tinio medicinos mokslo apie cho
lesterolį. 

Tamsta iš didelio skaitymo 
apie cholesterolį išėjai į laukus, 
kenkdamas sau ir, skleisdamas 
klaidingas žinias apie jo pervir
šio žalų. nepadedi art imui, 
ypač vaikui, kuris turi augti 
sveikas ir savu naudingu darbu 
pas i t a rnau t i k i t iems, ypač 
mūsų kenčiantiems tėvynėje. 
Juk pūzdrai sveikatoje yra 
našta jais besirūpinantiems. O 
apie pagalba iš tokių — užmiršk! 
Cholesterolio perv i rš i s yra 
dalgis lietuvio širdžiai, sme
genims ir kitoms kūno kūno 
dalims. Lietuvis y ra pakanka
mai išmintingas, kad pajėgia at
sispirti visoms pelnagaudžių 
užmačioms, kur ios mėgina 
įpiršti nesiorientuojantiems 
cholesterol iu p e r k r a u t ą ir 
gyvuliniais taukais aptekusį 
maistą. Su tokiais nė vienam 
išmintingam lietuviui nepa
keliui. Ir štai kodėl. 

Cholesterol io pe rv i r š i s y ra 
nuodas vaikui i r tėvui 

Šio krašto širdies ligų žinovų 
draugi ja (Amer ican Hear t 
Association* savo žinioje turi 
mitybos žinovus (nutritionists). 
Viena tokių yra Mary Li, RD, — 
registruota dietininkė. Štai kaip 
ji šviečia visuomenę apie choles-
trolio perviršiaus žalą visiems, 
ypač vaikams. 

Pakitimai-priskretimai arteri
jose — arteriosklerozė veda prie 
širdies ir smegenų kraujagyslių 
ligos — didžiausios žmonių 
marintojos šiame krašte. Dabar 
medicina tiki. kad ši liga pra
sideda ankstyvoje vaikystėje. 
Žinoma, ne pas visus vienodai 
stipriai ji žengia pirmyn. Tik 
kai kuriuos ji nužudo pačiame 
žmogaus gyvenimo žydėjime. 
Todėl visiems reikia elgtis 
visose sritys*;, o ta ip pat ir mi
tyboje teisingai. Aišku, ne visi 
taip elgtis pajėgs. Bet mes el
kimės kaip reikia visose srityse. 
0 taip pat ir mityboje. Tegul kiti 
atsako už savus nuklydimus 
nuo tiesos. 

Ar ter iosklerozės pradžia 

Ar ter iosklerozė (a thero 
sclerosis) yra liga. kuri prasi 
deda su arterijos vidinės šiene 
lės uždegimu Ten susirenka 
uždegimines celės, sienele plyš 
ta, o plyšio vietoje kaupiasi 
kraujo plokšteles ir nusėda 
kraujuje esančios riebalines mo 
džiagos, kaip cholesterolis. Jo 

ten daugiau nusėda, kai krau
jas yra per riebus cholesteroliu. 

Toks vyksmas yra lėtas, bet jis 
nejuntamai žengia pirmyn, kol 
susiaurėja arterija ir priveda 
prie širdies atakos (myocardial 
infarction) ar vienos kūno pusės 
pa ra lyž i aus (stroko). Toks 
galutinis arteriosklerozės įvykis 
atsitinka suaugusiems, nors, 
kaip minėta, arterijų priskre-
timas riebalais randamas pra
džioje žmogaus gyvenimo. 

Kas greit ina arteriosklerozė? 

Ne visi žmonės suse rga 
skleroze, nes ne visi tu r i 
vienodai menką prigimtį ir ne 
visi vienodai stipriai šaukiasi 
sklerozę į savas arterijas rie
baus ir cholesterol iu per 
gausaus maisto pagalba. 

Pirmiausia skleroze suserga 
mediciniška davatka, kuris per 
gyvenimą keliauja kaip laivas 
be vairo. Tokie menkiau už 
arklį orientuojasi gyvenime. 
Arkliui neįpirši gerti nešvaraus 
vandens, j is galvą suka šalin 
nuo dūmų, nuo svaigalų. Minė
tam davatkai viskas eina už 
gera: ir dūmai, ir pilnos cho
lesterolio dešros, tokie steikai ir 
tryniai dar užpilami svaigalu. 
Jis, pasiskaitęs šimtais dabar 
išleidžiamų, l ietuviui nė į 
rankas nevertų imti, pelnagau
džių svaičiojimų (taip elgiasi ir 
tūli papirkti gydytojai, ruoš
dami užsakytus straipsnius), 
žudosi ir tariasi gudresnis už 
kitus esąs. 

Išmintingam lietuviui turi 
būti nepasiekiami šie svar
biausi sklerozės pritraukėjai 
(risk factors): pakeltas ir ne
s u t v a r k y t a s kraujospūdis , 
rūkymas, apleista cukraligė, 
persivalgant nutukimas ir tas 
amžinas , beveik kiekvieno 
neišmintingo lietuvio užsi
sėdėjimas — vengimas darbo, jį 
prakeikimu laikymas, kada 
nusiteikusiam dirbti mūsiškiui 
jis yra didžiausia palaima, nuo 
daugelio ligų geriausias vaistas. 

Minėta šio krašto širdies ligų 
žinovų draugija tiki,kad visi čia 
minėti sklerozės prišaukėjai 
(risk factors) t u r ė tų būt i 
prašalinti jau ankstyvoje vai
kystėje. 

Vaikų cholesterol io 
t ik r in imas 

Minėta širdies ligų gydytojų 
draugi ja p a t a r i a t i k r i n t i 
cholesterolį kraujuje net dviejų 
metų vaikui, kuris yra pavoju
je dėl šių aplinkybių: 1. kraujo 
šeimos nariai (tėvai, seneliai) 
turi ar turėjo per daug choles
terolio ar kitų riebalų savo 
kraujuje ir 2. kraujo giminės 
vyrai turėjo širdies ataką dar 55 
metų nesulaukė, o moterys taip 
sirgo dar prieš šešiasdešimtuo
sius savo amžiaus metus 

Tie vaikai, kurių kraujuje bus 
rasta 75 procentais daugiau cho
lesterolio negu kitų jo amžiaus 
vaikų, turi būti gydytojo žinioje: 
reikės ištirti jų kraujuje esamą 
,.gerojo" cholesterolio (HDL — 
high density lipoprotein) kiekį. 
Remdamasis gautais duomenį 
mis gydytojas patars kaip toliau 
elgtis. 

Kaip a ts ikra ty t i 
cholesterol io pervirš io 

Vaiko (ir. žinoma suaugusio) 

reikiamas maisto pakei t imas 
yra pirmas žingsnis į choleste
rolio perviršiaus sunormavimą 
kraujuje. Ne koks vaistas, kurio 
dabar daugelis pageidauja, bet 
maisto t inkamumas (o nėjo gar
dumas!) čia lošia pagrindinę 
rolę. Reikia tart is su vaiko 
gydytoju prieš keičiant vaiko 
maistą. Aišku, maisto pageri
nime gali talkint i registruota 
dietininkė, o ne koks čigonas. 
Dietininkė mokėsi, atliko prak
tiką ir žino, kaip reikia bent 
kiek pakeisti valgio įpročius, 
tuo pačiu suteikti vaiko augi
mui ir vystymuisi pakankamai 
maisto. 

Šio krašto širdies gydytojų 
draugija nusta tė gaires, kaip 
reikia maitinti virš dvejų metų 
amžiaus vaikus. Tos draugijos 
Chicagos s k y r i u s p a t a r i a 
sekančiai maitinti dvimečius ir 
vyresnius vaikus, tu r in t galvo
je jų apsaugą nuo sklerozės. 

Sep tyn i v a i k o m i t y b o s 
p a g r i n d a i 

1. Vaiko maistas tur i būt i 
įvairus, kad patenkintų vaiko 
kasdienini pareikalavimą pro
teinų, vitaminų, mineralų ir 
kitų maisto medžiagų. 

2. Maistingumas (kalorijos) 
ma i s t e t u r i a t i t i k t i va iko 
augimo greitį ir jo aktyvumą, 
kad būtų užlaikomas normalus 
kūno svoris. Nutukę tėvai, ypač 
motina čia žaloja vaiką, per-
valgydindama jį. 

3. Vaiko valgyje visi riebalai 
turi sudaryti arti trečdalio (30%) 
visos dienos maisto, o gyvuliniai 
riebalai (saturated fat) tik 10% 
Tai galima pasiekti šitomis prie
monėmis: a. Dažniau valgydin
ti paukštiena ir žuvimi, o ne 
mėsa. b. N e k e p t i m a i s t o 
t a u k u o s e — kep tuvė je , c. 
Naudoti margariną, aliejus, o ne 
sviestą, t aukus ar lašinius, d. 
Sumažinti riebų maistą (marga
riną, aliejus, salotų padažus, 
majonezą) iki 5-8 arbat in ių 
šaukštelių per dieną. 

4. Duoti ne daugiau kaip 300 
mg cholesterolio kasdien (vienas 
trynys turi 270 mg. cholestero
lio, o kur dar kitame maiste 
esantis cholesterolis — juk 
vienas trynys nesudaro visos 
dienos maisto nė vienam žmo
gui — štai kaip mes persival-
gome cholesteroliu!). To galima 
pasiekti šitaip: Per dieną duoti 
nedaugiau šešių uncijų žuvies 
ar paukštienos be odos. Visai 
neduot i t r y n i ų ( š i rd ies 
specialistų draugi ja va ikui 
vistik pa tar ia suvalgyti iki 
dviejų trynių per savaitę) ir 
valgyti morkas — jose yra A ir 
D vitaminai. Vidaus organus 
(kaip kepenė le s ) va lgy t i 
nedažniau, kaip kar tą per 
mėnesį, o lietuvi, bėk į kitą 
gatvės pusę nuo tokio nuodo! 

5. Gerk 1% ar nugriebtą pieną 
(skim). Vaikui reikia kalcio, 
proteinų, vitaminų be padidin
to kiekio riebalų. Todėl naudok 
pieną be riebalų, į kurį pridėta 
vitaminų A ir D, jogurtą ar 
riebalų neturintį sūrį. 

6. Bent k a r t ą s ava i t ė j e 
reguliariai vietoj mėsos duok ve
ge ta r i šką mais tą : p u p a s , 
pupeles , ž i r n i u s , r yž iu s . 
Lietuviams prisieis grįžti į pas-
ninkiškus penktadienius, o dar 
geriau bus, kai visi pradėsime iš 
viso vegatariškai misti, jei norė
sime rimtai saugoti savas širdis 
ir s m e g e n i s nuo m i r t i n ų , 
nelaiku ateinančių sunegalavi
mų. 

7. Valgydink vaiką sveiku, 
mažai riebalų turinčiu maistu 
ant trečio": čia t inka švieži 
vaisiai, daržovės ir specialiai 
parengti kukurūza i , vietoje 
bulvių dribsnių ar saldumynų. 

Liaukimės vedę va ikus į 
krautuves, kur pelnagaudžiai 
visokiausius saldainius laiko 
prie tako. Vaikai esti skatinami 
gadinti dantis, širdis ir sme
genis saldumynais, O įpratimas 
sunkiai ats ikratomas vėliau. 

Tai tokia yra dabartines medi
cinos tiesa apie cholesterolio 

NE VISKĄ SAKYK 
KĄ ŽINAI, BET 

ŽINOK KĄ SAKAI 
STASYS JUZĖNAS 

Napoleonai kur tai ant tvirto
vės sienos buvo užrašęs „Ne 
viską sakyk ką žinai, bet žinok 
ką sakai" . Tas pats šūkis bvo 
kur tai užrašytas P.L.P. A.S. Ka
ro mokykloje Kaune. J i s nėra 
pasenęs ir šių dienų sudėtin
game gyvenime. Žmogus nori 
žinoti, patirti, pasimokyti ar 
pamokyti kitą visais laikais. Tą 
didelį darbą atlieka spauda, 
radijas, televizija ir visos kitos 
p r i emonės : s u s i r i n k i m a i , 
suvažiavimai, konferencijos, 
kuriose pasikeičiama žiniomis, 
pasvarstomą ir padaroma išva
da norimam klausimui apspręs
t i a r formuoti v isuomenės 
nuomonę. Kažkas yra pasakęs, 
kad visa tai sudaro antrąją 
pasaulio galybę. 

Visuose informacijos, susiži
nojimo, kooperavimo atvejuose 
sus idur i ama su p a t i e k t o s 
medžiagos'fikrumu — kokybe 
t.y. ar ji nėra propagandinė, ar 
ji nėra tendencinga — šališka, 
ar ji nėra ką nors žalojanti — 
užgaunanti su tikslu ką nors 
pažeminti arba tiesiog pakenk
ti. Visa tai ypač svarbu kada lie
čiamas tautinis užgauliojimas — 
tautos žeminimas išgalvotais 
faktais. Tokie lietuvių tautos 
garbės pažeidimai tebesitęsia iš 
žydų (Izraelio) pusės, nors mes 
jau nebe kaimynai ir tokie prie
kaištavimai geriausiai t inka pa
tiems žydams: beginkliai pales
tiniečiai nuolatos žudomi oku
puotame Gazos ruože. Abejo
jama, ar toks žydų požiūris į 
t a u t a s , kurios a n t r a j a m e 
pasaulio kare buvo okupuotos ir 
beteisės, — padeda žydams 
įgauti kitų tautų prielankumą 
a r pasitikėjimą. Paskut in iu 
l a iku Prancūzijoje i r k i tur 
neapykanta žydams net padidė
jo. 

Bet grįžkime prie straipsnių, 
pasikalbėjimų-informacijų tei
singumo temos lietuvių gyveni
me . Pr i s imin t ina , kad du 
asmenys stebintieji tą patį įvykį 
jį gali aprašyti skirtingai. Bet 
esminiai faktai tur i sutapti, 
pvz.: jeigu įvykyje buvo 2 
dviračiai, neturėtų rašyti kad 
trys. Mes gerai atsimename, 
kaip pirmą kartą atvykome 
į JAV pas gimines ar labda
ringus kvietėjus, kaip kai ku
rie iš jo mokė tualete nuleisti 
vandenį ir t.t. atseit ar mes 
esame Amerikos civilizacijos 
lygyje, nes kai jie paliko caro 
laikų Lietuvos kaimą ten viso to 
dar nebuvo. Bet nepriimta do
mėn laiko tarpas - anie laikai 
ir tie laikai Anų laikų Ameri
koje mano giminių pasakojimu 
ant šiaudinio čiužinio gulėdavo 
3-4 ..burdingieriai", pasikeis
dami atatinkamai pagal darbo 
pamainas. Tai esmėje nėra 
bloga valia ką nors pažeminti, 
bet tai yra tikro įsijautimo sto
ka, palyginamumo pagal laiką 
ir aplinkybes. Stoka prisimin 
tina. kad pripratimas savanau 
diskai mažina stebėjimo ir nuo
monės tikrumą — pagal patarlę: 

perviršio žalą dideliam ir ma
žam žmogui Todėl nė vienam 
lietuviui nepatariama gerti iš 
avies pėdeles — nesisemti žinių 
iš įvairiopų, net ir gydytojų 
parašytų knygpalaikių, nepai 
sant dabartinės mūsų širdies 
' '£ū gydytoju draugijos duotų 
nurodymu, kurie čia suglaustai, 
lietuviui pritaikytai pateikti. 

Tamsta tapai auka pelnagau 
džių išvedžiojimams, pasiduo 
damas savo ir artimo sveikatos 
sąskaitoti Išmintingasis, aišku, 
nebus vėjarodžiu — nesilankstys 
pavėjui, o suksis ten, kur 
pataria dabartinė medicina. Iš
mintingam to gana, o kitokį 
karsto lenta ištiesins. 

„pripratimas yra antras prigi
mimas" nes, visada dalyką sau 
palankiausia prasme vertina. 
Todėl rašiniuose, diskusijose bei 
pranešimuose turime įvesti ne 
tik skonio, bet ir pripratimo 
pataisą. Tas padės išlaikyti 
toleranciją, visapusiškumą — 
objektyvumą išvengti užgaulio
jimų ir pasiekti bendras iš
vadas. 

Kartais žymūs ir veriingi 
gyvenimo stebėtojai parašo tai , 
kas nebūtinai rašytina, — pvz. 
aimanavo spaudoje dėl padėkos 
laiškų stokos už parodytą sve
čiams iš Lietuvos vaišingumą. 
Vėliau rašė, kad nebespėja į 
padėkos laiškus atsakyti, nes jų 
gauna per daug. Tai nėra blogos 
valios a tve j i s , bet g e r i a u 
santūriau, ne viską rašyti ir 
nenustelbti svetingumo. Kiek 
blogiau kada apsilenkiama su 
etika, kartais išsivysto laiką 
gaišinanti, neparemta faktais 
polemika siekiant neužsipel
nyto prioriteto bet kurioje srity
je (ypač politikoje, veikime, 
žinojime ir t.t.). tokiu atveju 
spaudos skaitytojai dažniausiai 
pasipiktinę smerkia abi puses 
kaipo tendencingus, karjeristus, 
erzelio kėlėjus. 

Daug kas tiki ar bent galvo
ja, kad turi ateiti viskam laikas, 
re ikia jį pajust i i r t a d a 
negeroves iškelti nepakenkiant 
siekiamam tikslui — Lietuvos 
Nepriklausomybei ir vienybei. 
Atvykusieji į šį kraštą ar tai 
svečiuosna, a r vykdydami 
Lietuvos Respublikos paves- j 
tas užduot i s — technolo
gai, medikai, ekonomistai bei 
meno, dainos vienetai yra dau-
gausia vidutinio ar jaunesnio 
amžiaus. Jie partizaninį — 
laisvės karą gal ir mažai tepri
simena, o tuo labiau nėra buvę 
s t r iba is ar kokia i s k i t a i s 
žudikais. Tad jie yra mūsų bro
liai lietuviai sunkiai kovo
jantieji su skriauda ir okupaci
ja, kovojantieji, kad atsikratytų 
svetimųjų jungo. Reikia manyti, 
kad dauguma patys mato komu
nizmo žalą tiesai, teisingumui ir 
laisvei, todėl mūsų pasikalbė
jimai turi būti be išmetinėjimų. 
Senos gvardijos prisiplakėliams, 
o gal ir žudikams at i t inkamu 
laiku turės būti įrodyta jų kaltė, 
i škel tas t e i smas p a s k i r t a 
bausmė. 

Dar viena mūsų negerovė — 
tai ne pilnas žvilgsnis į tikrovę. 
Kai kurie JAV mato viską 
šviesiose spalvose: nepaprasti 
technologiniai išradimai, aukš
tas gyvenimo lygis ir t.t. Tiesa, 
yra ir tokių dalykų — bet taipgi 
yra ir ištisi kvartalai griūvančiu 
pastatų su užkaltais langais, 
nedavalgančių žmonių, krimi
nalo — gal kaip niekur kitur. 
Tad kalbose, diskusijose su sve
čiais vienpusiškas palyginamas 
kultūrinis — civilizacinis pasi
gyrimas svečią tarsi pažemina. 
To nere ikia , nes paga l iau 
mačiau ir Lietuvoje gražiu 
dalyku, kurie tuo labiau vertin
tini, nes jie sukurti tokiame var
ge. Todėl išmintinga yra gerai 
apgalvoti ką kalbam geram 
sugyvenimui. 
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A R A S Ž U O B A , M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medlcal Center-

1020 W. Ogden Ave. , Suite 310, 
• ą p — M i IL 00803 
Tel . 1-700-527-0000 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Supertor, Sulte 402 

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

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, CMcago 
T * . (1-312) 434-5040 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 7354477; 
Rez. (700)240-0007; arba (700)244-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MCDtCAL BUILDING 

0440 So. Putesfcl Road 
Valandos pagal susitarimą 

KRUVINIAUSIAS 
BIRŽELIS 

Šiemet birželio mėnesį Chica-
goje buvo nužudyti 84 žmonės 
Tai kruviniausias birželis iš 
visų praeities metu. 

FBI VADOVAS 

Nauju Chicagos FBI vadovu 
paskirtas VVilliam J Clancv. Jr. 
Pirma kartą šias pareigas ^avo 
čikagietis. 

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

3000 W. 05 St. 
T * . (700) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

0132 S. Kadžio Ave. , CMcago 
(1-312) 025-2070 arba (1-312) 400-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemorotdų gydymas 
5540 S. Puiasltl Road 
Tel. (1-312) 505-2002 

Valandos pagal sus'tanmą 
Penkt. antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Danty Gydytoja 

2659 W 59th St . Chicago. IL 
Tol. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tol. (700) 500-0101 
Vai pagal susitarimą 

Tol. kabineto Ir buto: (700)052-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave. , Cicero 

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

OR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. MtcMgan Ava.. Sulte 324 Ir 
5035 S. Pulasfcl Rd„ CMcago. IL 

Tai. (1-312) 505-2000 (vei^a 24 vai | 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDlCAL BUILDING 
3200 W. Olet Street 

Kabineto tol. (1-312) 737-1160: 
RezM. (700)305-4011 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penkt 2-7 

Kab. tol. (1-312) 471-3300; 
Re*. (700) 442-0207 

VIDAS J . NEMrCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadžio Ava., 
*^v VÔ b>oVlĝ #9 000 • ^ W 9 a > 

Pirm., antr.. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, L td . 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

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

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

Namų (700) 504-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

0132 S. Kadžio, CMcago, III. 
Tai. (1-312) 025-2070 

1105 Oundoo Ava., Elgln, M. 00120 
Tai. (700) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0055 S. Roberte Rd., Hickory HMe, IL 
1 mylia j vakarus nuo Hartem Ave 

Tai. (700) 500-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2610 W. 71at St. 

Tol. (1-312) 737-5140 
Vai pagal susitarimą. 

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

Tol. (700) 440-1777 

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

Anestezijos ir skausmo gvdymo specialistas 
Sherman ligonine. Elgin. IL 

Tel. (700) 037-0005 
Skambinti galima 24 va! 

T. RAMA, M.D. 
Specialybė — Chirurgija 
2454 Weet 71 st Street 

Tel. (1-312) 434-181 •: Rez. (700) 052-OOM 
Vai pirm antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2030 W. 7 lst . St., CMcago, m. 

Tai.: (1-312) 430-0100 
11000 Sowthwast Htgheray 
Palos HolghU. M. 00403 

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

Kab. tai. (1-312) 505-0340; 
Rez. (1 312) 770 5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 03rd St. 
Vai pagal susitarimą p^m ,r Ketv >?4 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2050 W. 03rd Street 

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

Kabineto tol. (1-312) 770-2000. 
Raz. (700) 440-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
0105 S. Archer Ava. (prie Austm) 

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

Kab. tai. (1-312) 500-3100; 
Nam«| (700) 301-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0745 West 03rd Street 
Vai pirm antr *etv ' penkt 3-6 

Seštadipniais pagai susitarimą 

' 



Lietuva 

TARP BIZNIO IR 
BLOGIO IMPERIJŲ 

Pastarųjų mėnesių politiniai 
įvykiai, aukštųjų ir žemesniųjų 
JAV-bių ir kitų didvalstybių va
dų pareiškimai aiškiai parodė, 
kad niekas Lietuvai išsikovoti 
laisvės nepadės, nebent ji pati 
sau nepriklausomybe išsikovotų 
ir Sovietų Sąjungos vyriausybė 
ją pripažintų. Tokia politika 
nustatyta jau seniai; jos laikosi 
Amerikos prezidentas, valsty
bės sekretorius. Bet ar galima 
šią mums nepalankią laikyseną 
pakeisti? Vargiai. 

Apie šiuos dalykus vaizdžiai 
rašo Edita Nazaraitė, rašytoja ir 
įžvalgi publicistė. Jos rašinys 
„Žiurkės, sliekai ir Lietuva" pa
skelbtas neseniai pasirodžiusia
me „Į Laisvę'' žurnale (Nr. 108): 
„Tarptautiniame politiniame 
turguje, kur pardavinėjami, 
mainomi, nuomojami ir perpar
davinėjami ištisų tautų likimai, 
kur politinė demagogija kon
vertuojama kaip tvirta valiuta, 
maža tačiau narsi lietuvių tauta 
sukėlė savo nepriklausomybės 
deklamavimu okupacijoje t ikrą 
politinį skandalą". Toliau ji 
rašo: „Apmaudu žinoma, kad 
JAV prezidentas elgiasi ta ip , 
lyg Lietuva rūpėtų nedaugiau 
kaip brokoliai, kuris anų sakosi 
nemėgstąs". Tačiau, anot jos, 
dalinis vakariečių fariziejiš
kumas neturėtų išmušti iš vėžių 
laisvės siekiančių pabaltiečių, 
nes Biznio imperija, kaip ir Blo
gio imperija, turi savo geležinę 
logiką. 

Kai jau Lietuva negali laukt i 
bet kokios politinės pagalbos iš 
Vakarų didžiųjų, reikia susiimti 
visiems l ie tuviams — t i ek 
Lietuvoje, t i ek išeivijoje 
gyvenantiems. Tur ime j uk 
„veiksnius", kurie jau visą pus
šimtį metų rūpinasi Lietuvos 
išlaisvinimu, deja, visą tą laiko
tarpį „šaudydami" ne ten, kur 
reikia, ir dargi tarp savęs peš-
damiesi. Minėto „Į Laisvę" 
žurnalo Nr. 100 vedamajame 
rašinyje, antrašte „Privati ini
ciatyva n e l a u k i a " rašoma: 
„Didieji lietuvių išeivijos veiks
niai labiau mėgsta posėdžiauti, 
negu imtis bendro ir koordinuo
to darbo... Prieš porą mėnesių 
įvykęs veiksnių vadovybių susi
tikimas baigėsi tik simbolišku 
r ankų padavimu. . . T u r b ū t 
atskirų veiksnių ambicijos buvo 
per didelė kliūtis bendram dar
bui? Tad nenuostabu, kad lie
tuviškoji išeivija, nusivylusi 
nepajėgiais ir statytiniais bei į 
konstitucinius rėmus įrėmintais 
veiksniais ir fondais, pati ėmėsi 
privačios iniciatyvos įvairiais 
būdais pagelbėti Lietuvai". 

Išeivijoje jau taip būna, kad, 
kai Vasario 16-sios ar kitomis 
progomis renkamos Lietuvos 
laisvinimui aukos, veiksnių 
atstovai su savo vokeliais bei 
kepurėmis prisistato pirmieji. 
Tačiau, kai iškyla svarbus ir 
skubus r e i k a l a s r eaguo t i 
Lietuvos r e ika lu — s iųs t i 
laiškus, telegramas, skambinti 
telefonais, lankyti kongres-
manus, informuoti spaudą, tele
viziją, ruošti demonstracijas, de-
maršus — veiksniai tyli. lyg jų 
nebūtų — jokių nurodymų, 
pagalbos, iniciatyvos. Taigi la
bai gerai, kad tokiais kritiškais 
momentais dažnais atvejais be
veik žaibišku greičiu iškyla ir 
ima veikti privatūs asmenys, 
jaunimo organizacijos, susidaro 
tokiam reikalui net specialūs 
(ad hod komitetai. Taip buvo ir 
abiejų didžiųjų valstybių vadų 
susitikimo Washingtone metu: 
Lemonte atsirado ..Lithuanian 
Hotline". buvo renkami ..Free 
L i thuan ia now" pet ici jai 
parašai, Connecticute. Phila-
delpbijoje ir ki tur susidarė spe-

*fMft komitetai Daug padare 

PAKELIUI Į FINALĄ 
Pasaulinės Futbolo Pirmenybės — VI 

Lietuvių informacijos centras 
New Yorke, jo skyrius \Va-
s h i n g t o n e , L i e t u v i ų Bend 
ruomenės įstaiga Chicagoje, 
šaunūs visų šių ir kitų ins
titucijų talkininkai,-ės. 

Reiškėsi ir privati iniciatyva. 
Čia išskirtinai minėtinas dr. 
Juozas Kazickas, savo lėšomis 
finansavęs Lietuvos premjerės 
K. Prunskienės keliones ir 
ki ta is būdais jai padėjęs. Tiesa, 
buvo sudarytas koordinacinis 
visuomeninės veiklos komi
te tas , bet konkretesnė jo veikla 
ir darbai mums nedaug žinomi. 

Kokia išeivijos bei jos veiks
nių darbo kryptis turėtų būti , 
a tsakymą skaitome „Pasaulio 
l ietuvio" (Nr. 6-7) vedamajame 
rašinyje: „Mes tur ime vykdyti 
n e p r i k l a u s o m o s Lie tuvos 
Respublikos Aukščiausios tary
bos nuspręstą politiką ir daryti 
tu r ime visa išeivija bendrai. 
Todėl mums visiems reikia bur
t i s po viena vadovybe, visa poli
t inė veikla tegali būti koor
dinuojama tik iš vieno centro, 
nuolat turinčio ryšį su Lietuvos 
Respublikos valdžia. Suderinti 
reikalavimai turi būt i keliami 
ir Gorbačiovui, ir Bushui. ir 
tomis pačiomis kryptimis jie 
tu r i būti veikiami, nes prie jų 
taikysis ir kitų kraštu valdžios. 
Teigiame, kad šie du politikai 
šiuo metu mums yra reikš
mingiausi , tad tegu jie būna ir 
mūsų svarbiausi taikiniai prasi 
skirt i kelią į Lietuvos nepri 
klausomybę. Prie Busho eikime 
per Kongresą, prie Gorbačiovo 
per Bushą — to paties Kongre
so pagalba ". 

Nustatyti pirmaujančias 8 fut 
bolo rinktines pasaulyje, kurios 
dabar varžosi dėl meisterio gar
bės Italijoje, reikėjo net 44 
rungtynių, nors baigmėje daly
vauti teisę turėjo tik 24 ko
mandos. Plačiau apie tas varžy
bas jau buvo pasisakyta anks
tyvesniuose šios serijos raši
niuose. Dabar gi meskime 

P. GANVYTAS 

įvarčių, vokiečiai savo vado
vams sukėlė nemažai rūpesčio, 
nes paskutines 18 min. Čekoslo-
vakai žaidė tik su 10 žaidėjų, o 
vokiečiai golo nesugebėjo įmuš
ti. 

Ketvirtose kvartfinalio rung-

dalyvius — atseit kaip 
beliko tik 2 komandos. 

iš 8 

tynėse susi t iko Kamerūno 
žvilgsnį i įvykius, kurie nustatė r i n k t i n ė s u f u l b o l o t ė v ynės 
pačių baigminiu rungtynių a t s t o v a i s anglais. Ir čia reikėjo 

prailginimo, nes per reguliarias 
90 min. žaista lygiomis. Anglai 
pasiekė pirmą įvartį, bet antra
me puslaikyje, kai vėl buvo 
įleistas 38-metis Milla į aikštę, 
jo 2 prasmingi pasai buvo 
Kamerūno paversti į įvarčius ir 
staiga anglams grėsė kelionė 
namo. Bet 7 min. prieš galą 
Lineker įmušė baudinį ir 

Maradona 4-tą savo komandos 
bandymą pavertė laimėjimą le
miančiu įvarčiu (4:3). Ir taip ita
lai nebegrįžo Romon, kur sek
madienį (VII.8) argentiniečiai 
vėl žaidė baigmės varžybose. 

Antrose rungtynėse Turino 
Alpių stadione susitiko anglų ir 
vokiečių rinktinės. Britai pir
mas 15 min. i t in spaudė 
vokiečius. Tačiau šie pradėjo 
save atrasti ir palengva perėmė 
žaidimo iniciatyvą. Persvara 
buvo, kad ir subtiliu būdu. 

vokiečių pusėj. Jie 59-oj minu
tėj pasiekė pirmą įvarti, kurio 
autorius — gynyboj žaidžiąs 
Brehme. Tačiau ištvermingai 
kovoję anglai 80-oj minutėj 
išnaudoję vokiečių gynybos 
klaidą, Lineker'io šūviu pasiekė 
lygiąsias. Ir vėl prailginimas ir 
vel be lemiančių pasekmių. Ir 
vėl pendelių mušimas. Kažkaip 
tokia forma netinka baigmes 
dalyvio nustatymui pasauli
nėse pirmenybėse. Tačiau anot 
F. Beckenbauer'io — garsaus vo
kiečių žaidėjo ir dabartino jų 
trenerio — toks būdas bent 
trupučiu geresnis už praeityje 
numatytus burtus. Vokiečių 
laimė šį kartą buvo kiek dides

nė už britų. Nors anglas varti
ninkas 4 kartus atspėjo, kurion 
pusėn kamuolys bus vokiečio 
pasiųstas, tačiau Peter Shilton 
jau per 40 m. ir jo refleksai nebe 
tokie greiti, kad būtų galėjęs 
bent vieną iš tų šūvių sulaikyti. 
23 m amžiaus naujokas vokie
čių vartininkas Bodo Illgner su
laikė 4-tą anglų bandymą, o kai 
jų penktas šūvis buvo per aukš
tas, nebereikėjo vokiečiams nė 
penktą kartą bandyti. Jie taip 
pateko į pačią baigmę. O istorija 
kartojasi — ir vėl po 4 metų 
baigmės rungtynėse susitiks 
Argentina su Vak. Vokietija. Iš 
kitos pusės, kas sako. kad liepos 
4 diena anglams sėkminga9 

Kvartf inal inės ža idynės 

Paskutinę birželio dieną Flo
rencijoje susitiko argentiniečiai 
su jugoslavais. Po 120 minučių 
ryžtingos kovos žaidimas užsi
baigė bevartėmis lygiomis. Teko 
imtis pendelių mušimo formos 
nustatyti laimėtoją. Kiekviena prailginimo 13-oj minutėj tuo 
komanda gauna 5 progas 11 pačiu būdu pelnė savo rinktinei 
metrų baudiniu nugalėti prieši- pergalę ir įkopimą į semifmalą. 
ninko vartininką. Laimi ta Nors afrikiečiai tokiu būdu iš-
komanda. kuri pasiekia dau- krito iš tolimesnių varžybų, jų 
giau įvarčių. Žaidėjai gauna po pasirodymas Afrikos žemynui 
vieną progą spirti kamuolį; jų buvo itin svarbus, nes ateityje 
pas i re i šk imo eilę n u s t a t o FIFA numačiusi įjungti 3 to 
komandos vadovybė. žemyno rinktines į baigmės 

Nors ir garsusis Maradona varžybas , s u m a ž i n a n t eu-
nepasiekė įvarčio, dabartinis ropiečių komandų skaičių 1. 

NUKENČIA 
TIK MULKIAI 

EDMUNDAS J A K A I T I S 

Jei politinėje srityje išeivija 
labai nedaug kuo gali Lietuvai 
padėti , tai yra kitų būdų bei 
kelių Lietuvos vargo sumaži
nimui . Iš Lietuvos mūsiškiai 
rašo: „Mes nieko neturime, 
mums visko reikia, ką atsiusi
te — viskas bus naudinga". Bet 
mūsų siuntos Lietuvą pasiekia 
negrei ta i , dažnai yra apva
giamos. Taigi Lietuvai didelis 
uždavinys — kaip galima grei
čiau atsipalaiduoti nuo sovie
t i n i ų m u i t i n i ų , jų gaus ių 
tikrintojų, įvairių cenzorių. Be 
privačios iniciatyvos, čia savo 
veiklą t u r ė tų nede l sdamas 
išplės t i Balfas. juoba, kad 
girdėti kalbama, kad adresatus 
pasiekia ir vartotų drabužių 
siuntos. 

Reikia gerą žodį pasakyti apie 
Lietuvių fondą, kurio visuotinis 
narių susirinkimas nusprendė 
Lietuvos re ika lams paskirt i 
milijoną doleriu. Beje, iki šiol LF 
tiesioginei Kultūrinių projektų 
Lie tuvoje p a r a m a i nebuvo 
jau t rus . Sių eilučių autorius 
prisimena, kai jis prieš kelioli
ka mėnesių „Mūsų Lietuvos" 
keturtomio ir „Lietuvos bažny
čių" septynių tomų II laidos lei
dimo Lietuvoje reikalams buvo 
prašęs Liet. Fondo pašalpos 
„konvertuojama valiuta" nors 
3000 dolerių. Deja, LF atsa
kymas buvo griežtai neigiamas 
— nebuvo paskir tas nė vienas 
doleris, nors tūkstant inėmis 
aukomis tada buvo paremti 
menkesni vietiniai projektai. 

Gerą sprendimą padarė ir 
Tautos (Vliko) fondas, pažadė
damas paskirti pusę milijono 
dolerių. Dar neteko girdėti, ar 
bent dalis šių pažadėtų aukų 
pasiekė Lietuvą. Pagirtinos ir 
Lietuvių Bendruomenės pastan
gos sutelkti bent pusmilijonį 
dolerių. Be visuomeninio ska
tiko, daug aukoja pr iva tūs 
asmenys. Deja, turtuolių turime 
mažai, o ir mūsų pasiturintieji 
nėra milijonieriai tikra žodžio 
prasme. Taigi visų pareiga rem
ti Lietuvą pagal mūsų išgales. 

b . kv . 

meisteris sumedžiojo 3 golus, o 
jugoslavai tik 2 kartus įveikė 
meisterio vartininką ir tokiu 
būdu argentiniečiai pateko į 
semifinalą. 

Tą pačią dieną Romoje run
gėsi airiai su šeimininkais 
italais. O šie savo sostinėje ne
linkę pralaimėti. Ir 1:0 rezulta
tu įveikė savo svečius, kurių žai
dimas visose varžybose buvo ža
vus, tik įvarčiais anemiškas. 
Įvar t į pas iekė Sa lva to re 
(„Toto"i Schillaci. tuo jau 4 

Pusf ina le 

Suporavimas, kad ir burtų 
keliu, buvo sėkmingas, nes 
dabar susitiko stiliumi arti
mesnės komandos. Antradienį 
favoritai italai turėjo vykti iš 
Romos į Neapolį, kur jų laukė 
dabartinis — ristenis Argentina 
ir Diego Maradona, šiuo metu 
tame mieste gyvenąs ir už vie
tini italų pirmos lygos klubą žai
džiąs ir tuo savo pragyvenimą 
pelnąs 30 m. amžiaus garsusis 

kartą nugalėdamas priešininko futbolo žaidėjas. Atvykęs į šį 
vartininką. Taip 37 minute miestą, 1984 metais, jis jau 2 
buvo nusakytas tolimesnis airių ka r tus padėjo savo klubui 
likimas šiose varžybose, kitaip laimėti tos. Lygos ir tuo pačiu 
tariant , jie buvo pasiųsti namo. Italijos meisterystę. 

Dieną vėliau — liepos pirmą — Garsioji Azzurri (mėlynoji — 
Vak. Vokietijos rinktinė stojo į pagal savo uniformas) rinktinė 
kovą prieš rytinius savo kaimy- sužaidė i t in pu ikų p i rmą 
nus čekoslovakus. Pastarieji bu
vo rungtynėms gerai pasiruošę, 
be sužeidimų, pailsėję, bet to 
neužteko, kad vokiečius iš toli
mesnių varžybų išjungtų. Ir vėl 
1:0 rezultatu buvo nustatytas 
t r eč i a s semifinalo dalyvis. 
Vokiečių rinktinės kapitonas 
Lothar Matthaeus 24-oj minutėj 

puslaikį. ir 17-oj min. savo pa
stangas apvainikavo vienu iš 
gražiausiu visų varžybų įvarčiu 
— 5-ju Schillaci pasiekimu 
pirmenybėse. Antrame kėlinyje 
tačiau Maradona savo taktika 
pakirto italų žaidimo ritmą ir 
67-oj min. Caniggia galva 
rezultatą išlygino. Per 30 min. 

baudinį pavertė įvarčiu. Nors prailginimą duomenys nepa-
čekoslovakai despera t i ška i 
bandė pasivyti, vokiečiai vėl su
gebėjo sėkmingai kontroliuoti 
žaidimo eigą ir rung tynes 
laimėti. Turint mintyje, kad 
žaidynėse iki tol abi komandos 
buvo pasiekusios daugiausiai 

sikeitė. Beliko baudinių spy-
rimu nustatyti baigmės dalyvį. 
Italai pirmuosius 3 bandymus 
pavertė golais, ir argentiniečiai 
tą patį padarė. Sekančių 2 
bandymu kamuolys atsidūrė 
vartininko Goycochea glėbyje, o 

Niekas nesigiria pralaimėji
mu. Tuo labiau slepia savo 
žioplumą apgautasis. Per didelis 
pasitikėjimas daugelį yra prive
dęs prie nuostolių. Auksabur 
niai yra ne vieną gražiomis kal
bomis apgavę. Padorus pilietis 
net nepagalvoja, kaip yra leng
va patekti į pinkles ir nukentėti 
ne tik moraliai, bet ir finansiš
kai. Neretai žmogelis praradęs 
dalį santaupų, o kartais ir jas 
visas — tyli, tikėdamas, kad 
sukčius bus Dievo nubaustas. 
Tuo tarpu nedorėlis toliau žve
joja nekaltas aukas. 

Lengviausia į tokius tinklus 
patenka pensininkai. Kas gi ne
norėtų uždirbti per 15 minučių 
šimtinę, kitą? O gobšas norėtų 
ir tūkstantį ar daugiau uždirbti. 
Visa tai jam žada padoriai atro
dantis, švariai apsirengęs, su 
cigaru tarp dantų banko direk
toriaus pavaduotojas. Pirmiau
sia žmogelis yra išgiriamas, 
kaip vienintelis galįs padėti 
patikrinti banko tarnautojų są
žiningumą. Tereikia, paėmus 
banko knygutę, nuvažiuoti su 
juo į banką. Automobilis jį 
nuveš ir parveš. Atpildas — 100 
dolerių. Žmogelis niekad savo 
gyvenime neuždirbo taip leng
vai tiek pinigų. 

Važiuojant, bankierius nori 
kažką sau pasižymėti iš banko 
knygutės. Pamatęs santaupų 
sumą, pagiria už rūpestingą 
taupymą. Kas belieka daryti? 
Kad nebūtų jokio įtarimo, 
žmogelis išimant sutaupąs, 
paliks kelis šimtus, kad būtų 
geriau patikrinti langelio tar
nautojos sąžiningumą. Išėmus 
pinigus, niekam nematant, per
duoti jam patikrinimui. Už 
paslaugą vietoj žadėtu 100 
dolerių, pridės dar 50 už 

parodytą bendradarbiavimą. 
„Geras tas direktoriaus pava

duotojas" — samprotauja žmo
gelis, saujoj glamžydamas gniu-
žulą pinigų. Nuošaliai stovintis 
bankininkas su šypsena paėmęs 
pinigus, išrašo pakvitavimą ir 
prašo porą minučių palaukti. 
nes jis norįs direktoriui pa
rodyti, kad laikas nebuvo gai-
šintas. Ir taip „bankierius" pra
nyksta keltuvo tarpduryje. 

Skaitytojai u seniai suprato, 
k a s dedasi , s .sįgriebia ir 
vargšas, kad . . kas netvarkoj. 
Ponas su cigu; i negrįžta, nėra 
nei automobilio, kuris turėjo jį 
namo parvežti. Pasidaro aišku. 
kad jis savo pinigų nebematys. 

Gyvenant savo name, prisiei
na įsileisti visokius inspekto 
rius. Telefono kompanija atsiun 
čia tarnautoją įdėti į aparatą pa 
tobulintą dalį. Priešgaisrinės 
komisijos inspektoriai išlandžio-
ja visą namą. tikrindami, kaip 
ir kur išdėstyti priešgaisriniai 
aliarmai. Elektros monteriai 
pasi tenkina apklausinėjimu 
Alyvos pristatymo kompanija 
tikrina šildymo krosnį. 

Viskas yra puiku. Gera gy
venti, kai rūpinamasi piliečio 
gerove. Ir štai vieną dieną prie 
durų pasirodo vyras su jrankių 
dėžute Sumirginęs prieš akis 
tapatybes pažymėjimą, praneša, 
kad atėjusi eilė patikrinti van-
dentieko sistemą. Mat kažkur 
šiame rajone, yra trukdomas 
vandens tiekimas. Namo šeimi 
ninkas leidžia patikrinti van
dens skaitiklį. Po ilgo vamzdžių 
barškinimo, randama problema. 
Užkalkėjęs vožtuvas trukdo 
vandens tiekimą kaimynams. 
Vandens uždarymas yra neiš
vengiamas. Kuriam laikui? Rei
k ė s būt i be vandens , kol 

vandens valdybos vyrai 
nepasirodys. Gali užtrukti porą 
dienų. Bet.. . j is žinąs 
„plumberį" pensininką, kuris 
gali reikalą sutvarkyti dar tą 
pačią dieną. Žinoma, ne už ačiū 

Būti pora dienų be vandens 
n iekam nesinori . Telefono 
skambte lė j imas , ir kaip 
magikui mostelėjus, atsiranda 
jaunai atrodantis ..pensinin
kas". Ramindamas namo savi
ninką, uštikrina. kad pakeitus 
užkalkėjusią dalį. problema ne
besikartos. Darbui pagreitinti, 
savininkas turi jam padėti. 
Vienas dūžis plaktuku į vamzdi 
— virtuvėj vandenį paleisti. Du 
dūžiai — kraną užsukti. Po ke
lių pakartotinų dūžių, nušvitu
siu veidu pasirodo iš rūsio ir 
pats meisteris. Išrašęs nemažą 
sąskaitą, prideda: „Darbas 
garantuotas". Bepigu jam ga
rantuoti. 

Tai tik pora pavyzdžių, kaip 
mulkinami žmonės. Yra užre
gistruota per 800 būdų. kaip 
apgaunami nenusivokią pilie
čiai. Reikia priminti, kad apga
vysčių pasisekimas priklauso 
nuo mūsų pačių. Pasitikėjimas 
daugeliui yra brangiai kaina
vęs. Spaudoje pasirodą įvairūs 
straipsniai siūlo užtikrintus 
vaistus nuo artričio. piliules 
atgauti lytini pajėgumą ar net 
socialinio aprūpinimo čekio pa 
didinime. Kada pašto dėžutėj at
siranda laiškas iš VVashingtono. 
gera žinia pradžiugina pensinin
ką: tereikia 10 dolerių pagrei
tinti lūkesčiams. Kaip nesiųsti 
čekį. jei savo parašu buvusio 
prezidento sūnus laiduoja. 
200.000 moterų pasiuntė savo 
siuvimo sugebėjimus. Pridėtas 
registravimo mokestis turėjo 
suteikti galimybę, neišeinant iš 
namų. padidinti pajamas. Ta
čiau nei viena nekvalifikavo ir 
pinigai kažkur dingo. 

Išvada: Paštu gauti neįtikėti
nai geri pasiūlymai turėtų būti 
perduoti vietos pašto virši
ninkui 

DUOBĖ 
R o m a n a s 

ANDRIUS NORIMAS 

Juk suaugusiųjų ka r ta turi jaunimą aaklėti. Tė
vai, o ne draugai ir ne gatvė. Panašiai kaip Kalti karstą 
geležį. Tėvai privalo jaunimą kreipti geno linkme. 
Pažangos, mokslo pažinimo keliu. Teikti s;-, o atžaloms 
moralės ir intelekto plėtojimo galių. Visa ta juk reika
linga ateičiai, nes reikės padorių vadu. moralių 
lyderių ir išmokslintų veikėjų. 

Jurgis graužiasi, nesugebėjęs laiku sugriebti savo 
griežton kontrolėn jauniausiojo sūnau- auklėjimo 
vadelių. Deja, du vyresnieji Bartonių vaiką au suaugę. 
Vyriausias sūnus žuvęs karo metu. Paimt ,-.- į sovietinę 
okupacinę kariuomenę žuvo rytų fronte ••žinia už ką 
kovodamas. Jo nė kapo niekas nežino.. Duktė dar trem
tyje gyvendama ištekėjo už pasipainiojusio vokiečio 
inžinieriaus. Gerai gyvena, retkarčiais par išo. Bet tai 
tik iš tolo likusi tarsi seniai užmiršta dukrelės foto
grafija. Prieš pat atvykimą į šį krašte - 'nęs sūnus 
Vytautafe, štai, likosi vičvienas vaikas Bet ar buvo 

nepaprasto galingumo priešas! Vis nevyko Jurgiui — Gal jam kas nors atsitiko'Gal kokia katastrofa 
pačiupti jo dešinę ranką, užsukti už nugaros ir priversti kelyje9 

pargriūti. Priešas vis išslysdavo, vis patį Jurgį — Nusiramink... Nemanau, kad būtų katastrofa 
parmesdavo ant ringo grindų. Suprakaitavo, sušilo ir ar panaši nelaimė Greičiausia užsibaliavojo pas 
pavargo buvęs ponas teisėjas. Žinoma, per vargą draugą, tai jam teko pernakvoti Tai paprastas spren-
susikalė šiek tiek santaupų, o kai netikėtai gavo dimas! Ne kartą juk mums patiems, dargi ne tokios 
nemenką tolimo giminaičio palikimą, tik tada, dar la- jaunystės, atsitikdavo pas pažįstamus pernakvoti, 
bai neseniai, teprasidėjo Bartonių gyvenimo gražusis — Bet Vytukas dar per jaunas kitur nakvoti! Apie 
saulėleidis. nakvojimo reikalą turėjo mūsų atsiklausti. Be to. čia 

Gerokai gyvenimo aplamdytas ir pamokytas Jur- juk jo namai. Jis turi čia nakvoti, o ne kažkur pas drau 
gis visą gautąjį palikimą investavo į didelio butnamio gus. Galėjo parvažiuoti namo 
pirkimą. Trisdešimt butų teikia geras pajamas, 
leisdami turėti net savo atskirą, patogų ir gražų privatų 
namą. Butnamius prižiūri apmokami žmonės. 
Atliekamas nuo išlaidų ar remontų pelnas vis atide
damas, vis didėja, tartum kraitis. Viskas turės likti 
sūnui. Bet ar jis bus to turto vertas? Ar mokės valdini 
tvarkyti ir didinti? Gal išleis viską marihuanos 
dūmais... 

Deja, toji nelaimė visai neseniai užgriuvo, taip ne 
tikėtai... Tarytum perkūno trenksmas iš ramaus 
dangaus. Bartoniai buvo išvykę į kalnus savaitgaliui. 
Marija Bartonienė vis rūpinosi pasilikusiu namie 
Vytautu. Jis žadėjo dalyvauti klasės draugo gimta
dienio šventėje. Gerų tėvų vaikas tasai jo draugas Ar 
turas, kongresmano Smith sūnus. Ištaigingi jų namai, 
su tarnais, su šoferiais... Tegul jam ten būna linksma. 

Grįžę namo nerado sūnaus. Stase Aukštokienė, jų 
sąlygų jį auklėti? Ar galėjo Bartoniai k 'i tą karštą namų šeimininke, nustebo, kad Bartoniai ta ip greit 
geležį? 

Naujame krašte grumdamiesi su gyvenimu, dėl 
nepakankamo kalbos žinojimo klasif.k įoti į an
traeilius, jie turėjo sunkai dirbti fizini : ''bą. Buvęs 
teisėjas ir advokatas nepalūžo, stojo į ringą kovai su 
stipriu oponentu — su gyvenimu. Tai rr .meningas, 

parvažiavo. Atraportavo apie sūnų: 
— Vytas negrįžo visą naktį. Ir dabar jo nėra. 

Laukiau ligi pirmos valandos, ponia... Iš ryto atsikėliau 
apie šeštą Nuėjau patikrinti j jo miegamąjį. Nagi lova, 
kaip buvo paklota iš vakaro, taip ir liko... 

Marija susirūpino. 

— Atsimink, Maryt, — jeigu jis norėtų, tai net 
negalėtų mums pranešti telefonu j kalnus Ten juk dar 
nespėjome įsivesti telefono. 

— Tai mes patys dabar jam paskambinkime! 
— Ar verta? Žinome, labai lengva būtų greit 

sužinoti, kas su juo nutiko... Gal iš tiesų, ką? Kaipgi 
jo draugo pavardė9 

— Smith. Jis kongresmanas Turiu galvoje jo tėvą. 
Jurgis atvertė telefonų abonentų knygą. Veda 

pirštu ties pirmųjų S raide pavardžių šaknimis, vis 
ieškodamas Smith... 

— Kad žinotume adresą arba bent jo tėvo vardą, 
tada greičiau surasčiau! Abonentų sąraše Smith pa
varde yra bent keli puslapiai! 

— Adreso nežinau. Taip pat nebuvo atėję i galvą 
paklausti, kuo vardu Vytuko draugo tėvas! 

— Žinoma, pagal sūnaus vardą nieko nerasime... 
Ju rg i s t r i ukšminga i suplojo pus lap ia i s 

uždarydamas storą abonnetų knygą. 
— Ką dabar darysime. Jurgi9 

— Turime tik laukti Juk Vytautas beveik suaugęs 
vyras. Gali savo paties protu vadovautis. Tik tau jis 
vis dar kūdikis... 

(Bus daugiau) 
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PENKIASDEŠIMT 
METŲ BENDRO 

GYVENIMO KELIU 
Jonas Juškai sėkmingai čia kū
rėsi ir užsitikrino sau ir šeimai 
gražią ateitį. Gražiai auklėjo 
vaikučius, leido į mokslus, 
rūpinosi jų ateitimi. Dukros ir 
sūnus baigė mokslus, sukūrė 
šeimas ir džiaugiasi laimingu 
gyvenimu. Dabar Ada ir Jonas 
Juškai džiaugiasi užtarnautu 
poilsiu. Tačiau Jonas, nežiūrint 
brandaus amžiaus, nenutolsta ir 
nuo visuomeninės veiklos, ypač 
rūpinasi mūsų sportuojančiu 
lietuvių jaunimu. Jis puikus 
futbolų komandų organiza
torius, sportinės veiklos rėmėjas 
ir judintojas. Jis priklauso ir 
Lietuvių žurnalistų sąjungai, 
aktyvus jos narys. Puikiai valdo 
plunksną, turi įdomų, išskirtiną 

Švęsti vedybinio gyvenimo rašymo stilių, lakią mintį, 
penkiasdešimties metų sukaktį -Drauge" dažnai rašo sporto, 
- tikra laimė. Ne visiems lem- y P a č futbolo, klausimais. Jonas 

Ada ir Jonas Juškai 

ta tokia sukaktimi džiaugtis. 
Laiko sąvartoje Aukščiausias iš
skiria šeimas ir amžių baigti 
tenka vienai ar vienam. 

Laimingi yra Ada ir Jonas 
Juškai, penkiasdešimtį metų 
nuėję bendru gyvenimo keliu ir 
sulaukę auksinės vedybinio 
gyvenimo sukakties. Ada ir 
Jonas Juškai tylūs, kuklūs, 
lietuviškosios veiklos darbi
ninkai ir rėmėjai. Tad ir savo 
prasmingo gyvenimo sukaktį 
atšventė tyliai, savo šeimos ir 
pačių a r t imiaus ių ra te lyje 
birželio 24 d. Chicagoje. 

Tą dieną sekmadienį, Joninių 
šventėje, Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje Marąuet te 
Parke šv. Mišių metu klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas dar kartą 
palaimino jų moterys tę ir 
pasveikinęs palinkėjo Adai ir 
Jonui bei jų visai gražiajai 
šeimai Aukščiausiojo palaimos 
jų gražiame gyvenime. 

Ada ir Jonas aukso žiedus 
sumainė neprikl . Lietuvoje 
Griškabūdžio bažnyčioje 1940 
m. birželio 15 d., taigi mūsų 
tėvynės didžiosios nelaimės 
dieną. Tą dieną raudonoji armi
ja pradėjo Lietuvos okupacijos 
žygį, ką ypač skaudžiai per 
gyveno ši jaunoji lietuvių šeima. 

Po metų, raudonajam oku
pantui vykdant lietuvių tautos 
trėmimą į Sibirą, gimė pirmoji 
dukrelė, o rusų-vokiečių karui 
prasidėjus J u š k a i pirmąją 
dukrelę pakrikštijo simboliniu 
Aušros Aušrelės vardu, ženkli 
nančiu viltį ir naujos aušros 
užtekėjimą pavergtąjai tėvynei 
Lietuvai, tikintis, kad šis karas 
sugrąžins ir Lietuvai laisvę ir 
nepriklausomybę. Karo metai ir 
Juškų šeimai kėlė daug rūpes
čių. Tačiau šios jaunos šeimos 
laimei ir d ž i a u g s m u i po 
Aušreles gimė J o n u k a s ir 
Gražinutė. 

Laimingu sutapimu Juškų 
šeima išvengė Sibiro, o per
gyvenę vokiečių okupacija ir vėl 
raudonajai armijai grįžtant į 
Lietuvą, jauna Ados ir Jono 
Juškų šeima su tr im mažyliais 
— Aušrele, Jonuku ir Gražinu 
te — ant rankų ir ryšulėliu man 
tos iškeliavo į Vakarus, širdyse 
išsinešdami meilę Lietuvai ir 
viltį vėl po klajonių sugrįžti į 
gimtuosius namus Vargu supra 
sime šios jaunos šeimos keliones 
vargus, besirūpinant karo suku 
riuose šių mažutėliu gyvenimu 
ir likimu Ada ir Jonas Juškai 
sąžiningai dirbo nepriklau
somos Lietuvos šviesesnei 
ateičiai, sąžiningai atliko jiems 
patikėtas valdinėse tarnybose 
aukštokas pareigas. Praleidę 
pasaul in io ka ro ba i sumus 
Vokietijoje, atvyko Amerikon ir 
pradėjo naują gyvenimą. Dirbo 
įvairius darbus, pelnydami savo 
šeimai kasdieninę duoną. 

Darbštūs ir rūpestingi Ada ir 

CLASSIFIED GUIDE 

Mokslo ir kūrybos simpoziumo rengimo komiteto dalis. Iš kairės: Birutė Zalatoriene, Nijole 
Maskaliūnienė, Aldona Vaitienė ir Birutė Jasaitienė. 

Pastabos ir nuomonės 

Juška savo talentu ir gabumais 
galėtų plačiau reikštis mūsų 
spaudoje, rašydamas ne tik 
sporto klausimais, bet ir išei
vijos lietuvių veiklos proble
momis. Adą ir Joną Juškus visa
da su t ik s i didesniuose ar 
mažesniuose lietuvių kultūri
niuose renginiuose. Šilta ranka 
paremia lietuviškosios veikios 
užmojus, nuoširdžiai globoja ir 
paremia ir tėvynainius, ypač 
sportuojančius, atvykstančius iš 
tėvynės. Abu Juškai jautrūs 
patriotai, skaudžiai pergyvena 
dabar Lietuvoje vykstančius 
įvykius ir visada prisideda savo 
parama kovojančiai Lietuvai. 

Šios gražios šventės proga 
mylimus tėvelius jautriai pa
sveikino dukros, sūnus, jų 
šeimos ir gražus būrelis vaikai
čių. Jiems įteikė dovanėles, nuo
širdžiai padėkojo tėveliams už 
meilę, rūpestį ir vargus juos au
ginant ir į gyvenimą išleidžiant. 
Ada ir Jonas Juškai džiaugėsi 

' šia švente, prisiminė kelionę ir 
rūpesč ius . Pr is iminė daug 
gražių, laimingų bendro gy
venimo dienų, pasidžiaugė ir 
savo šeimos gražiu gyvenimu. 

Pr ie šių gražių šeimos 
linkėjimų tenka tik pridėti, kad 
Ados ir Jono Juškų šeimyninio 
gyvenimo keliai juos vestu laim
ingai į deimantinę vedybinio 
gyvenimo šventę. 

J u r g i s Januša i t i s 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Lemont, 111. 

DARBUI P A S I R I O Š C 

Veltui bandau prisiminti 
bent vieną savaitę, kad Ignas ar 
Birutė Navickai nebuvo atvykę 
į lietuvių centrą. Sugedo indų 
plovimo mašina ' ' Neveikia 
krosnis virtuvėje? Reikia su
jungti elektrą? Skambiname Ig
nui. Žiūrėk, netrukus jau ir 
pakvimpa centro koridoriuose jo 
pypkes dūmelis. 

Ar galėtume mes šiandien iš
vardinti visus darbus, kuriuos 
Ignas Navickas yra nuveikęs 
centre? Pasakysime trumpai, 
turbūt nėra nė vieno pastato 
tvarkymo darbo, kur nebūtų 
prireikę darbščių Igno rankų 
Neskaičiuoja jis valandų, 
p a a u k o t ų cen t ru i . kaip 
neskaičiuoja ir išlaidu Prireikė 
vienokios ar kitokios medžiagos 
žiūrėk jau Navickas ir atvežė. 

Kas šeštadienį Birutę Na 
vickienę sutiksite lietuviu cen 
tre. Ji Maironio lituanistinės 
mokyklos mokytoja ir yra gera 
mokytoja: vaikai noriai lanko 
jos klasę, sklandžiai kalba lietu 
viškai. Retas renginys, kurio 
lėšos skinamo.^ centrui, apsi 
eina be jos pagalbos Birutė ir 

VLIKUI DUOTAS 
MANDATAS 

NEBEGALIOJA 
JUOZAS V I T Ė N A S 

Kova už Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą vyksta ne 
vientiesiai, bet atskirais tarps
niais, tarsi estafete. Šią estefetę 
pradėjo Nepriklausomos Lietu
vos pasiuntiniai Romoje. 1940 
m. rugpjūčio 20-23 d. nutarę 
įsteigti Lietuvos Tautinį komi
tetą, kurio atsišaukime sakoma: 

ma. ir todėl 1941 m. rugpjūčio 
5 d. savo posėdy ji konstatavo, 
kad , jos veikimas y ra sustab
domas prieš jos valią", bet . j i 
nelaiko savęs likviduota". 

Tačiau ir po to kova už 
Lietuvos išlai.-vinimą nesustojo. 
Steigėsi rezistencinės grupės, 
kurios 1943 m. lapkričio 25 d. 

„Lietuvos Respublikos Pasiun- susijungė į vieną organizaciją, 
t inių nu ta r imu s u d a r y t a s ku r i ą pavadino Vyriausiojo 
Europoje Lietuvos Taut inis Lietuvos Išlaisvinimo Komi-
Komitetas imasi vadovauti te tų. 
kovai už Nepriklausomos Lietu- Savo proklamacijoje 1944 m. 
vos valstybės išvadavimą iš vasario 16 d. r.aujasis komitetas 
bolševikų, derinti visų lietuvių pareiškė: „Lietuvių Tauta , siek-
pastangas, nukreiptas į šį d a m a išlaisvinti Lietuvą iš 
tikslą, ginti ir atstovauti Lie- okupacijos ir atstatyti Lietuvos 
tuvos reikalus ir. ligi Lietuva valstybės suvereninių organų 
yra okupuota, rūpintis visais ki- svet imos jėgos l a ik ina i šu
tais Lietuvių Tautos ir Valsty
bės reikalais". 

Tačiau 1941 m. birželio 22 d. 

stabdytą veikimą, y ra reikalin
g a vieningos po l i t inės va
dovybės. Tam tikslui politinės 

prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų lietuvių grupės, kaip tautos 
Sąjungos karas bei Lietuvoje politinės minties reiškėjos ir 
įvykdytas suki l imas p r i e š 
sovietų valdžią pakeitė šiuos 
planus. Sukilėliai, vadovaujami 
Lietuvos Aktyvistų fronto, 
paskelbė Nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstatymą ir 
sudarė Laikinąją Lietuvos 
vyriausybę. Tatai, anot E. Tu
rausko, panaikino to komiteto 
veikimo pagrindą, ir j i s 
..pasiliko tik mažu mūsų trem
ties istorijos atminimu". 

Sukiliminė Laikinoji Lie
tuvos vyriausybė veikė tik še
šias savai tes . Vokiečiams 
Lietuvoje įvedus savo civilinę 
valdžia. Laikinosios vyriau
sybės veikla buvo nebeįmano-

vykdytojos. nu ta rė sujungti 
visas savo jėgas bendram darbui 
ir sudarė Vyriausiąjį Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą". 

Vlikas Lietuvoje teveikė apie 
penkis mėnesius, nes 1944 m. 
dalis Vliko narių buvo nacių 
suimta, kita dalis, sovietų fron
t u i ar tė jant , p a s i t r a u k ė į 
Vokietiją, kur 1945 m. kovo 
mėn. atsikūrė Lietuvoje veiku
sioje struktūroje iš vienuolikos 
;rrupių. 

Nuo to laiko Vlikas pergyveno 
įvairių sunkumų, s t ruktūr in ių 
pakeitimų, persikėlė iš Europos 
į Jungtine.- Amerikos Vals
tybes, tačiau niekada nenukry-
po nuo savo pagrindinio tikslo 
— siekti Lietuvos išlaisvinimo ir 
kalbėti vardu pavergtos tautos, 
kurios balsą sovietinis okupan-

jos seserys Zita Dapkienė ir Mo
desta Umbrasiene nuo mažens 
vra prie darbo įpratusios, daug 
prisideda prie mūsų veiklos. Ar t a s b u v o į g n i a u ž ę s , 
įmanomi cepelinų pietūs be jų Tačiau pastaruoju metu oku-
nuoširdžios pagalbos9 Kas padės p u o t a m e k r a š t e p a d ė t i s 
per eilinį centro pobūvį suruošti reikšmingai pasikeitė. Šių metų 
turtingą stalą? Kieno rūpesčiu 
centro iždas pasipildė naujomis 
pajamomis? Ir vėl dažniausia 
reikia paminėti Birutės Na
vickienės bei jos sese rų 
pavardes. 

Abejoju, ar kada nors Igną ar 
Birutę Navickus pamatysite 
pirmutinėse eilėse, k a l b a s 
rėžiančius, save garbinančius. 
Geram darbininkui paprastai 
tam nelieka laiko. Jie bus pir 
mieji ten. kur reikia jų darbščiu 
rankų, kur į bėda pakliuvusiam 
reikia jų pagalbos. Gerai, kad 
Ignas ir Birutė Navickai kas 
savaitę atvyksta į l ietuviu 
centrą. Mums reikalinga jų, 
kaip ir kiekvieno mūsų. nuošir
di p įgalba. pasiaukoj imas, 
gerumas 

pradžioje i \ykusiuose LTSR 
Aukščiausios tarybos r inki 
muose dauguma buvo išrinkta 
tų kandidatų, kurie pasisakė už 
Lie tuvos nep r ik l ausomybę . 
Todėl naujoji taryba šių metų 
kovo 11 d. nutarė pakeist i savo 
pavadinimą iš LTSR AT į Lie
t u v o s Respubl ikos Aukš
čiausiąją tarybą ir priėmė aktą. 
kur iame sakoma: ..Lietuvos 
Respubl ikos Aukšč iaus io j i 
Ta ryba , r e ikšdama T a u t o s 
valią, nutaria ir iškilmingai 
skelbia, kad yra a ts ta tomas 
1940 metais svetimos jėgos 
panaikintos Lietuvos Valstybes 
suvereninių galiu vykdymas, ir 
nuo šiol Lietuva vėl nepriklau
soma vals tybė . . . L i e t u v o s 
Respubl ikos Aukšč iaus io j i 

reiškėją šiuo aktu pradeda reali
zuoti visą Valstybės suvere
nitetą". 

Taigi šiuo aktu Lietuvos 
Respub l ikos Aukščiausioj i 
taryba perėmė krašto valdžią ir 
teisę kalbėti tautos vardu. Todėl 
nustojo galios 1944 m. rezis
tencinių grupių Vlikui duoti 
įgaliojimai bei mandatai vado
vauti krašto išlaisvinimui. Ne
tekęs šio mandato, Vlikas ne
beturi pagrindo nei veikti, nei 
vadintis vyriausiu Lietuvos 
išlaisvinimo komitetu. Vliko 
tol imesnė veikla, remiantis 
1944 m. mandatu, tiktai rodytų, 
kad jis nepripažįsta per rinki
mus šiais metais išreikštos tau
tos valios bei jos sudarytos 
krašto vadovybes, kuri dabar 
fakt iškai vadovauja kraš to 
nepriklausomybės atstatymui, 
siekdama tartis su Maskva bei 
ieškodama demokratinių šalių 
pripažinimo. 

Tiesa, Lietuva dar nelaisva, ir 
sąlygos ten gali vėl pablogėti. 
Tačiau neatrodo, kad Vlikas 
ateity galėtų turėti kokį vaid
menį Lietuvos laisvinime. Da
bartinė Lietuvos vadovybė yra 
pasirengus įvairioms galimy
bėms, jei ji būtų Maskvos 
nušalinta. Anot Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžio seimo nario 
ir L ie tuvos Aukšč iaus ios 
tarybos deputato Antano Kalan
tos, „Lietuva dabar yra pasi
ruošusi praktiškai bent trijuose 
l y g m e n y s e " (Liet. Balsas , 
1990.6.2). 

Vieną tokį pasiruošimą rodo 
Aukščiausios tarybos nutarimas 
del įgaliojimų Stasiui Lozo
raičiui. Jame sakoma: ..Atsi
žvelgdama į agresyvią TSRS 
laikyseną Lietuvos Respublikos 
atžvilgiu ir į tai, kad dėl kurių 
nors smur to veiksmų šios 
sudėties 1990 m. vasario-kovo 
men. laisvai išrinkta Lietuvos 
Respubl ikos Aukščiausioj i 
Taryba gali būti suvaržyta 
veikti ir laisvai reikšti tautos 
valią. Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba nutaria: 
Suteikti tokiu atveju nepriklau
somos Lietuvos Respublikos 
atstovui Washingtone ir prie 
Šventojo Sosto Stasiui Lozo
raičiui taip pat ir šios 1990 m. 
kovo 11d. paskelbtos atstatytos 
Lie tuvos Respublikos ypa
tingojo pasiuntinio ir atstovo 
įgaliojimus". 

Taigi kovo 11d. aktu Lietuvos 
Respubl ikos Aukščiausioj i 
taryba užbaigė Vliko veiklos 
laikotarpj ir pradėjo naują, ku
riame vadovavimą krašto išlais
v in imui perėmė laisvai jo 
žmonių išr inkta vadovybe. 
Todėl dabar išeivijoje turėtų 
liautis ginčai del vadovavimo ir 
suprasta, jog išeivijos svarbiau
sias uždavinys dabar yra vienin
gai remti naująją Lietuvos 
vadovybę, kad kuo greičiau 
būtų užtikrinta šalies nepri
klausomybe. 

REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS ! PARDUODA j 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per ša įstaigą, prašome 
paminėti. Kad esate arbaror i te t>ūti 
Rimo Stankaus clijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai . 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose. 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas •' Go
deles nuosavybes 
Vietine įstaiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski. Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655 

i ietuviams žinomas \r patikimas vardas 

HELP WAMTEO 

"ATTENTION: EASY WORK! 
EXCELLENT PAY! Assemble 
products at home. Details. (1) 
602-838-8885. Ext. VV-7765, 6 am 
— 11 pm, 7 days." 

"ATTENTION: EARN MONEY 
READING BOOKS! S32 OOC/year 
income potential. Details (1) 
602-838-8885. Ext. BK-7765. 6 am 
— 11 pm, 7 days." 

"ATTENTION: HIRING! 
GOVERNMENT JOBS — YOUR 
AREA! MANY IMMEDIATE OPEN-
INGS VVITHOUT VVAITING LIST 
OR TĘST! $17,840 - $69,485. Call 
(1) 602-838-8885, Ext. R-7765." 

NURSES AIDĖS — 
COMPANIONS — LIVE-INS 
Immediate openmg's 

* Choice ot shifts & hours 
Excellent salary/travel aliovvance 
Sign up bonus 
Mušt speak English 
REGENCY AT HOME HEALTH 

(708)647-1116 

FOR S A L E 

Parduodamos skalbimo ir 
džiovinimo mašinos Skambinti 

te l . 312-925-1214. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mleg 
butas; dengtas priebutis (porch) 
ramus 4 butų namas. Su šiluma 
galima naudoti viryklą ir šaldytuvą; arti 
gero susisiekimo; 6 4 St. & California 
apyl Ta i . 1-708-3*1 -1171. 

REAL ESTATE 

P* MLS KOMPIUTERIŲ 
pagaiba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste • priemiesčiuose Sąž -
n:nga patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BEU-8ACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZiE 

778-2233 

Į Vakarus nuo Kedzie naujesnis, ge
rai p'ižiūrėtas 3 butų. V/i aukšto mū
rinis namas ir garažas — venas 
dėmesio' 

Puikus Investavimas: 12 butų mūras 
arti 107 St ir Harlem: 65.000 metinių 
pajamų, VISI butai modernūs. Suinte
resuoti — NEDELSKITE! 

Įkyrėjo miesto triukšmas? Par
duodama nuosavybe pne 5. vienas su 
kitu sujungtų ežerų; 5 atskiri. 2 mieg. 
namukai, tinkami gyventi ištisus metus. 
Tik 2!/2 vai kelio į rytus nuo Chicagos. 
Indianoje 

Suinteresuoti skambinkite: BUDRAI
ČIUI, 312-767-0600 arba į namus 
312-778-3971 
ONE STOP REAL ESTATE, INC. 

LT3 MIS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimait is.Real tor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

F R A N K Z A P O L I S 
3208V2 W e s t 9 5 t h S t r e e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 
0 

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

Tunu Crncngos miesto leidimą. D:rou ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

** 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų 
kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 
laida 1983 m Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas . Tai labai ge ra dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
454S W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

Knygos yra veidrodis: jei 
beždžione į jas žiūri, apaštalo 

r v ^ p u u u K O S A H e w » . « » w j - ,, a t v l , 
Angele Kavak ienė Taryba kaip suvereninių galių Lichenberg 

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ FESTIVALIS 

Įvyks liepos 13-14-15 d. tarp 43 St. Ir 47 St. Ir Western Ave., 
pievoje, po atviru dangum Visas tris dienas gros Kauno Kaimo 
kapela, specialiai iškviesta iš Lietuvos. Pasirodys visas tris dienas 
nuo 2 v. p.p. iki 6 v.v. Gros. šoks ir dainuos. Sponsorius — Stan
dard Federal bankas. 

šeštadienio vakare koncertuos Algio Bylos orkestras, o sekma
dienį — šveicarų Alpių orkestras, šoks jaunieji Vyčių šokėjai. Daly
vaus restoranai su lietuviškais valgiais Gaivinantys gėrimai 
suaugusiems ir vaikams. 

Festivalyje dalyvaus Chicagos miesto ir Illinois valstijos įvairūs 
valdžios atstovai 

Kviečiame visus dalyvauti Ir paremti lietuvius I i Lietuvos! 

i 



PASKIRSTYTAS LIETUVIŲ FONDO 
1990 METŲ PELNAS 

Lietuvos ir išeivijos veikla p a r e m t a 266,000 dol. 

ANTANAS JUODVALKIS 

Lietuvių Fondo ta rybos 
posėdis įvyko 1990 m. birželio 
21 d. savoje būstinėje Chicago-
je. Posėdyje dalyvavo 11 tarybos 
narių, 3 valdybos nariai ir 2 
kontrolės komisijos nariai. Pa
stebimas tarybos narių per 
mažas dėmesys prisiimtoms pa
reigoms, nes prieš tai buvusiam 
posėdyje dalyvavo tik 10 tarybos 
narių, vos sudarė reikiamą 
kvorumą nutarimams priimti. 
Posėdį vedė tarybos pirm. Sta
sys Baras, o sekretoriavo val
dybos sekretorė Alė Steponavi
čienė. Pateiktoji darbotvarkė 
pr i imta ir visi r e ika l a i 
apsvarstyti. 

Pirm. St. Baras pranešė, kad 
po ilgos ir sunkios ligos mirė 
Lietuvių Fondo dosni rėmėja 
a.a. agronome Salomėja Saga 
mogienė, savo stambiais įnašais 
ir t e s t a m e n t i n i u pa l ik imu 
užėmusi LF aukotojų eilėse 
pirmąją vietą. Jos auka 
Lietuvių Fondui pas iekė 
366.000 dol. Ją globojo ir lai
dotuvėmis rūpinosi Stasys 
Baras. Lietuvių Fondo steigėjas 
dr. Antanas Razma tarybos var
du nuoširdžiai padėkojo Stasiui 
Barui už jo rūpestį, o velione 
Salomėją posėdžio dalyviai pa
gerbė atsistojimu ir susikau
pimu. 

Posėdininkų dėmesys buvo 
nukreiptas į šiuos svarbiausius 
re ika lus : met in io nar ių 
susirinkimo nutarimą — skirti 
vieną milijoną dol. laisvos 
Lietuvos švietimo ir kultūros 
reikalams remti ir patvirtinti 
1990 metų pelno paskirstymą. 

Pirm. St. Baras pateikė du 
būdus Lietuvai skirto milijono 
dol. atpalaidavimui iš pagrindi
nio kapitalo: šį rudenį šaukti 
specialų LF narių suvažiavimą, 
kaip buvo numatyta, ar palauk
ti ateinančio metinio narių su
važiavimo ir specialiai šiam 
reikalui skirtu laiku išspręsti 
teisinius bei techninius klausi
mus. 

Vyko i lgokos diskusi jos . 
Nebuvo prieštaraujančių pa
darytam nutarimui dėl milijono 
dolerių pervedimo nepriklauso
mos Lietuvos švie t imo ir 
kultūros reikalams, tik šio meto 
politinė padėtis dar neleidžia tai 
padaryti, nes Lietuva tebėra 
Kremliaus komunistų okupuo
ta. Kai narių suvažiavime, 
įvykusiame 1990.111.31 d., buvo 
daromas nutarimas, atrodė, kad 
Lietuva greitai gali atgauti 
pilną nepr ik lausomybe ir 
paramą bus galima suteikti. De
ja, praėjo keli mėnesiai ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
klausimas ne pagerėjo, bet dar 
labiau sus ikompl ikavo . 

Maskvos komunistinė valdžia 
atsisakė kalbėtis su Lietuvos 
rinktais atstovais ir atsiuntė 
paraš iut in inkus bei tankus 
nuslopinti lietuvių pastangas 
atgauti nepriklausomybe ir net 
blokadą įvedė. Pasidarė tikra 
karo padėtis tarp Maskvos ir 
Vilniaus. 

Kadangi padėtis nėra pagerė
jusi, tai buvo apsistota prie ant
ros ga l imybės ir n u t a r t a 
specialų suvažiavimą šaukti 
k a r t u su met in iu nar ių 
suvažiavimu, išvengiant darbo 
ir papildomų išlaidų. 

Prisimintas LF nario Stasio 
Griežės s a m p r o t a v i m a s , 
paskelbtas „Dirvos" 1990.V.31 
d. laidoje — ..Pastabos dėl mili
jono ...". Rimtai svarsto LF meti 
nio narių suvažiavimo nutarimą 
paskirti vieną milijną dol. iš 
pagrindinio kapitalo Lietuvos 
švietimo ir kultūros veiklai 
remti. 

Ta rp k i tko Griežė rašo: 
..Paskerdei mitulį — žiūrėk, po 
menesio-kito jo jau nėra. o kar 
vute melži metu metais, o ji vis 

Marija Reinienė. Lietuvių fondo -..!d vicepirm . ir Antanas -Juodvalkis, in
formacijos vedėjas. 

Nuoti. J . Tamulaičio 

tokia pat". Prisimena Pietų 
Amerikos lietuvius ir Vasario 
16 gimnaziją, kuriems reika 
linga turtingosios Amerikos pa 
rama, o gauna tik grašius. To 
liau rašo: ..Mano sena galva, kol 

k a p š y s dar n e p r a a r d v t a s . 
palikti jį šventoj ramybėj, o iš jo 
nešamij procentų (būtu apie 
70.000 dol. kasmet* sudaryti sti 
pendijų fondą gabesnių studen 
tų ir specialistų pasitobulinimui 

užsienio aukštosiose mokyklo
se". Laišką baigia: „Tad nega-
ląskit. vyrai, peilio mituliui 
skersti, o geriau paganykite 
melžiamąją" 

Gaila , kad į šį narių 
suvažiavimo nutarimą težinome 
tik šį vieną atsiliepimą. Argi ki
tiems nesvarbu'.' 

Antrą šiam posėdžiui svarbų 
klausimą referavo pelno skirsty
mo komisijos pirm. Povilas 
Kilius. Lietuvių Fondo taryba 
šių metų sausio 25 d. posėdyje 
iš 1990 metų numatomo LF pel
no leido paskirstyti 250,000 dol. 
o pridėjus ankstyvesniais 
metais leistą, bet nesunaudotą 
paramą 15,955 dol.. iš viso buvo 
paskirstyta 265.955 dol. 

Pelno skirstymo komisiją 
sudarė: L. Fondo skirti tarybos 
nariai — Povilas Kilius (pirm. t. 
dr. Gediminas Balukas. Marija 
Remienė ir antr. Daina 
Kojelytė, o JAV LB krašto 
valdybos deleguoti - dr. Petras 
Kisielius (seki.1, dr. Robertas 
Vitas. Aušra Liulevičienė ir 
antr. Arvydas Tamulis. 

Studentų stipendijoms reko
menduoti buvo sudary ta 
pakomisė. į kurią įėjo Povilas 
Kilius, Daina Kojelytė, Ramoną 
Steponavičiūtė, dr. Robertas 
Vitas ir Vytenis Kirvelaitis 
Visi tarybos nariai baigę aukš
tuosius mokslus ir gerai supran 
ta stipendijų svarbą. 

Svarstyta visi gauti prašymai. 
Sprendimai padaryti vienbal 
šiai, išskyrus 3 prašymus, kuriu 
sprendime vienas susilaikė. 

Povilas Kilius pažymėjo, kad 
komisijos nar ia i dalyvavo 
apklausinėjimuose, o į posėdžius 
atėjo pasiruošę ir gerai 

susipažinę su gautais prašy 
mais. Šiais metais didesnis dė
mesys buvo skirtas iš Lietuvos 
gautiems prašymas, ypač pro
fesinio pasitobulinimo stipen 
dijoms. 

Pagal pelno skirstymo komisi 
jos tarybai pateiktus duomenis 
1990 m. paramą gauna (skliaus
teliuose 1989 m. duomenys*: 

1. Švietimui - 54.500-20.5rž 
(50,300 - 2 0 . 5 ^ 

2. Stipendijoms - 77.600-29.2^ 
(58,505 - 23.8r; I 

3. Menams - 39.500 - 14,8^ 
(48.500 - 19.5%) 

4. Mokslui - 25.325-9.5'* 
(33,460 - 13.6'7) 

5. Visuomeniniams reik. — 
69,030 - 26.0'* 
• 54.620 - 22.3<7 i 

Iš viso paskirstyta 265,955 
100* (245.130 100'U 

Iš čia paskelbtų duomenų 
matyti , kad švietimui, sti
pendijoms ir visuomeniniams 
reikalams parama padidėjo, o 
menams ir mokslui - sumažėjo. 
Nariai ir visuomene plačiau bus 
painformuota specialiai šau
kiamoje spaudos konferencijoje. 

Po kai kurių pasisakymų 
pelno skirtymas buvo patvirtin
tas ir padėkota komisijos 
nariams, ypač pirm. Povilui 
Kiliui už atliktą darbą. 

Lietuvių dailiojo meno insti 
tuto pirm. dr G Balukas 
papasakojo apie numatomą šj 
rudenį suorganizuoti dail. 
Prano Domšaičio meno kurinių 
parodą Notre Daine meno 
muziejuje. Institutas yra narys 
įsteigto Lietuvių meno muzie 
jaus Lemonte. Nuvežta į Lietu 
vą 24 Domšaičio meno kūriniai, 
kurie bus patalpinti Klaipėda-
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AUKOS PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 
1989 METAIS GAUTOS PER PLB FONDĄ 

22,336.78 dol. Emilijos Jasevičiūtės iš Kanados palikimas PLB 
Lituanistikos Katedrai 

600 dol.: R. Šomkaitė. So. Orange. NJ. 
500 dol.: dr. Vytautas Karbolis. Ripley. OH. Šone Pipiraitė-Toma-

nenė. Chicago. IL. 
400 dol. : K. G. Ambrozaitis. Chesterton. IN 
300 dol.: Irena Jasys. Columbus. OH: Birutė Preikštas. Oakhurst. 

Ml: A. Ragelis. Gulfport. FL: S Sidrys. Streator. IL: Eleonora ir Vladas 
Velžai. St. Monika. CA 

250 dol.: K. Mikolajūnas. Chicago. IL. 
200 dol.: Bronius ir Petrė Andriukaičiai. Chicago. IL, dr W H. Bložė. 

Strongsvile. OH: dr. Vytautas ir dr Danutė Bieliauskai. Cincinnati. Ohio: 
Vincas Grėbliūnas. Chicago. IL: A. Kairaitis. Grand Rapids. Ml; E. ir S. 
Mmeikos. Centervile. MA: V Mickus. Wawa. Ont . Canada. A. ir J. Mus-
teikiai. Fallon. NV: dr Agota Šidlauskaitė. Capr. Ont. Canada: Šarūnas 
Užgins, Highland Park. IL. 

150 dol.: Sophie Bacevičius. Ccrona del Mar. CA kun. V. J. Gabu
sis. Seminole FL: Irena ir Arūnas Draugelis. Naperville. IL; Rev Joseph 
Grabys. VVatervIiet Ml: dr. Vytenis ir Loreta Grybauskas. Chicago. IL: 
Janina Jakševičienė. Chicago. IL. Vytautas ir Gražina Kamantai. Grand 
Rapids. Ml. Antonia King Grand Rap'ds. Ml; Felix Patiltoms. North Ridge 
CA: Vytautas Pakalnis. Columbia. South Carolina: Kęstutis Straukas. 
Memphis. TN. 

130 dol.: Rūta Jauniškis. Fort Salonga. NJ 
110 dol.: Vera ir Kazys Stirbia*. Toronto. Ont.. Canada 
100 dol.: Vytautas Abromaitis. Putnam. Ct. Aniele Bragg. Glen 

Ridge. NJ. Salomėja ir James Blanford. COPS APO NY. Nijole Bražėnas. 
Sparkill, NY. Edvardas ir Jadvyga Biskiai. Evanston. FL: J Černius. 
Jacksonville. FL: Valentina Dailidkienė. Albuquerque. NM; Elzė 
Diminskienė. Hot Springs Vanage. AR. Dr V Dubinskas. Chicago. IL; 
Stasys Džiugas. Chicago. IL. Viktorija ir Juozas Gruodis. Monticelo. NY: 
Mykolas Ii Stase Gečiauskai. Manchester. CT: V ir P Janušonis. Dous 
man. Wl: Lucina Kaufman. Alexandria. VA: Viktorija ir Algirdas Karaitis. 
Union Pier. Ml: E'ena ir Mečys Krasauskai. South Pasadena. FL: Ignas 
ir Marija Kušlikiai. Grand Rapids. Ml: Stasys Kačinskas. Hamilton. Ont 
Canada: Edmundas Kulikauskas. La Paima. CA; Maksiminas Karaška. 
Fredericksburg. VA; dr Petras ir Stefa Kisieliai. Cicero. IL; Vytautas Lum-
bys. ST. Petersburg. FL. Pranas Lekutis. Fruitport. Ml: Rasa ir Henrikas 
Miklai. Great Neck. NY. Vytautas ir Lilė Milukai. Planview NY: Marija 
Pranskevičius. Chicago. IL: Vytas Paulionis. Chicago. IL; dr Antanas Raz
ma, Joliet. IL; Kazimieras Sapetka. VVaterbury CT: Ada Sutkuvienė. 
Homevvood. IL; Raminta ir Vladas Smkai. VVestern Springs. IL; Jonas 
šumskis. Chicago. IL: Linas Tamošiūnas. Tinley PK. IL; Valerijonas 
Vitkus, rochester. NY: Stasys Vilinskas. VVindstar. CA; Dalius Vasys. 
Chicago. IL; P V. Vygantas. Dalias. TX; Juozas Vaneikis. Chicago, IL 

80 dol.: Juozas ir Elena Gailevičius. Baltimore. MD. 
75 dol.: Viktoras Chamas. Naples. FL. Juozas Pažemėnas. Oueens 

ViHage. NY; Jonas Stelmokas. Lansdowne 
70 dol.: G Deikis. Nevvton Square PA. Stefanija Riekutė. Toledo. 

OH 
50 dol.: Jonas Alyta. Elmhurst. NY. Danutė ir Vytautas Anoniai. Rego 

Park. NY: Danutė ir Stasys Baliai. Grand Rapids. Ml: Kostas Bružas. 
Homevvood. IL, A Baltrukėnas. Dama. FL. kun. Kęstutis Balčys. Amster-
dam. NY: V Napaleonas Cirtautas. VVyondotte. Ml ; ev Valdemaras 
Cukuras. Putnam. CT. Rimas Černius. Chicago. IL: Jadvyga ir Adolfas 
Damušiai. Lockport. IL. Stasys Daučanskas. Chicago. IL; Vytautas Gečas. 
Cicero. IL; Kazys ir Eugenija Gimžauskai. S» Petersburg Beach, FL: 
Algimantas Gureckas. Wmdsor. CT. Bronius ir Marija Gurėnai. Hayvvard. 
Wl: A Gurevičius. Toronto. Ont . Canada; A Gruzdys. St Petersburg. 
FL. V Gruzdys. Euclid. OH: Donatas Grėbliauskas. Oakland. CA. Dr. 
Danutė S Harman. FaHs Church. VA. Msna Indns. Toronto. Ont Canada: 
Antonia Janys. Chicago. IL. Helena ir Anthony Jakaitis. Franklin Sguare. 
NY; Peter Kliejunas. Lansing. Ml; Modestas Kevalaitis. Fallbrook, CA; 
Juozas ir Elena Kriaučiūnai. Putnam. CT. Leonas Kačinskas, ST 
Petersburg, FL: Vitas ir Regina Kazlauskai. Chicago. IL; A Upskis. Wood-
date. IL Juozas P. Laukaitis SMver Spnng. MD. P Norvilas. Chicago. 
IL; V J Prakapas Medfot. MA; J Pakulaitis. Harbert. Ml; Eugenija 
Pakulis Rehobath Bea DE P Pūkštys Hickory Hills. IL Aldona ir Vladas 

Stropus. Chicago. IL; Viktorija SkrupsKelyte. Chicago, IL: Bronius Sliažas. 
Chicago. IL: Vincent šalčiūnas. Port St. Lucie. FL. Teodora ir Jonas 
Tamulis. Joliet, IL; Juozas ir Ann Ugianskis. Wayland. Ml; Dalia ir Algiman
tas Urbutis, Palos Heights. IL. Kazys ir Stase Urbšatis. FL. Elenos 
Kačinskienės atminimui Aleksas ir Prima Vaškeliai. IL. Joseph V Viz
girda. Aurora. IL; HOrace R. Žibąs. Cincinnati. OH: M Žemys. Chicago. IL 

60 dol.: O Dudkiniene. Grand Rapids. Ml. Jonas Kiznis. Brooklyn. 
NY; A B ir I Lesevičius. Chicago, IL; Danute ir Rimas Liauba. Wads-
vvorth. OH; G^Vitkus. Rancho Palos Verdes. CA: Kristina ir Virgis Voler-
tai. Narberth. PA. 

45 dol.: VValter Klosis, Maspeth. NY: Vaclovas Valys. Cleveland. OH 
40 dol.: Juozas Gramas, Oaklavvn. IL: Jonas Janušauskas. Chicago. 

IL: Lidija Petravičiene, Chicago. IL. Edvvard Stundžėnas. Carlton Victona. 
Australija. Aoolinaras Varnelis. Dovvagiac. Ml 

35 dol.: Rimas ir Elona Vaišnys. North Haven. CT. Antanas ir Vikto-
ria Valavičiai Chicago. IL. 

30 dol.: J. J. Ardys. Fairvievv. PA, Elena Druskienė. Palos Park. IL; 
T. Grikinis. Los Angeles. CA. Antanas ir Stase Juzelskis. Dovvagiac. Ml; 
Mary Jesukevish, Hamden. CT; Vladas Jackūnas VVashington. DC; kun. 
R Krasausk JS, Putnam. CT. Vytautas Kavolius Elizabeth. Ml, Kęstutis 
Keblys. Batn Rouge. LA: Karolis Lembertas Pottstown. PA; Bruno 
Latoža. Wes:mont, IL; Jurgis ir Regina Milakai. Seminole. FL; Don Ok-
sas. Grand ^apids. Ml; Jonas Pleirys. Chicago. IL; Valerijonas Ruokis. 
VVhite PJains NY; Pranas VVilliams. Fairlawn. NY. Antanas Zailskas. 
Cicero. IL 

25 dol.: Vytautas ir Irena Alantai. Redford Twp . Ml; Saulius ir Lina 
Anužis. L a ^ ng, Ml: Kostas Aras. ST Petersburg. FL. Vincas Ančiulis. 
Chicago IL Martin Brakas. Sioux Falls. SD: Kazys Butkus. Jamaica. NY. 
Kazys BracV'.as. Chicago, IL: John Baltadonis. Landovvne. PA; Petras 
Bernotavč'us Evergreen Park. IL; Aušra Babickiene. nchomond Heights. 
OH; Stefan> a Barmus. Chicago. IL; Albina ir Jonas Butvilą. Chicago. IL 
Feliksas ir j?-ina Bobinas. Ciceri, IL: Henrikas Brazaitis. VVMloughby Hills 
OH: Mari|a D kinienė. Fairfield Glade. TN. Vida Grayson Tenafly. NJ. 
Emilija Gaš> -nė, Chicago. IL: Teresė ir Algimantas Gečiai. Huntingdom 
PA: Richard darbus, LakeOuivira. KS: Peter Gauronskas. Santa Monica. 
CA; Marius įson, Greenvvich. CT; Vaclovą Janukaitienė. Detroit. Ml: 
Bronius Kc. -3, Norvvood MA: Romas Kronas. Clarendon Hls. IL. Julija 
Lesčinskis Torchester. MA: A Laucis. MT Olive. IL. Alpha Mikėnas 
Omaha. Net' įska; Vytautas Musonis. Oak Lavvn. IL. Romas Masiuhonis. 
Buffalo. N> V. Majauskas. Ormand Beach. FL: Saulius ir Sigita 
Naujokaič a 3otomac. MD. Vygandas Petravičius. Kenosha. Wl. Valen
tinas Raug-^ Hazlet. NJ: Liudas V Reivydas. Los Angeles, CA. Anthony 
Radzevic!- - nsterdam, NJ; Balys Rugas. Delran. NJ. Anna B Stankus. 
VVestland '.' Charles V. Sarpalis. Baltimore, MD. Meile Gervilytė-Spence. 

edin, New Zealand: dr V Skilandžiunas Ottavva. Ont 
'S ir Aldona Šmulkščiai. Chicago. IL: Viktoras ir Ona Šilėnai. 
iozas Šlajus. Chicago. IL; A. ir E Šliogenai. Marlborough. 
aneikis, Chicago, IL; E Vasiliauskas. Glen Ellyn. IL 
<ostė Ancevičienė. Chicago. IL. Bromus ir Ona Babušiai. 
i . NY; Vladas Bačiulis. Willowick. OH; Bruno Bakšys. W 
Vaclovas Butrys. VVoodhaven, NJ, Vytautas Grybauskas 
ylautas Jonaitis, Grand Rapids. Ml. Valerija Kundrotienė 

Pigeon v ; anas Karalius. St. Croix. VSVI; Balys Kondratas. Ouaker 
CT; Ade>e . - 'Zikienė, Atlantic Beach. NY. Edmund R Merkys. Center 

aninas ir Balys Milaknis, Arlmgton. VA; B ir E Masiokas. 
**ė S. Mockuvienė. Yucaip-' CA: Vince Piioplienė. Chicago 
iiulis, Chicago. IL; Zign.ds Paroms. Syracuse. NY. A 
'90. IL; Pranas ir Stase Stanelis St Petersburg. FL. Algis 
^rtford, CT, Vincas Urbonas Chicago. IL. kun Jonas Valu-

ST. Clair D 
Canada. V 
Euclid, OH 
CT; Juozas 

20 dol 
Atlantic Bea 
Hartford. C 
Chicago. 'L 

Harbor Nr-
Aurora. CC 
IL; Petras z 

Sereika. C" 
Simonaitis -
tis. Chicago L; Sofia Vėbras, Chicago. IL 

15 dol <• Baronas, Viernhein. West Germany, Gražina Budryte. 
Chicago IL -onius Krokys, Philadelphia. PA. Eglė ir Manus Lamauskai 

'irutė Prapuolemenė. Chicago, IL. Jonas S'drys Santa 
^Sandras Vankas. Racme. Wl E Zabarskas OiandPark 

Euchd. O*--
Monica. C* 
IL. 
10 dol 
Martinas H 

Baublys. C 
Ramūnas B 
bonkiene 
Juodis. Be* 

s Akelaitis. Cleveland. OH Plaoda Balsait'S. Chicago. IL. 
-'akas, Jamaica. NY. Jonas Bukas. Gulfport. FL. Brigita 

ago, IL; Edvvard W Baranauskas. Schenectady, NY. 
• 'iš. Lisle, IL; Petras Bnzgys. Hickory. Hills. IL. Danutė Gar 
cago Ridge. IL, Zigmas Grybmas. O Fallon. IL. Jonas 
y Hills. FL 

įBus dautfiaui 

je įrengiamoje dail . Prano 
Domšaičio vardo galerijoje. In 
s t i tuto vadovybė t inkamai 
prižiūri ir pagal galimybes res
tauruoja turimus dailės darbus. 

Tarybos pirm. Stasys Baras 
iškėlė beprocentinės paskolos 
klausimą, s iek iančia ap ie 
121,000 dol. Atėjo laikas pagal

voti apie meno kūrinių perdavi
mą atgimstančios Lietuvos 
meno muziejams. Šiuo klausi
mu bus tęsiami pasikalbėjimai 
su meno instituto vadovybe. 

Tarybos posėdis, trukęs 3 vai , 
praėjo darnia nuotaika, nors ir 
nebuvo vengta pareikšti savo 
nuomones. 

A.tA. 
CHARLES R. GLOBIS 

Gyveno Brookville. Florida. — anksčiau Marųuette Park. 
Chicagoje. 

Mirė 1990 m. liepos 6 d., sulaukęs 77 m. amžiaus 
Gimė Chicago, IL. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eleanore, patėvis 

Monson. sesuo Harriet Rimkus. 
Velionis buvo sūnus a.a. Charles ir Barbara ir brolis a.a. 

Katherine McDaniel. 
Jis buvo dėde Joyce Van Ryck su vyru Cbarles, Judy 

Hoerster su vyru Edvvard ir John Rimkus su žmona Diane ir 
daug kitų brolio ir seserų vaikų. 

Buvo US Navy veteranas, VVVVZ. 
Kūnas bus pašarvotas antradieni nuo 4 iki 9 v.v. Stepono 

Lackavvicz koplyčioje. 2424 W. 69 St. 
Laidotuves įvyks trečiadienį, liepos 11 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j Sv Kazimiero lietuvių kapines 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę žmona ir g iminės . 

Laidotuvių direkt Steponas C. Lack ir sūnus. Tel. 737-1213. 

GAIDAS-DAIMID 
E U DE I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

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

4348 S. California Avenue 
Te le fonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southvvest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. R o b e r t s Rd. - Tel. (708) 430-5700 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2333 VVest 71st Street 
Chicago. Illinois 6062^ 

1-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Ro.id 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60630 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 30th Avenue 

Cicero. Illinois 60630 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONAI I) A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
I AVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

Tel . (708) 652-5245 

file:///1arquette
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x Kun. Viktoro Rimšelio, 
Marijonų Amerikos Šv. Kazi
miero provincijos vyresniojo, va
dovaujami provincijos tarybos 
posėdžiai vyksta Marijonų vie
nuolyne Chicagoje. Posėdyje 
svarstomi nauji pareigūnų pa
skirstymai ir administraciniai 
reikalai. Posėdyje dalyvauja ta-
rybininkai kun. St. Saplis iš 
Racine, kun. B. Vaišnoras ir T. 
Roth iš Thomson, kun. J. Duoba 
iš Chicagos, ekonomas kun. A. 
Kelpša^ iš Chicagos ir jo padė
jėjas D. Schaefer i? Mananapo-
lio. 

x Sol. Aldona Stempužienė 
dainuos su Lakeside simfoniniu 
orkestru ,,The Chautanąue on 
Lake Erie" vasaros festivalyje 
rugsėjo 7 d. Lakeside, OH. Solis
tė pirmą kartą dainuos Richard 
Wagnerio „Liebestod" iš operos 
„Tristanas ir Izolda". Taip pat 
Sain-Saen, Ponchielli ir Čai
kovskio operų arijas. Diriguos 
Robert L. Cronąuist. Lakeside 
yra Marblehead pussiasaly tarp 
Toledo ir Clevelando. 

x B e n d r a s su s i r i nk imas 
šios apylinkės vadinamo „Home 
Eąuity"' bus liepos 12 d., ketvir
tadienį, 7:30 vai. vak. St. Ad 
rian parapijos mokyklos salėje, 
71 St. tarp Fairfield ir Wash-
tenavv. 

x D a n i s a Kruž ika i t ė , 
Hoo.sick Fall. N.Y., aukštesnio
sios mokyklos mokine. Benning-
ton Banner laikraščio žiniomis, 
muzikos konkurse, grodama 
smuiku, laimėjo 1990 m. Ben-
nington County Chorai Society 
stipendiją. Savo muzikos kelią 
papildo ji vėl vienu laimėjimu. 
Sveikiname ir linkime Danisai 
sėkmės. Jos gimines gyvena 
Waukegan. 111. 

x Mar i j a J a s i u l e v i č i u s . 
Cicero, 111.. lankėsi ..Drauge", 
pratęsė prenumeratą ir įteikė 
20 dol. dienraščio stiprinimui. 
M. Jasiulevičių skelbiame gar
bės prenumeratore. o už auką 
labai dėkojame. 

x Marija Noreikienė. kaip 
ir anksčiau, priima siuntinius į 
Lietuvą ir siunčia, prisilaiky
dama pereitais metais nusta
tytų taisyklių. Dauguma siun
tinių, išsiųstu jau blokados metu. 
pasiekė gavėjus normalia tvar
ka. Adresas: 2543 W. 71 St., 
Chicago, 111. 60629. Priėmimo 
dienos: p i rmad.- t reė iad . 10 
v.r.-4 v.p.p. Informacijai skam
binti vakarais: 1-70*857-7281. 

(ak) 

x „Lietuva Parcel Service" 
siunčia apmokėtu ir neap
mokėtu muitu siuntinius j 
Lietuvą. Siunčiame elektroni 
kos dalykus, siuvimo mašinas, 
vaistus, dėvėtus rūbus ir mais-
to produktus. Parduodame įvai
rią aparatūrą tinkamą naudoti 
Lietuvoje. Darbo vai.: 11 v.r.-5 
v.v., šeštd. ir sekmd. užda
ry t a . Kreiptis: J . Juodvalkie-
nė, 4108 S. Archer. Chicago. 
IL 60632. tel. 312-254-2817. 

(sk) 

x Kun. J o s e Morais, MIC, 
Lisabonos marijonų studentų 
prefektas, yra atvykęs į Marijo
nų vienuolyną kaip svečias. Jis 
apžiūrėjo vienuolyno biblioteką, 
domėjosi „Draugo" spausdini
mu ir spaudos darbais. Jis yra 
portugalas, bet domisi ir lietu
viškais reikalais. 

x Dr. Adolfas Darnusis Lie
tuviškųjų studijų savaitėje Dai
navoje rugpjūčio 15 skaitys įdo
mią paskaitą „Brazaičio-Škirpos 
ir Landsbergio vyriausybių pa
ralelė". Dr. Darnusis dalyvaus 
dar ir dviejuose simpoziumuose. 
Savaitę rugpjūčio 12-19 dieno
mis rengia Lietuvių Fronto bi
čiuliai 

x J a u n i m o t a u t i n i s an
sambl i s „ G r a n d i s " negavo 
vizų ir negalėjo išvykti į Lietu
vą. ..Grandis" labai dėkinga vi
siems, kurie ją prisiminė, o 
dabar rengsis pasirodyti tik šio 
krašto lietuviams. 

x Ju l ius Paka lka , švęsda
mas garbingą 75 amžiaus su
kaktį, vietoj iškilių pietų, au
kojo Tautos fondui okupuotos 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
1000 dol Aukodami Tautos fon
dui pasisakome už nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atsta
tymą. 

x Jurg i s Petrulai t is , gyve
nąs Šventybrasčio km., Kėdai
nių raj., ieško savo brolio Kazio 
Petrulaičio-Vaičiūno, kadaise 
gyvenusio Worcester, MA. Jei 
kas žinotų apie Kazį Petrulai-
tį-Vaičiūną, prašomi pranešti: 
Jurgis Petrulaitis. Kėdainių 
raj.. Tiškūnų paštas, Šventy
brasčio km.. Lithuania*. 

x „Draugo" liepos 5 d. lai
doje, rašant apie dr D. Bu: 
nevičiūtės mokslo baigimą, bu
vo klaidingai parašytas jos bro
lio vardas. Dr Dianos Buinevi-
čiūtės broliai yra inž. Rimantas 
ir inž. Aris. Už klaidą atsipra
šome. 

Standard Federal banko prezidentas Dovydas Mackevičius ir senior 
viceprezidentė Rūta Juškienė ir Indre Bungardaite po fondo įsteigimo Indrės 
gydymui. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
MERGAITĖS GYDYMUI 

Standard Federal banke nese
niai buvo įsteigtas fondas Indrei 
Bungardaitei. Trijų metų Indrė 
su savo mamyte yra atvyku
si į Chicagą iš Lietuvos gydytis 
nuo retos odos ligos. 

Indrė turi „congenital hairy 
melanocytic nevus". Jos kairės 
rankutės, krūtinės, nugaros ir 
kakliuko oda yra juoda, kieta ir 
apaugusi ilgais, juodais plau
kais. Ši liga ne tik gadina jos 
kūnelio išvaizda, bet lengvai 
gali išsivystyti i odos vėžį. 

Dr. Kastyčio Jučo pastango-

organizacija, kuri sutiko savo 
ligoninėje Indrei veitui padaryti 
re ikal ingas operacijas. Tų 
operacijų bus dau£ ir jos ilgai 
užsitęs, nes reikės netinkamos 
odos vietoje ..persodinti" odą iš 
kitų kūno dalių. Nors operaci
jos nekainuos, bet Indrė ir jos 
mamyte turės daug išlaidų 
vaistams, mediciniškoms prie
monėms ir pragyvenimui. 

Norintieji padėt: Indrei ir jos 
mamytei šias išlaidas padengti 
gali siųsti auką šiuo adresu: 
Indre Bungardaite Trust Fund, 
Standard Federal Bank, 4192 S. 
Archer Ave.. Chicago. IL 60632. 

x Galiu sutikti jūsų gimi
n e s ir artimuosius iš Lietuvos 
Niujorko ir Vašingtono aerodro
muose ir atvežti j ("'ikagą ir jos 
priemiesčius norimu adresu. 
Taip pat nuvežu išvykstančius 
į tuos pačius aerodromus. 
Skambinti tel. 1-312-476-8734. 

< s k > 

x Ats iun tė už ka l ėd ines 
korteles ir kalendorių po 10 
dol. dr. M. Budrys, V. Šimkus, 
Bronė Gruodis. A. Tamulis. 
Vera Bubnys. Jonas Vencius, 
Mečys Javas, Vladas Jomantas. 
Emil Mamat, Aleskopas. Jurgis 
Fedoravičius. P. Peleckas. Jonas 
Venckus. Kaze Brazas, Alfonsas 
Velavičius. Regina Petrauskas. 
Labai ačiū. 

x Bronius Blinstrubas, Oak 
Lawn. 111.. ..Draugo" nuoširdus 
rėmėjas, garbės prenumerato
rius, buvo atvykęs į ..Draugą", 
pratęsė prenumeratą, pridėjo 30 
dol. dienraščio stiprinimui ir 20 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ir didelis 
ačiū. 

x Chicagos miesto ruošia
m a s „Air and Water Show" 
įvyksta sekmadieni, liepos 15 d. 
Kaip ir kiekvienais metais. 
Korp' Neo Lithuania. Chicagos 
padalinys, ruošia savo tradicinę 
laivo išvyką šios parodos metu. 
Jei norite vykti laivu, prašome 
skambinti Aušrai J a sa i ty t e i 
312-434-2165 arba Vidai Mom-
kutei 312-925-6193. 

(sk.) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus N*ew Yorko aerodro 
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki
mais ar autobusais — skambin
kite } New Yorko kelionių agen
tūrą „VYTIS" 718-769-3300. 

isk» 

mis Indrei ir jos mamytei buvo Kiekv'ienam aukotojui Indrės 
išrūpintas leidimas atvykti Į m a m y t ė a s m e m š k a i padėkos. 
Ameriką gydymui 
susisiekė su 

Dr. Jučas 
Shr iners PAGALBA LIETUVAI -

LITHCANIAN MERCY LIFT 

x J o n a s Žebrauskas , Jad
vyga Poška. Chicago, 111.. 
..Draugo" garbės prenumerato
riai, nuoši rdūs dienraščio 
rėmėjai, lankėsi administra
cijoje, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su visa 
šimtine. Labai dėkojame. 

x VAISTAI I LIETUVĄ! 
DĖVĖTI drabuž ia i ir kiti 
daiktai Kiekiai ner ibo jami . 
MUITO NĖRA. Aukštos koky 
bes PALENDVTCA, SKILAN
DIS, rūkytos deš ros , $84 
TRANSPAK. 2638 W. 69th 
St . , C h i c a g o . IL 60629. 
312-436-7772. 

(sk» 

x Dr. Ina Užgirienė, Wor 
cester. Mass., Robert Boris. 
Bloomfield Hills. Mich.. Kazys 
Kilikauskas, Los Angeles. CaL. 
Martha Arlauskas, Middletown. 
Ohio. Juozas Briedis, West 
B'oomfield, Mich.. ..Draugo" 
garbės p renumera to r i a i , 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą 
su visa š imt ine Labai 
dėkojame. 

x Dr. V y t a u t a s Gavel is , 
Collingsville, 111.. Petrė Kas-
peravičiūtė, St. Petersburg. 
Fla.. Laima M. Tumas, Santa 
Monica, CaL. Lionginas Pliura. 
Racine. Wisc., ..Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, su 
p renumera tos pra tęs imu 
atsiuntė po visą šimtinę. Labai 
dėkojame. 

x Komp. muz. Stanton--
Stankūnas . Elizabeth, N.J.. 
Ant. Garkūnas. Dundas. Ont.. 
Kanada, Sofija Petravičienė. 
Miami Beach. Fla.. Vladas 
Gelažius. St. Petersburg Beach. 
Fla.. ..Draugo" rėmėjai, garbes 
p renumera to r i a i . pra tęsė 
prenumeratą su visa šimtine 
Labai dėkojame. 

x Kun. E. Sta tkus , Grand 
Rapids. Mich.. John Kareckas. 
Hamilton, Ont . Kanada. I. 
ITpa. Dorchester, Mass.. Elena 
Skladaitis. Waterbury, Conn.. 
Pianas Gudaitis, Lackport 111 . 
„Draugo" garbes prenumera 
tor ia i . rėmėja i . pra tęsė 
prenumeratą su visa šimtine 
Labai dėkojame 

Dar ta ip nesenia i , ka i 
nebuvo galima spaudos ar tele
vizijos dėmesio į save atkreipti . 
Lietuvai patekus į pasaulio 
dėmesio centrą. ..media" pra
dėjo apie ją žinių ieškoti. Buvo 
ats iminta , kad l ie tuvių ir 
Chicagoje yra Tai buvo pradėta 
jų ieškoti. Televizijos ekranuose 
mirgėjo Li thuanian P laza 
saliūnų iškabos. Lietuviškas 
įstaigas ir redakcijas užplūdo 
įvairūs reporteriai su foto 
aparatais ir televizijos kame
roms. Bet tuojau buvo aiškiai 
matoma, kad su tokia informa
cija iš savo kiemo neišeisime. 
Kokia senute 69 toje ar 71-moje 
gatvėje užkalbinta nebūtinai 
mokėjo užtenkamai angliškai ar 
turėjo tinkamą atsakymą. Mūsų 
įstaigose dirbantieji taip pat ne 
visi gali tinkamai išsireikšti. 
Kai pradėjo mūsų ieškoti, tai 

dainai neturėjome ką pasakyti. 
Vykstant dabar t in iams įvy

kiams Lietuvoje, mums patiems 
ne t ik savaitraščių, bet ir dien
rašč ių n e b e u ž t e k o . Dienos 
senumo žinios jau yra pase
nusios. Bet dar pasitaiko, kad 
a t v y k s t a n t i e j i iš L i e tuvos 
mėnesio senumo įvykius mums 
bando pasakoti. Bet su tokiomis 
žiniomis mes j au nebegalime 
operuoti ir į viešumą išeiti. 

Jaunesnės kar tos mūsų aka
demikai ir profesionalai ta i 
pamatė ir suprato, kad da
bartinėje žinių perdavimo tech
nologijoje nebegalime vadovau
tis prieškariniais metodais. Tad 
būrelis jaunesnių žmonių, kurie 
norėjo įsijungti į Lietuvos atgi
mimo vyksmą , savo t a r p e 
pasitarę įsteigė „Hot Line". Ne 
tik įsteigė, bet mokėjo ir į 
viešumą išeiti. Apie juos greitai 
visi sužinojo. Pagrindinių ka
nalų televizijos žiniose dažnokai 
tekdavo apie juos girdėti. „Hot 
Line" t a rnyba buvo dažnai mi
nima ir jų telefonas pakarto
tinai perduodamas. Tokiu būdu 
įsijungė ir daug tokių, kurie nuo 
lietuviško gyvenimo jau buvo 
atitolę. Į ų surengtą politinį 
s u s i r i n k i m ą a t s i l ankė kon-
gresmanai , senatoriai ir „me
dia" atstovai. Tuo tarpu mūsų 
politinių grupuočių renginiuose 
jie retai tematomi. Senų veiklos 
m e t o d ų d a r n e n o r i m a a t 
sisakyti. K a s neina sų gyven-
mu, tą gyvenimas palieka. 

Rusiškajai meškai savo dantis 
parodžius ir pradėjus Lietuvos 
ekonominę blokadą, pasigirdo 
prašymas medicininės pagalbos. 
Lietuvoje didelis trūkumas įvai
riausių vaistų. Ilgame vaistų 
sąraše visuomet minimas in
sulinas. Tačiau Maskva apie tai 
nė nekalba, kad insulino įmonės 
įrengimai iš Lietuvos buvo iš
vežti dar 1940 m. vasaros gale. 
Tai buvo p i rmut inė įmonė, 
kurią Maskva „paglobojo". 

Tačiau neka lbėk ime apie 
praeitį, kurios jau nepakeisime. 
Iš beveik tų pačių žmonių tar
po, ku r i e organizavo „Hot 
Line", kilo sumanymas orga
nizuoti medicininę pagalbą. 
Tokiu būdu ir atsirado ..Lithu
anian Mercy Lift". Jie turi ne 
t ik daug energijos, bet tur i 
idėjas ir naudoja metodus, kurie 
šiame kraš te naudojami. J ie ne 
t ik lietuvių tarpe bando pra
vesti vaistų rinkliavą, bet eina 
į farmaceutines kompanijas ir 
vaistų sandėlius, kad gautų 
didesnius kiekivis vaistų Lie
tuvai. Amerikos firmos kasmet 
paskirsto bilijonus dolerių kraš
tams, kurie pagalbos reikalingi. 
Dabar ir Lie tuvai pagalba 
reikalinga, tad reikia eiti, bels 
ti ir prašyti . Čia ir gydytojai 
galėtų daug padaryti, kurie dir 
ba įvairiose ligoninėse. Li
goninės kasmet išleidžia daug 
mi l i jonų do le r ių nau ja i 
t echn ika i . Senus pr ie ta isus 
dažnai paaukoja Trečiajam 
pasauliui arba labdarybės rei
ka l ams . Tad tokias progas 
reikėtų ir mums išnaudoti, ypač 
dabar Lietuvos vardui plačiai 
nuskambėjus, būtų lengviau tai 

IŠ ARTI 
A R G E N T I N O J E 

— Rosario Lie tuvių jau
nimo tautinių šokių grupė „Šal
tinis" gegužės 13 d. surengė Mo
tinos dienos minėjimą. Šv. Mi
šios buvo bažnyčioje, maldos 
prie kryžiaus ir tylos minutė. 
Meninę programą atliko „Šalti
nis". 

— G u s t a v a s M a j a u s k a s , 
Stasio Majausko anūkas, Aust
ra l i jos Melbourne laimėjo 
sunkaus kilnojimo trečią vietą. 
Argentinoje jis yra sunkaus 
kilnojimo čempionas. 

— Kun. Vi tas Šimanskis , 
MIC, Villa del Dique ir Rumipal 
lietuviams surengė Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
minėjimą pamaldomis Šv. Kazi
mie ro koplyčioje. Vėl iau 
meldėsi į Aušros Vartų Mariją, 
Šv. Kazimierą ir palaimintąjį 
Jurgį Matulaitį. 

— Ar i ana R a s t a u s k a i t ė , 
Lietuvių Jaunimo kongreso Pie
tų Amerikoje rengimo pirmi
ninkė, ir Alfredas Ruplėnas iš
vyko į Šiaurės Ameriką tartis 
dėl Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongreso. Ten kalbėjosi su 
kongreso rengėjais, Lietuvių 
Bendruomenės vadais, dalyvavo 
A. Rastauskaitė ir Washingtone 
s u r e n g t a m e pol i t in iame 
seminare. Ariana Rastauskaitė 
š iemet laimėjo Eugenijaus 
Kriaučeliūno Jaunimo premiją, 
kurią jai 1000 dol. sumoje įteikė 
Kriaučeiiūnų šeima. 

— A.a. J o n a s Brazys , 87 
metų amžiaus, mirė Buenos 
Aires mieste ir palaidotas 
Chacarita kapinėse. Nuliūdime 
liko žmona Stasė Klimaity-
tė-Brazienė, sūnus su šeima, 
giminės ir artimieji. 

IR TOLI 
— Susivienijimas Lietuvių 

Argent inoje ir jo Kultūrinė 
sekcija turi kelis lietuvių kalbos 
k u r s u s j aun ies iems ir su
augusiems. Juos veda Juana 
Dumšė, Arnoldo Vezbiskas, 
Nicolas Bratanich, Nelida S. 
Mahne, Henrikas Čikota. 

— A.a. B o l e s l o v a s I v a 
n a u s k a s , 84 metų amžiaus, 
mirė Adrogue mieste. Buvo iš 
Klaipėdos. Argentinoje gyveno 
nuo 1932 m. Buvo vedęs 
Leonorą Urbelytę, išaugino dvi 
dukras Delią Leonorą ir Elbą 
Dorą — abi su šeimomis. Palai
dotas Calzada kapinėse su reli
ginėmis apeigomis. 

— A.a. Vladas N o r m a n a s , 
78 metų, mirė Coronel Brand-
sen, Buenos Aires, provincijoje. 
Liūdesyje liko žmona Morta 
Pe t r a i t y t ė -Norman ienė i r 
vaikai — mokytojas Tomas, 
agronomas Martynas, duktė 
Goda — visi su šeimomis. 

x A.a. An tanas Bačansk i s , 
57 metų amžiaus, mirė Lanus 
mieste. Buvo veiklus Susi
vienijime Lietuvių Argentinoje. 
Nuliūdime liko žmona Alma 
S tankev ič iū tė -Bačansk ienė , 
t rys dukterys su šeimomis, 
motina ir kiti artimieji. 

— A.a. Ona Saka l auska i t e -
Rudėn ienė , 82 metų amžiaus, 
mirė Buenos Aires mieste ir 
palaidota Chacarita kapinėse. 
Nuliūdime liko vyras Jonas, 
duktė ir sūnus su šeimomis. 
Liko taip pat daug giminių ir 
artimųjų. 

— A.a. Ona K r u š i n s k a i t ė 
Undrait ienė, 91 metų amžiaus, 
mirė vasario 10 d. Avellanedoje. 
Liko liūdesy duktė Aldona ir 
šeima. 

padaryti. Manau, būtų galima 
išaiškinti, kad šiuo metu Lie
tuvos situacija yra blogesnė, 
negu Meksikos arba Nigerijos. 

Taip pat reikėtų pravesti stip
rią akciją, kad sen. D. Moyni-
han (D. NY) pasiūlytas įstatymo 
projektas S.2757 būtų praves
tas . Beje, LB-nės atsišaukime 
senatoriaus pavardė buvo ne
teisingai parašyta. Šiuo įsta
tymu Lietuvai būtų paskirta 10 
milijonų dol. humanitarinei pa
galbai. Ta pačia proga reikėtų 
pažymėti, kad pirmoji vaistų 
siunta jau pasiekė Lietuvą. Iš 
Lietuvos Sveikatos ministerijos 
yra jau gautas padėkos laiškas. 
Lithuanian Mercy Lift veikla 
y ra remiama mūsų veiksnių, 
ta ip pat jos veiklą remia ir kele
tas senatorių bei kongresmanų, 
tad su tokiu užnugariu drąsiau 
gal ima k re ip t i s į įvairias 
amenkietiškas institucijas. Tad 
jų veikla turėtų susilaukti ir 
mūsų visuomenės platesnės pa
ramos ir dėmesio. 

J . Žygas 
NAUJA FARMACIJOS 

DAKTARĖ 

Dr. Lina Didžbalytė, gyv. Oak 
Lawn. 111. Reginos ir Adomo 
Didžbalių duktė, birželio J.0 d. 

baigė University of Illinois Col-
lege of Pharmacy, įsigydama 
Farmacijos daktaro laipsnį — 
Pharm. D. 

Vilniaus universiteto mergaičių choras ..Virgo" Jaunimo centro sce 
I.oreta I.«n-.nskaitė. 

noje. Kairėje ch.ir<> diri^ent*-
Nuotr Jono Tamulaičio 

Dr. Lina Didžbalytė 

Dr. Lina Didžbalytėtbūdama 
universitete, visą laiką buvo 
garbės sąrašuose — Dean's List. 
Priklausė American Pharma-
ceutical Assoc. ir garbės organi
zacijoms Phi Eta Sigma, Alpha 
Lambda Delta, Golden Key Na
tional Honor Society ir College 
of Pharmacy Honors. 

Ji buvo Aušros Vartų tunto 
skautė, dabar skautė akademi
ke. Šoko „Grandies" ir Vyčių 
tautinių šokių grupėse. Lina 
baigė Marąuette Parko ir Kris
tijono Donelaičio lituanistines 
mokyklas ir Pedagoginį litua
nistikos institutą. 

Dr. Linos pasisekimu džiau
giasi jos tėvai, sesutės Vida ir 
Dana, brolis Adomas, močiutė 
Ona Didžbalienė ir tėvukai 
Alina ir Jonas Savickai. 

Linkime dr. Linai Didžbalytei 
geriausios sėkmės jos pasirink
toje profesijoje. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
CeStad 9 v r iki 1 vai d 


