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Kelias į Europos Tarybą 
Pirmadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, birželio 20 d. (Elta)-
Birželio 29 dieną Budapešte 
prasidedančioje Europos Tary
bos parlamentinės asamblėjos 
sesijoje, dalyvauja ir Lietuvos 
respublikos delegacija, vadovau
jama Aukščiausiosios Tarybos 
seniūno Eugenijaus Gentvilo. 
Nuo praėjusių metų rudens Lie
tuva tur i Europos Tarybos 
specialaus svečio statusą ir yra 
padavusi paraiškas tapti pilna
teise šios organizacijos nare. 
Praėjusią savaitę Europos tary
bos parlamentinės asamblėjos 
atstovai buvo atvykę į Vilnių ir 
tyrė, ar Lietuva atitinka demok
ratinės valstybės standartus, ar 
gali būti priimta i Europos Ta
rybą. Preliminarinės išvados ir 
bus paskelbtos dabar, Budapeš
te. O galutinai Lietuvos narys
tės klausimą numatoma spręs
ti parlamentinės asamblėjos se
sijoje, kuri vyks rugsėjo pabai
goje - spalio pradžioje Stras-
bourge. 

Pabalt i jo valstybių 
vadovų pare išk imas 

V. Landsbergis, A. Ruutel ir 
A. Gorbunovs padarė pareiškimą 
dėl pavojaus Rusijos karinės 
jėgos panaudojimo kitų valsty
bių teritorijoje. Pabaltijo vals-
tyvių vadai, sakoma pareiš
kime, yra labai susirūpinę, nes 
padažnėjo Rusijos valstybės ir 
karinės valdžios atstovų kalbų 
apie galimą Rusijos karinės ga
lios panaudojimą kitų suverenių 
valstybių teritorijoje neva tam, 
kad būtų apginti rusai ir Rusi
jos interesai pastarosiose šalyse. 

Panašūs pareiškimai priešta
rauja Jungtinių Tautų organi
zacijos įstatams ir Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Pasitarimo (CSCE) baigiamojo 
akto nuostatams. 

Grėsmė iš Baltijos jūros 
gelmių 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Aukščiausiųjų Tarybų pirmi
ninkai V. Landsbergis, A. Ru
utel ir A. Gorbunovs pasirašė 
kreipimąsi į Pabaltijo jūros 
šalių ir vyriausybių vadovus, į 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Pasitarimą ir Jungti
nių Tautų organizaciją. Kreipi
mesi rašoma, kad Baltijos jūroje 
pirmaisiais metais po antrojo 
pasaulinio karo Sovietų Sąjun
ga paskandino šimtus tūkstan
čių tonų krovinių nuodingųjų 
medžiagų. Daugiausia jų pa
skandinta Latvijos ir Lietuvos 
teritorinių vandenų pasienio ra
jone. Irstant konteinerių, svie
dinių ir bombų apvalkalams, 
prasiskverbiantys nuodai (tokių 
požymių jau pastebima) kelia 
grėsmę milijonų žmonių gyvy
bei ir sveikatai, taip pat visai 
Baltijos jūros gyvūnijai ir auga
lijai. 

Kad būtų išvengta ekologinės 
katastrofos, siūloma sudaryti 
3altijos komisiją nurodytajai 
:tin pavojingai ekologinei pro
blemai skubiai ištirti, surengti 
1992 metų rugsėjo paskutinę sa
vaitę — per Pasaulinę Jūros 
dieną — visų suinteresuotų ša
lių atstovų tarptautinę konfe
renciją, pagal galimybes daly
vauti joje valstybių ir vyriausy
bių vadovams ir spręsti šią 
problemą. 

KGB a rchyvai grįžta 
į Lietuvą 

Į Lietuvą atgabenta pirmoji iš 
Rusijos grąžinamų KGB archy
vų dalis. Šiai dokumentų grąži

nimo operacijai vadovavęs spe
cialiai sudarytos vyriausybės 
komisijos primininko pavaduo
tojas, „Sąjūdžio" seimo tarybos 
pirmininkass Juozas Tumelis 
Eltos korespondentui pasakė: 
„Uljanovsko saugykloje, į kurią 
buvome nuvykę, matėme 250 
metrų ilgio lentynas su bylomis, 
išgabentomis iš Lietuvos. 
Parvežtose bylose — 50,000 žmo
nių likimai, Lietuvos istorijos 
dalis". 

Jono Aisčio gimtinėje 

Tarp Rumšiškių ir Dovaino-
nių, Jono Aisčio sodybvietėje 
paminėta poeto gimimo 88 metų 
sukaktis. Susirinko jo kūrybos 
gerbėjai iš aplinkinių kaimų, iš 
Vilniaus, Kauno, kitų miestų. 
Tradicija čia pagerbti poeto at
minimą gimė prieš trejus me
tus, kai vietinis „Pravienos" ko
lūkis įsteigė kasmetinę premi
ją už Jono Aisčio kūrybos propa
gavimą. Pirmąja laureate tapo 
aktorė Virginija Kochanskytė. 
Dabar, kai kolūkio nebėra, me
cenato pareigas perėmė Rumšiš
kių apylinkės viršaitis. Šįmet 
premija įteikta filologijos dak
tarui Vytautui Kubiliui, kuris 
daug metų nuoširdžiai rūpinasi, 
kad Lietuvoje būtų leidžiama 
Jono Aisčio kūryba, tyrinėja ją, 
rašo straipsnius. 

Jono Aisčio gimimo metinių 
minėjime dalyvavo jo likimo 
brolis — Bernardas Brazdžionis. 

Gaisras Čepkelių rezervate 
Lietuvoje — karšta vasara. 

Termometro stulpelis niekaip 
nenori leistis žemiau 20 C (68 
F). Lietaus — nė lašo. Žolė 
ruduoja nudegusi nuo saulės. 
Neapdairiai numesta nuorūka, 
degtukas ir — gaisras. Sekma
dienį visą Lietuvą sujaudino 
žinia apie gaisrą Čepkelių rezer
vate. Miškas labai sausas. Ar 
neatsitiks taip, kad liepsnos 
visai sunaikins šį mūsų gamtos 
turtą? 

Atsakymą į šį klausimą Eltos 
korespondentas gavo Aplinkos 
apsaugos departamente. Gais
ras, kaip pranešama, kilo rezer
vato centrinėje dalyje. Vėliau 
užsidegė šalimais esančios miš
ko salos. Dzūkijos nacionalinio 
parko, Čepkelių rezervato dar
buotojams į pagalbą tuoj pat 
atskubėjo Kabelių, Linažerio. 
kitų gretimų kaimų gyventojai. 
Bendromis pastangomis pavyko 
suvaldyti liepsną, užkirsti jai 
kelią link kaimų, nukreipti į 
šlapius tarpinių pelkių plotus 
Liepsnos ėmė slopti. Dvyliktą 
valandą prasidėjęs gaisras apie 
19 valandą jau buvo užgesintas. 
Negalutiniais duomenimis 
sudegė apie 55-60 hektarų miš
ko. Gaisravietėje budi Krašto 
apsaugos pareigūnai, Čepkelių 
rezervato darbuotojai, vietiniai 
gyventojai. Naktį vienoje vieto
je gaisras buvo atsinaujinęs. 
Dieną — pavojus dar didesnis. 
Tačiau šiose vietose dabar yra 
pakankamai žmonių. Jei gais
ras vėl atsinaujintų, jis bus be
matant lokalizuotas ir užgesin
tas. (V.P.) 

Prancūzijos prez. Francois Mitterand (trečias iš k./, apsuptas Bosnijos saugumo dalinių, žygiuoja 
Sarajevo mieste, atvykęs j Sarajevo perduoti Bosnijos-Herzogovinos rezistentams vilties ir 
pastiprinimo linkėjimus, nors visą laiką apylinkėse vyko susišaudymai. Perspėtas apie šaudymosi 
pavojų, Mitterand iš Kroatijos Split miesto malūnsparniu atskrido j Sarajevo aerouostą 
sekmadienį. Sekmadienio vakarą Sarajevo miestą apsupę serbų sukilėlių daliniai pranešė kad 
jie Sarajevo aerouostą perduoda Jungtinių Tautų daliniams ir vidurnaktį jau JT pranešė, jog 
serbai iš aerouosto atsitraukė. 

Nepasitikėjimas — priešas iš vidaus 
Parlamento darbą trukdo partijų nesutarimai 

Vilnius, birželio 28 d. — Per 
paskutinius dešimt mėnesių 
nuo viso pasaulio pripažinimo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ne
priklausomybės pernai metų 
rugsėjo mėnesį, Lietuvai iškilo 
nauja grėsmė, rašo Chicago Tri
būne korespondentas Vilniuje 
Vincent Schodolski. Dabar, kai 
Lietuva galynėjasi su nauju 
priešu viduje, prieštankinės ba
rikados aplink Lietuvos parla
mento rūmus, ginant Lietuvą 
nuo priešo iš Maskvos, yra 
apaugusios piktžolėmis, ir spyg
liuotos vielos rūdija. 

Buvęs Lietuvos prekybos mi
nistras Albertas Sinevičius, 
atsistatydinęs iš pareigų dėl val
džios nerangumo, koresponden
tui aiškino: „Anksčiau turėjome 
vieną priešą, būtent Maskvą. 
Kai tas priešas išnyko, žmonės 
ėmė dairytis kitų priešų ir pra
dėjo pulti vieni kitus". 

„Politinis susiskaldymas Lie
tuvoje yra toks gilus", — rašo 
Schodolski, — „kad kurį laiką 
parlamentas, kuris sovietinių 
tankų ir dalinių puolimo metu 
vieningai stovėjo už barikadų, 
turėjo rinktis atskiromis sesi
jomis, kad opozicinėms grupėms 
nereiktų sėdėti tame pačiame 
kambaryje". 

„Tuo tarpu būtinos ekonomi
nės reformos yra užstrigusios, 
infliacija siaučia nepažabota, 
pramonės produktyvumas yra 
nusmukęs 50 procentų, būtinai 
reikalingų užsienio investicijų 
kaip ir nėra ir valstybė išleidžia 
beverčius talonus mokėti algas 
darbininkams, kurių daugelis 
nieko nedirba", rašo korespon
dentas. 

Žymūs ekonomistai perspėja, 
kad Lietuva, rekordiniu greičiu 
apsiimdama skolas ir neturė
dama kaip jas grąžinti, lekia į 
ekonominę katastrofą, kuri ga
li iš Lietuvos atimti sunkiai 
laimėtos laisvės vaisius, o su
siskaldymai pakenks ir Pabalti
jo kraštų integravimuis' į Cent
rinę Europą. Vienas Lietuvos 
valdžios pareigūnas pareiškė: 
„Kaip įveiksime šias didžiules 
problemas, jei nepajėgiame 
įveikti vienas kitu nepasitikė
jimo?" 

Frakcijos parlamente 
Parlamente šiuo metu yra 

devynios frakcijos, kurios, vie
no vadovaujančio parlamentaro 
žodžiais, „kuone metus nepri
klausomybės pragaišino, besi-
pešdamos savo tarpe". Šios frak
cijos atstovauja daugelį pozici
jų, pradedant su keturiomis gru
pėmis, teberemiančiomis prez. 
V. Landsbergį, ir baigiant len
kų mažumos interesus atstovau
jančią grupę ir buv. Komunistų 
Partijos narius atstovaujančią 
grupę. 

Lietuvos Demokratinė Darbo 
Partija (LDDP\ didžiausia par
tija Lietuvoje, kurios narių dau
guma — buvę komunistai, vado
vavo daugeliui akcijų trukdyti 
ekonomines ir politines refor
mas. Bet Landsbergio persvarą 
galutinai sunaikino Tautos 
Pažangos Partijos sprendimas 
neberemti Landsbergio vyriau
sybės. 

Šiuo metu prez. Vytautas 
Landsbergis, atvedęs Lietuvą į 
nepriklausomybę, yra puolamas 
iš abiejų opozicinių grupių 

ir daugelio savo buvusių 
rėmėjų, kaltinančių jį, kad jis 
esąs atitrūkęs nuo žmonių, ne
bežino, ko jie nori ir tesirūpina 
tik savo asmeninės galios didi
nimu. „Dabar jau kalba yra ne 
apie dešiniuosius ar kairuosius, 
o apie pro-Landsbergininkus ir 
anti-Landsbergininkus", repor
teriui kalbėjo Kazimieras Anta
navičius, buvęs artimas Lands
bergio patarėjas ir Sąjūdžio kc 
alicijos narys. 

Tautos Pažangos frakcijos na
rių dalis yra buvę sąjūdininkai, 
kurie rėmė Landsbergį iki jo su
šaukto referendumo dėl prezi 
dento institucijos, norint su
stiprinti prezidento galią. Cent
ro frakcija, kurią taip pat suda
ro buvę Landsbergio šalininkai, 
jų tarpe ir Antanavičius, dabar 
jau irgi persimetė į opoziciją, 
kadangi valdžia per lėtai einan
ti į ekonominę reformą. 

„Kam gi jam tų galių reikė
jo?", — išmetinėjo Antanavičius. 
„Jis jau turėjo visas galias, 
kurių jam reikėjo. Jis tik užsi
spyrė tapti prezidentu. Tik to jis 
norėjo ir buvo tikras, kad lai
mės". Bet čia jis apsiskaičiavo, 
nes gegužės 23 d. referendumui 
nesusidarė pakankamas balsuo
tojų skaičius. 

Landsbergio galia remiasi jo 
pirmininkyste Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos. Jis tačiau 
tvirtino, kad jam reikia daugiau 
galios, norint įveikti monumen
talias pokomunistinės Lietuvos 
problemas ir įsisenėjusių biuro
kratų abuojumą. Dabartinė 
Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
tačiau buvo išrinkta Sąjūdžio 
dominuojamuose rinkimuose ir 

— Arabų kraštai patenkinti 
Darbo partijos laimėjimais Izra
elio rinkimuose, nes dabar gali 
tikėtis našesnių ir spartesnių 
taikos derybų. Nors Yitzhak 
Rabi n yra priešingas Palestinos 
valstybei, bet jis labiau linkęs 
suteikti palestiniečiams autono
miją ir sustabdyti žydų gyven
viečių statybą 1967 m. okupuo
tose arabų žemėse. 

Lietuva nugali buv. 
Sovietų Sąjungą 

Badajoz, Ispanija, birželio 
28 d. — Paskutinėse šio turnyro 
rungtynėse Lietuva nugalėjo 
Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugą (NVS) 116:79 san
tykiu ir tolimesnėms olimpinės 
atrankos rungtynėms išvyko į 
Zaragozą. Badajoze Lietuva 
įtikinančiai įveikė visus sa'-o 
priešininkus ir turnyrą baigė 
5:0 rezultatu. Ryngtynėse prieš 
NVS pasižymėjo Sabonis su 33 
taškais ir Marčiulionis su 26. 

Pirmadienį, birželio 29 d. Lie
tuva Zaragozoje žaidė prieš 
vieną iš stipriausių Europos 
komandų — Kroatijos rinktinę. 

Litai — politinio žaidimo 
objektas 

Arvydas Sabonis teikia autografus Nuotr. Valdo Malinausko 

Vilnius, birželio 19 d. — Nors 
litų Lietuvoje buvo laukiama 
jau nuo pernai metų rugsėjo 
pabaigos, spausdintų litų užsa
kymas dar net iki šiol neiš
pildytas (dabar jau sakoma, kad 
šio mėnesio pabaigoje), bet anot 
„Lietuvos ryto" korespondentės 
Bronės Vainauskienės, lito ne-
įvedimo priešastys — politinės. 

Lietuvos banko vadovai pri
mygtinai kartoja, jog „bankas 
buvo techniškai pasirengęs 
įvesti litus dar praėjusių metų 
gruodžio mėnesį". Dokumentai 
rodo, kad iki 1991 metų gruo
džio pabaigos buvo pagaminta ir 
atvežta į Lietuvą tik trys (ge
riausiu atveju keturios) siuntos 
iš vienuolikos. Trys siuntos su
daro 8.76% visų litų kiekio. 
„Lietuvos ryto" ekspertų nuo
mone, tokios sumos neužtenka, 
norint įvesti savus pinigus. 

Atrodo, jog litai dėl viešo skan
dalo tapo politinio žaidimo ob
jektu, ir dabar jų įvedimo laikas 
gali priklausyti nuo to, ar Vy
riausybė sugebės išsireikalauti 
Parlamente, kad būtų pakeistas 
Lietuvos banko pirmininkas ir 
valdyba. 

Birželio 18 d. parlamento 
posėdyje premjeras G. Vagno
rius pasakė, jog Lietuvos banko 
vadovams nepakanka kompe
tencijos ir organizuotumo, jog 
valstybės bankas vykdo jam ne
būdingas komercines funkcijas. 
Premjeras pateikė Aukščiausia
jai Tarybai nutarimo „Dėl Lie
tuvos banko valdybos paleidimo 
ir jo veiklos reorganizavimo" 
projektą. 

Pagal šį nutarimą Lietuvos 
bankas netektų teisės užsiimi
nėti komercine veikla, jam 
pr ik lausytų išimtinė teisė 
rūpintis pinigų emisija, o banko 
administracijos atstovai netu
rėtų teisės būti banko valdybos 
nariais. Nutar imo projekto 
svarstymą Parlamentas įtraukė 
į savo darbų planą tik vieno 
balso persvara. Primename, kad 
apytikriai prieš mėnesį deputa-

jos daugumą sudaro reformų 
šalininkai. 

Visos tos politinės nesantai
kos pasekme, Lietuvos gyvento
jų tarpe įsigalėjo apatija, nors 
iki šiol jie šimtatūkstantinėmis 
miniomis rinkdavosi reikalauti 
nepriklausomybės ir saugoti ne
priklausomos Lietuvos parla
mentą nuo sovietų puolimo. 

įsigalėjo politinė apatija 

Tik 10% galinčiųjų balsuoti 
pareiškė savo norą dėl KGB 
bendradarbio Virgilijaus Čepai
čio atstatydinimo iš AT deputa
to pareigų. Jį vos vos pasisekė 
pašalinti. Daugelis AT deputatų 
pareiškė nebekandidatuosią 
spalio mėnesį vyksiančiuose AT 
rinkimuose, nusivylę AT bejė
giškumu ir nesutarimais vidu
je-

Net ir jei Lietuvai pasisektų 
išeiti iš dabartinės politinės 
aklavietės, ilgalaikė perspekty
va Lietuvai tebėra niūri ir, kaip 
ir daugelyje Rytų Europos res
publikų, jaunutės demokratijos 
ateitis netikra. 

„Visi manė, kad gavus nepri
klausomybę, viskas bus puiku", 
— kalbėjo buvęs Prekybos mi
nistras Sinevičius, dabar vado
vaujantis Lietuvos prekybos bir
žai. „Bet lietuviai užmiršo, kad 
gavus nepriklausomybę, reikės 
pasiraitojus rankoves dirbti". 

tai nedidele balsų persvara 
nubalsavo už tai, kad V. Baldi-
šis liktų Lietuvos banko pirmi
ninku. 

Žinant, kiek buvo nesusiprati
mų dėl litų gamybos tarp Lietu
vos banko ir Vyriausybės, ga
lima spėti, jog G. Vagnorius, 
kaip Lito komiteto narys, nesi
ryš balsuoti už savų pinigų 
įvedimą, kol nebus atlikta litų 
kokybės ekspertizė, įsitikinta, 
kad Lietuvos banko skyriuose 
litų yra tiek, kiek nurodyta 
dokumentuose. Vargu ar su tuo 
sutiks V. Baldišis, juk jis iki šiol 
neteikė Vyriausybei informaci
jos apie litų gamybą. 

Be to, dar liko daug neaišku
mų, kodėl buvo uždelsta litų 
gamyba, nesustariama dėl 
delspinigių, kuriuos turėtų 
Lietuvai sumokėti litus spaus
dinusi firma. Kitą savaitę į Šve
dijos banką išvyksta grupė 
specialistų aiškintis litų gamy
bos finansavimo problemų ir 
ieškoti dokumentų dėl palūka
nų už apytikriai 6 milijonus 
JAV dolerių, skirtų litų 
gamybai. 

Mūsų žiniomis, medžiagą apie 
litų gamybos nesklandumus 
renka Respublikos generalinė 
prokuratūra. 

Žemės drebėjimas 
prie Los Angeles 

Los Angeles, birželio 28 d. — 
Anksti sekmadienio rytą pieti
nę Californiją sukrėtė didžiau
sias žemės drebėjimas per pas
kutiniuosius 40 metų, Richterio 
skalėje 7.4 balų. Buvo du žemės 
drebėjimai — 4:58 v.r. centras 
buvo netoli Landers miestelio — 
7.4 balų; 8:05 v.r., truputį toliau 
į vakarus — netoli Big Bear Ci
ty — 6.5 stiprumu. Abu šie mies
teliai apie 90 mylių į rytus nuo 
Los Angeles yra Mojavę dyku
moje. 

Nors Los Angeles mieste šis 
žemės drebėjimas nepadarė 
daug žalos, tuose miesteliuose 
buvo užmuštas vienas vaikas ir 
sužeisti 300 žmonių. Žemės dre
bėjimas išgriovė kelius prie Big 
Bear Lake kurorto, sudaužė 
langus ir sugriovė namus to
liau rytuose esančiame Yucca 
Valley miestelyje. Po šių pagrin
dinių drebėjimų dar ilgai buvo 
smulkesni sudrebėjimai, vadi
namieji „aftershocks", bet 
neramiai laukiama ir daugiau 
drebėjimų pirmadienį. 

— Kongreso bibliotekoje Wa-
shington, D.C. šiuo metu vyksta 
paroda, pavadinta „Rusų slap
tųjų archyvų apžvalga*'. Joje iš
statyta medžiaga: buvę slapti 
dokumentai, raštai, nuotraukos, 
net propagandiniai filmai nuo 
pat Spalio revoliucijos pradžios 
1917 m. iki perversmo 1991 m., 
po kurio prez. Jelcinas pateko į 
valdžią. Paroda vėliau numato
ma perkelti j Maskvą. 

KALENDORIUS 
Birželio 30 d.: Adelė. Emili

ja, Lucina. Otonas, Skaidąs, No-
vilė. 

Liepos 1 d.: Julius. Jutvarė. 
Gendrutis. Liepa. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 5:18. leidžiasi 8:29. 
Temperatūra dieną 78 F (25 

CK naktį 55 F (12 C), į pavakarę 
galimybė lietaus su perkūnija. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

K E L I A S l SVEIKATĄ, 6515 So . California Ave . . Ch icago , 111. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

PRAEINANTIS SMEGENŲ 
MAŽAKRAUJIŠKUMAS (2) 

P a t y r u s praeinantį galvos 
smegenų arterijos susitraukimą 
— spazmą — TIA, reikia išsiaiš
kint i , kurioje vietoje — prie
kinėje a r užpakalinėje smegenų 
ar kaklo (į smegenis kraują ne
šanti) arterija yra pakenkta 
cholesteroliu. 

Dažniausiai (80% taip atsi
t inka) priekinėje galvos — kaklo 
cirkuliacijoje — anterior cir-
culation, kurią sudaro kaklo 
priekyje esančios karotinės ar
terijos — carotid arteries (jos dvi 
iš abiejų kaklo šonų einančios į 
smegenis), jos krauju aprūpina 
šias smegenų sritis: smegenų 
p u s e s , į s k a i t a n t p r iek ines , 
šonines ir temporalinės dalies 
šoninę dalį bei smegenų pagrin
dą — basai ganglion. 

Bet kurioje iš tų smegenų 
dalyje užsikimšus ar tik dalinai 
p r i skre tus ir laikinai tų sme
genų dalyje (anterior circu-
lation) arterijai susitraukus, at
s i randa tokie negerumai (signs 
and symptoms), paliečiantieji 
sekančias kūno dalis: 

Judesius : kitoje kūno pusėje 
(contra lateral) susilpes kūno 
dalių judesys (hemiparesis). 

Ju t imą: kitoje kūno pusėje 
(negu galvos pusėje) arterija 
susiaurinama, pasilpes bet koks 
j au t rumas , ypač burnos jautru
mas (dysesthesia). 

Kalbą: susilpusi kalba — žo
džių tva rka ir koordinacija — 
dysphasia ar pasilpusi kalba dėl 
r aumenų pakenkimo — dysar-
th r ia . 

Regą: priešingoje pusėje da
linė — pusinė nerega — hemia-
nopia; a r toje pat pusėje pra
e inan t i s vienos akies aklumas 
— be pačios akies pakenkimo, 
blindness, trumpalaikis — ko
kiom 10 min. vienos akies apa
k i m a s — amaurosis fugax. 

Pas taba: minėti simptomai 
gali atsirasti pavieniui a r kom
binacijoje. 

Rečiau pasitaiko arterijos pa
kenk imas , esančios užpakali
nėje kaklo ar smegenų dalyje — 
pos te r ior circulation, kurią 
sudaro vertebrobazilarinės arte
rijos — vertebrobasisilar system; 
jos krauju aprūpina užpakalines 
smegenų dalis; smegenų pagrin
dą — brainstem, smegenėles — 
c e r e b e l l u m , vidinę, labai 
svarbią smegenų dalį, vadina
mą thalamus, vidines šoninių 
(temporal lobes) ir pakaušį — oc-
cipital lobe. 

Kai pakenkiama užpakalinė 
kaklo — smegenų kraujotaka — 
posbrion circulation, tada at
siranda sekantieji negerumai — 
simptomai: 

Judesių: motoriniai: abipu
siai, vienpusiai ar kryžminiai: 
tos pat pusės veido ir priešingos 
pusės kojų - rankų. 

Ju t imo: abipusiai, vienpusiai 
a r kryžminiai: tos pat pusės 
veido ir priešingos pusės galū
nių. 

Kalbos: pasilpusi kalba — dėl 
raumenų pakenkimo — dysar-
thr ia . 

Kitokių organų: šonan vir
t imas — vertigo; eisenos netvir
t umas — ataxis; sunkumas ryti 
— dysphagia; sumenkusi atmin
tis; pykinimas, vėmimas. 

Atsimintina, kad retai kada 
virš minėti negerumai atsiran
da pavieniui; būdinga yra jų 
kombinacija. 

Sumenkusio kraujo pritekė 
jimo vietos smegenyse suseki 
mas yra svarbus gydytojui, kad 
nus ta ty tu paciento smegenyse 
pakenkta vietą, diagnozuoti ir 
jį gydyti. 

Sakysim, diagnozavus užpa 
kalinėse arterijose kraujotakos 
sumenkimą — TIA, beveik nie
kada nereikia išvalyti nuo 
priskretimo priekinių — carotis 
— arterijų, nes karotinių arte
rijų priskretimas retai kada su
kelia posterinių arterijų pri-
skretimų negerumus. 

Pasterųjų (—) — užpakalinių 
arterijų — vertebrobasilar — pri
skretimas — TIA rečiau sukelia 
stroką ir geriau reaguoja į prieš 
kraujo krešėjimo vaistus — anti-
coagulant treatment. 

Kartais esti sunku susekti, 
kurioje smegenų vietoje arterijų 
spindis esti susiaurėjęs, vienok 
smegenų dalių sudėties ir jų 
veiklos t am tikroje smegenų 
vietoje žinojimas, įgalina gy
dytoją išspręsti reikalą. 

Patyrusio gydytojo reikalas, 
ka ip orientuotis praeinančio 
smegenų mažakraujiškumo — 
TIA, atveju; j i s žino diag
nostinius tyrimus, tų duomenų 
interpretaciją ir tokio ligonio 
gydymą. 

Esti t iriamas kraujas, ypač 
jame esantis cukraus kiekis; 
neurologiška ligos istorija su
renkama ir ligonis apžiūrimas 
neurologiškai. Pagal reikalą, 
at l iekami brangūs smegenų 
tyrimai: CT, MRI, SPECT ar 
EEG, MRA, TCD a r duplex Dop-
pler of carotid bifurcation; 
įvertinamas širdies stovis (ECG, 
Holter monitor, echocardiogra-
phy). Gydomas surastas krešu
lių atplyšimo šaltinis, ka ip at
vira anga tarpskilvelinėje per
tvaroje (taramen ovale), a r prie
širdžiu myxonia; gydymas prieš 
kraujo krešėjimą — anticoagu-
lation, dažnai pritaikomas, kai 
diagnozuojama iš širdies kilusio 
krešulio į smegenis patekimas 
ir sukėlimas praeinančios sme
genų mažakraujystės — cardio-
embolic TIA ar stroko. 

O nesuradus krešulių atply
šimo šaltinio, ieškoma: 1. mažų 
kraujagyslių ligos (lacunar) — ji 
dažna pas pensininkus; 2. retes
nės negerovės, sukeliančios TIA 
yra kraujo krešėjimo sutrikimai 
— coagulapathies, susiaurėji
mas kaukolės viduje — intracra-
mial stenosis ar vėlyba migre
n a . 

Kaklo priekyje esančios caro-
t i n ė s a r te r i jos a t v i r u m a s 
laikomas pakankamas, kai ji 
susiaurėja mažiau negu 70%; 
tos arterijos operacija — kre
šulio išvalymas laikomas pa
cientui naudingu, ka i ta arteri
j a susiaurėja 70-99% ir jei 
pooperacinis mir t ingumas esti 
mažesnis negu 6%. 

Kai diagnozuojama, kad pra
einanti smegenų mažakraujystė 
— TIA yra kraujagyslinės kil
mės, sekantis žingsnis yra : su
sekti mechanizmą, kuris sukėlė 
mažakraujystę — TIA smegeny
se. Tada bus galimas atsakan
tis gydymas. 

Minima mažakraujystė — TIA 
gali atsirasti veikiant ket-
ver iopam mechanizmui: 1. 
atneštas į smegenis kraujo kre
šulys (embolus) iš kitur, daž
niausiai iš širdies — tai embo-
lizmas (embolism); 2. vietinis 
arterijos priskretimas — athe-
rothrombosis; 3. kraujotakos su
trikimas — hemodynamic im-
pairment ir 4. arterijų susitrau
kimas — vasospasm. 

Dabar kiek nuodugniau susi
pažinsime su kiekvienu iš ke
turių mechanizmu, kur ie su
kelia trumpalaikę smegenų ma
žakraujystę — TIA. 

1. EMBOLIZMAS 

Atitrūkusią krešul io dalį iš 
savo vietos medicina vadina 
Embolu (embolois), o tokį atsi
t ikimą — embolizmu (embo
lism). Pas taras is sukel ia 30% 
visų smegenų arterijų praei
nančią spazmą — TIA. J i s daž
niausiai nediagnozuojamas, nes 
t ik trumpalaikis įvykis ir sunku 
surast i , iš kurios vietos j i s ati
t rūks ta . 

Praeinantis — t ik 10 minučių 
užsitęsiantis TIA rišasi su kakle 
esančios ir nešančios kraują į 
smegenis karo t inės arterijos 
(carotid artery) st ipriu (50%) su
siaurėjimu — stenosis. 

Gi, daugiau ka ip vieną valan
dą užsitęsęs, p rae inan t i s arte
rijos spazmas — TIA, dažnai su
sijęs su embolizmu, o ne su kak
le esančios karot inės arterijos 
susiaurėjimu. 

O iš k u r tie embolai dažniau
siai atplyšta? Medicina moko, 
kad dažniausiai tokie — suke-
liantieji praeinant į nuo kakle 
esančios, išopėjusios vidinės ka
rotinės arterijos sienelės (ulce-
rated plaąue). 

Antras embolizmo šaltinis yra 
širdis: jos prieširdžiu virpėjimas 
(atrial fibrillation) širdies in
farktas — M.I., gi pensininkams 
embolizmą dažniausiai sukelia 
a t i t rūkęs krešulys nuo sustang
rėjusių — sukalkėjusių vožtuvų 
(fibrocalcific valves). Tik retais 
atvejais krešulys a tbėga į sme
genų arteriją iš venos, ka i esti 
t a rp širdies prieširdžiu pertva
roje apvalus langelis (foramen 
ovale). 

2. A R T E R I J Ų 
UŽSIKIMŠIMAS 

Atherothrombosis yra antroji 
priežastis, sukelianti praeinantį 
smegenų arterijos spazmą — 
TIA. Kraujo krešulys — trombas 
(thrombus), papras ta i , atsiran
da ant arterijos arteriosklero-
tinio vidinės sienelės pakit imo 
— priskretimo — sklerotinės 
plokštelės susidarymu — arte-
r io sc l e ro t i c p l a ą u e . Tada 
susiaurėja ar ne t visai užsidaro 
arterijos spindis. 

Smegenų arterijų mažiau pri-
teka į smegenis kraujo dėl dve
jopo mechanizmo: 

1. Atskilusios krešulio (throm
bus) dalys (embolai) pa tenka į 
smegenų arteriją, susiaurina jos 
spindį ir dėl kraujotakos susilp
nėjimo gaunas i p r ae inan t i s 
smegenų arterijos spazmas — 
TIA. 

2. Antras smegenų mažakrau
jystės mechanizmas y ra atsira
dęs sumenkęs arterijoje kraujo 
spaudimas — decreased perfu-
sion pressure — hemodynamic. 
Tas esti dėl susiaurėjimo — ste
nosis, didelės a r v idu t inės 
arterijos, dėl visame kūne — sis
temingai sumažėjusio kraujo
spūdžio, kai, pavyzdžiui, susto
ja plakusi širdis — cardiac ar-
rest, kai širdis ima nereguliariai 
plakti — arrhytmia, bei, kai šir
dies vožtuvai pak in ta ir savo 
pareigos neatl ieka. 

Ypač pas pensininkus dažniau 
pasitaikantis kraujotakos pasil-
pimas gali j iems sukelt i įvairių 
negerovių. Jie dažniau širdimi 
negaluoja ir jų smegenų arteri
jos esti st ipriau apkalkėjusios; 
taip pat akies dugno mažų arte
rijų spazmai; ypač k a r t u esant 
temporaliniam arterijų uždegi
mui, pens in inkas la ikinai gali 
pasikartojančiai viena akimi 
apakti . 

Arterijų spazmas gali būti 
pr iežas t imi vė l i au pas ikar 
tojančiai migrenai, panašiai ne
gerovei (acephalic migraine). 

PACIENTO ĮVERTINIMAS 

J a u minė t a , kad gavusio 
praeinantį arteri jų spazmą — 
TIA paciento įver t in imas pra
sideda su išjungimu nekrauja-
gyslinio pakenkimo — exclud-
ing nonischemic causes); suse
kimu kraujagyslių pakenkimo 
vietos ir išaiškinimu pagrin-

Lietuvių centre Lemonte po pranešimo apie ekologinę padėtį Lietuvoje, kur 
Valdas Adamkus neseniai yra buvęs. Iš kairės: Jonas Maleiška, dr. Tomas 
Remeikis ir Valdas Adamkus. 

Nuotr. I. T. 

STIPRĖJA LIETUVOS 
SPARNAI 

Prieš 73 metus gimė Nepri
klausomos Lietuvos aviacija. 
Jos jaunystės kelias buvo labai 
sudėtingas ir sunkus. Pastaruo
sius 50 metų ji buvo valdoma 
svetimųjų, kuriems nerūpėjo 
Lietuvos interesai. Tik papūtus 
per tvarkos vėjams, Lietuvos 
aviaci jo je įvyko e s m i n i a i 
p a k i t i m a i . J u o s v y k d a n t , 
dalyvavo ir Lietuvos aviatorių 
sąjunga (LAS). Lietuviai civi-

dinio TIA mechanizmo. 
Tas toks paciento įvertinimas 

pras ideda surašant paciento 
medicinišką istoriją. 

MEDICINIŠKA ISTORIJA 

Kiekvienas pacientas tu r i 
atsiminti , kad smegenų arterijų 
ligos susekimui buvo ir lieka 
svarbiausias įrankis — ta i pa
ciento papasakota jo mediciniš
k a istorija. Tas ypač t inka , 
tur in t reikalą su praeinančiu 
smegenų arterijos mažakraujys
tės spazmu — TIA, nes, daugu
mą tokių pacientų gydytojui 
ištyrus, nieko-blogo nerandama 
(normai examination). 

Dažnai padeda smulkmeniškas 
apklausinėjimas, kaip negerovė 
prasidėjo, kaip toliau ji vystėsi 
ir kaip nusiskundimai pranyko. 
Todėl pacientas tur i suimti save 
nagan ir stengtis gydytojui pa
pasakoti , kaip galint nuodug
niau, nes tas palengvins jo ligos 
diagnozavimą ir pagerins gydy
mą. 

Sakysim, embolizmas daž
niaus ia i staiga sukelia ne
gerumus, kai užsikimšimas kre
šuliu — trombu ar kraujotakos 
susilpnėjimas laipsniškai suke
lia mažakraujystę — arterijų 
spazmą — TIA. 

Priešlaikiniai ar kartu su TIA 
einantieji regos sutrikimai, kaip 
akyse šviesos, kibirkštys ar 
šviesos ratai, gali nurodyti į 
migreną. 

Traukuliai veido ar galūnių — 
rankų, kojų nurodo į priepuolį. 
Svarbus yra žmogaus užsiėmi
mas — aktyvumas ir ] igos pra
sidėjimo laikas. 

Krešuliu bei trombu (throm-
boembolic) arterijos užsikim
šimas dažniausiai esti rytais; gi 
kraujo išsiliejimas (hemur-
rhage) pasitaiko dažniau darbo 
metu. 

Kvapo sulaikymas prieš gau
nant TIA nurodo į kraujotakos 
dinamiką bei paradoksišką em
bolizmą (dėl prieširdžiu per
tvaroje esamos apvalios angos). 

Svarbu smegenų arterijų pra
einančio spazmo — TIA ligos 
diagnozavimui dar ir šie daly
kai: ka ip greit liga prasidėjo ir 
daugiausia išsivystė; atsitai-
symo laikas; kiek laiko iš viso 
tęsėsi reiškiniai — simptomai. 
Traukuliai greičiau pasireiškia 
(sekundėmis), negu kraujo su
mažėjimas smegenyse (minutė
mis). 

Už tai šalia ligonio stovintieji 
ar šeimos nariai gali būt i vie
nintelis informacijos šalt inis. 

Svarbu žinoti ligos prišau-
kejus (rūkymą, kraujospūdį, 
girtavimą...). 
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jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO pranumarata mokama I i anksto 

linės aviacijos lakūnai, inži
nieriai, technikai ir Lietuvos 
aeroklubo nar ia i 1989 metais 
sujungė savo pastangas tam, 
kad g re ič iau būtų a t k u r t a 
N e p r i k l a u s o m o s L i e t u v o s 
aviacija, kad būtų t inkamai 
pasiruošta savarankiškai tvar
kyti oro erdvę, organizuoti 
nepriklausomai nuo sovietinio 
Aerofloto civilinės aviacijos 
darbą, r eng t i nacional inius 
aviatorių kadrus. 

Prabėgo 3 metai . Iš esmės pa
sikeitė politinė ir ekonominė si
tuacija. Dabar Lietuvos aviaciją 
sudaro civilinė-komercinė avia
cija: kompani jos „Lie tuvos 
aerolinijos" ir „Lietuva" bei 
Vilniaus, Kauno ir Palangos 
aerouostai, t a ip pat Lietuvos 
skrydžių valdymo t a r n y b a ; 
besikuriančios krašto apsaugos 
avaicijos, Lietuvos aeroklubo ir 
aviacijos pramonės įmonių. Iški
lo ir daug naujų uždavinių. 

Šiems uždaviniams nagrinėti 
1992 m. vasario 8 d. į savo II-jį 
suvažiavimą susirinko Lietuvos 
aviatorių sąjunga. Suvažiavi
mas ap tarė aviacijos plėtojimo 
dabarties ir perspektyvos klau
simus, papildė įstatus, priėmė 
naują programą. 

Svarbiausiais dabartinio lai
kotarpio uždaviniais suvažiavi
mas laiko: 

būtinumą vienyti aviatorių ir 
aviacijos rėmėjų jėgas rengt i ir 
aktyviai dalyvauti įgyvendi
nan t aviaci jos p l ė t o t ė s 
programą; 

racionaliau naudoti aviacijos 
techniką, k u r t i mėgėjiškus 
skraidymo aparatus , muzie
jinius eksponatus ir organizuoti 
jų gamybą; 

gerinti skraidymų organiza
vimą ir saugumą; 

remti aviacijos mokslą, avia
torių rengimą ir jų kvalifikacinį 
ugdymą; 

Kaupti istorines relikvijas, 
išaiškinti ir saugoti aviacijos 
istorijos paminklus, globoti su 
žymių aviatorių vardais susiju
sias vietas, skatinti Lietuvos 
aviacijos istorijos tyrinėjimus ir 
kt. 

Daug dėmesio suvažiavime 
buvo ski r iama aviatorių ren
gimui. Lietuvos aviacijoje šei
m i n i n k a u j a n t Aerof lo tui , 
dauge l i s t a r n a u t o j ų buvo 
atvykę iš TSRS, buvo vykdoma 
antinacionalinė kadrų politika. 
Lietuvos vaikinui tapti lakūnu 
buvo labai sunku. Dabar, kada 
iš esmės pertvarkoma Respubli
kos av iac i jos organizac i jų 
s t ruktūra , vietinių aviacijos 
darbuotojų rengimo klausimas 
tapo ypač aktualus. Siūloma, 
kad specialistus Lietuvos avia
cijai imtųsi rengti Vilniaus 
technikos universitetas ir Kau
no technologijos universitetas 
(sklandytuvų konstravimo ir 
gamybos technologijos specia
lybės). Greitu laiku reikia ap
mokyti lakūnus ir inžinierius 
kva l i f i kuo ta i eksp loa tuo t i 
Vakaruose pagamintą techniką, 
išmokyti anglu kalbos, kuri 
būtina skraidant tarptautiniais 
m a r š r u t a i s . Labai s v a r b u 

(Nukelta į 4 psl.) 

metams 
U.S.A $80 
Kanadoje ir kitur ( U S A dol) $90 
U.S.A savaitinis (šešt. laida) $45 
Kanadoje ir kitur išešt. laida 
USA. dol.) savaitinis $50 

Vs metų 
$45 
$50 
$30 

$30 

3 mėn 
$25 
$30 
$25 

$25 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00. šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotu straips
niu nesaugo Juos gražina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turirų neatsako. Skelbi 
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Supertor, Sutte 402 

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

DR. LINAS J. BARTUŠKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Praktika su Dr. P Toussaint 
1 0 8 3 5 S . VVestern A v e n u e 

C h i c a g o , IL 6 0 6 4 3 
T e l . ( 3 1 2 ) 2 3 8 - 1 1 3 3 

Valandos pagal susi tar imą 

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

SPECIALYBĖ — širdies, plauftų, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog ; Medicare 
priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, CMcaoo 
Tel. (1-312) 434 6646 (veikia 24 vai.) 

•km., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Kab. (1-312) 736-4477; 
(706)2464067; arba (700)246-6681 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
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Didžioji tautinė demonstracija 

IŠEIVIJOS TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

Tie, ku r i e dar pr ieš keletą 
metų išeiviją vadino nudžiūvu
sia tautos šaka, turė tų atvažiuo
t i į šokių šventę ir pamatyt i tuos 
tūks tanč ius j aun imo . Žinoma, 
savo t a r p e j ie j a u angl iškai 
kalba, bet t a i dar nereiškia, kad 
j ie nė ra l ie tuviai . Airiai , k u r i e 
daugelį š imtmečių prieš ang lus 
kovojo ir dabar n e t Londone 
bombas sprogdina, tačiau ne t 
pačioje Airijoje vartoja ang lų 
kalbą. Šį pavyzdį į terpiau t ik 
dėl to, k a d nemany tumėme , jog 
esame už k i t u s blogesni. Ta ip 
pat nenor iu nuve r t i n t i l ietuvių 
kalbos re ikšmės. Je igu šeimose 
bus naudo jama l ie tuvių ka lba , 
tai ir va ika i savo ta rpe dažniau 
l i e tuv iška i ka lbė s . L ie tuv ių 
k a l b ą n e g a l i m a v ien t i k 
mokyklų nuožiūrai palikti. Ben
drai, gerai žinome, kad grynai 
su pr ievar ta yra sunku jaunimą 
prie s ? v ę s i š la ikyt i . Reik ia 
kažko, kas juos pa t rauk tų . Jau
nimo organizacijos ir t au t in ia i 
šokiai kol k a s ir y r a tas ryšys. 

Tad j a m ir t u r ė t ų būti dėme
sys kre ip iamas . Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės turėtų pasi
rūpint i , k a d visose būtų tau
t in ių šokių ko lek tyva i . Ko 
j aun imas nori , t a i i r reikia įair 
duoti. Žinoma, neska t inan t blo
gų polinkių. Be to , dėmesys tau
t in iams šokiams tu r i būt i ro
domas visą laiką, o ne t ik 
paskut inį pusmet į prieš Tau
t inių šokių šventes . Reik ia 
s t e n g t i s i š l a i k y t i e s a m u s 
kolektyvus ir juos s t ipr int i . O 
čia t u rė tų būt i bendras reikalas 
tėvų ir visos visuomenės. Je igu 
kolektyvai ne tu r i progos pasi
rodyti, t a i , sava ime aišku, jau
n imas ne tu r i ir daug intereso 
repeticijose dalyvaut i . Išeivija 
nėra t iek didelė, k a d dalis galė
tumėme nuošalyje stovėti. Tokie 
renginiai , ka ip Dainų a r Tau
t inių šokių šventės turi apimti , 
įjungti ir sujungti visą išeiviją. 
Tai tu r i bū t i k a r t u a tgimimo ir 
atsigaivinimo šventė. Visi tėvai 
didžiuojasi ir džiaugiasi, kuomet 
m a t o s avo p r i e a u g l į šokių 
arenoje. O visa išeivija turi 
džiaugtis, kuomet mato tūks
tančius savojo prieauglio. 

, * * * 

Iki šiol buvusiose šventėse 
akcentas buvo a n t lietuviškos 
reprezentacijos, kadangi t au ta 
buvo paverg ta ir negalėjo pati 
už save kalbėt i . Tad išeivija 
turėjo ją reprezentuoti . Dabar 
tos pareigos beveik nėra . Tad 
dėmesys t u r ė tų būti skir tas 
t am, kad save pamaty tumėme. 
G y v e n a n t svet imųjų jūroje, 
reikia s tengt is , kad svetimos 
b a n g o s m ū s ų n e n u p l a u t ų . 
Kuomet sus i renkame į didesnį 
būrį, t a i esame drąsesni. O jau
nimui y r a labai svarbu pama
ty t i , k a d ir j i e - n e v i e n i , ir 
p a ž i n t i s u ž m e g z t i . Tokios 
šventės ir jaunimo stovyklos yra 
labai svarbūs veiksniai lietuvy
bės iš la ikyme. J a u n i m a s turi 
gal imai daug iau lietuviškoje 
ap l inko je b e n d r a u t i . I r t a 
apl inka tu r i bū t i tokia, kad 
j iems patiktų. Ši Tautinių šokių 
šventė bus j au devintoji išei
vijoje. Ta i y ra j aun imo šventė, 
t a d i r d ė m e s y s t u r i bū t i 
nukreiptas į jaunimą. Jaunimas 
netur i bū t i t ik pr iedanga va
dinamųjų „veikėjų" pasirody
mui. 

Praei tyje y ra buvę, k a d išsi
r i k i a v ę s j a u n i m a s beve ik 
valandą vietoje trypčiojo, kol 
įvairūs „veikėja i" susir inko ir 
save parodė. Taip pa t kiek
v i e n a m a t v y k u s i a m ameri -

ŽEMĖS DREBĖJIMAI 
CALIFORNIJOJE 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

kiečiui poli t ikui nereikia iki 
k e l i ų n u s i l e n k t i . .Svet in
g u m a s " ir „vergiškumas" yra 
dvi skirt ingos sąvokos. Reikia 
a ts imint i , kad Amerika nėra 
Kanada i r mes nė cento savo 
rengin iams negauname. Tad 
n ė r a ir jokio reikalo su savo pa
dėkomis skubėt i . Jeigu mokė
s ime save gerbti , tai ir ki t i 
su mumis skaitysis. Ypač šiais 
r i n k i m i n i a i s meta i s ga lbūt 
b u s tokių politikų, kurie at
vyks mūsų balsų pamedžio
t i . Tad re ik ia žinoti, kas jie 
y r a . Tie, ku r i e y r a mūsų drau
ga i , yra vert i pristatymo ir 
mūsų dėmesio. O t ik šiaip atvy
k ę balsų pamedžioti rimtesnio 
dėmesio nenusipelno! Ir t a i 
galime j i ems aiškiai pasakyti. 
Niekas negerbia tų, kurie net 
savęs negerbia. Reikia žinoti, 
k a d savo poziciją visuomenėje ar 
t a u t ų bendruomenėje reikia iš
sikovoti. Gamtoje vyksta nuola
t i n ė kova už egzistenciją, ir 
m e s n e g a l i m e jos išvengti . 

* * * 

Ši Taut inių šokių šventė bus 
pirmoji, k u r i vyks Lietuvai jau 
atsis tatant . Taigi ji jau turi būti 
džiaugsmo ženklu pažymėta. 
Pirmoji šventė, kuomet Lietuva 
j a u yra pi lnateisė tautų šeimos 
na rė . J i ta ip pa t bus pirmoji 
šventė, kurioje dalyvaus ir lais
vos Lietuvos jaunimas. Nors ta 
laisvė tebėra dar labai trapi, bet 
mes iš tolo mažai tegalime 
padėti, be to, gal nesame nė pa
geidaujami. Lietuvai atsista
t an t , išeivijos rolė ir jos paskir
t i s keičiasi. Dalį tos energijos, 
kurią- eikvojome demonstra
cijose i r politinėje veikloje, 
reikia nukreipt i kultūrine link
me. Iš šios šokių šventės turime 
išeiti sustiprėję ir nesakyti, kad 
j a u savo darbą esame atlikę. 
Išeivija tu rės dar daug tokių 
švenčių tu rė t i . Dar nesame 
užver tę pasku t in io išeivijos 
knygos lapo. Yra knyga dar te
bė ra r a šoma . Su kiekviena 
diena pildosi nauji jos puslapiai. 
Ši šokių šventė bus vienas gar
bingas tos knygos puslapis, 
kuris t u r ė s istorijai išlikti. Isto
rijos knygose išeivija išliks su 
savo Dainų ir Šokių šventėmis, 
K u l t ū r o s ir J a u n i m o kon
gresais. Išeivijos įnašas į lietu
vių kul tūros lobyną yra žymiai 
d i d e s n i s , n e g u mes p a t y s 
galė tume tai sumesti. Retkar
čiais tu r ime h ta i pasvarstyti ir 
savo veiklos apyskaitą suvesti. 

O t a veikla i r jos palikti pėd
sakai y r a t i k r a i įspūdingi, 
būtent Lietuvių Enciklopedijos 
37 tomai ir sutrumpinta angliš
koji laida. Mūsų Lietuvos 4 
tomai, Lietuvos Bažnyčių 6 
monumentalūs tomai. Aleksan-
dryno 3 tomai ir Kronikos (Lie
tuvos ka ta l ikų Bažnyčios) 10 
tomų l ietuviškai ir 5 tomai 
angliškai ir ispaniškai. Per
spausdinta pilna „Aušra" 2 
tomuose ir „Varpo" 5 tomai. 

Tai v is leidiniai , kur ia i s 
g a l ė t ų d idž iuo t i s Mokslo 
akademija. Tik tie, kurie nesu
sipažinę su mūsų kultūrine 
veikla, tegal i sakyti, kad mes 
„tik dolerį tegarbiname". Visi 
j a u i š m i n ė t i ir a ibė čia 
nepaminėtų išeivijos atliktų 
darbų t a i y ra žiedai kultū
riniame išeivijos vainike. O 
devintoji Tautinių šokių šventė 
bus dar vienas šviečiantis žiedas 
į tą vainiką įpintas. Prie sėkmės 
šios šventės daug mylinčių šir
džių ir darbščių rankų yra įsi
jungę. Tad tepalieka visiems 
gražius prisiminimus! 

J . Ž. 

K a i stipriai sudreba arba 
papurtoma žemė, ku r mes tuo 
laiku bebūtume — ar naktį lovo
je, a r dieną namuose, ar gatvėje 
— jausmas tikrai y ra nemalo
nus . 

Tačiau visa laimė, kad šis 
scenarijus vyksta t ik trumpą 
laiką ir skaičiuojamas sekun
dėmis. Po to vykstantieji vadi
namieji „afterschocks" yra daug 
silpnesnio pobūdžio. 

Negrįžtant į žemės drebėjimo 
istoriją, statistiką ir nuostolius, 
viena yra pažymėtina, kad da
bar t in ia i žemės drebėjimo in
s t rumenta i per metus užregist
ruoja 5 tūkstančius žemės paju
dėjimų Californijoje. 

Tačiau daugiausia tie drebė
j ima i y ra tokie silpni, kad 
žmonės visiškai jų nejaučia. 
Žemės drebėjimai ir jų stip
rumas buvo pradėti registruoti 
prasidėjus 18 šimtmečiui. 

Šio straipsnio tikslas yra skai
tytojus supažindinti su didesnio 
pobūdžio įvykusiais žemės dre
bėjimais ir jų atneštais nuosto
liais. 

Pirmasis stiprus žemės dre
bėjimas, kuris buvo užregistruo
t a s , įvyko 1769 m. tuolaikinėje 
Meksikos teritorijoje. Šiuo metu 
t a i yr Santa Ana vietovė, Oran-
ge County, Los Angeles prie
miestyje. 

Pe r 18-tą šimtmetį y r a už
registruota 21 žemės drebė
j i m a s su įvairaus st iprumo 
išsiveržimais. Turint omenyje to 
meto gyventojų retą skaičių ir 
mažai apgyventas teritorijas, 
žmonių aukų skaičius ir ma
terial iniai nuostoliai nebuvo 
dideli. 

Išsiplėtus miestams ir pa
d i d ė j u s gyventojams, 19 
š imtmeč io pradžioje buvo 
gerokai apgriautas San Fran-
cisco miestas. Žuvo 700 žmonių. 
1906 metų pinigine verte nuo
stolių padaryta daugiau kaip 24 
milijonai dolerių. 

Vėliau, 1925 metais, buvo 
paliestas mažesnis Santa Barba
ros miestas, pareikalauta 13 
žmonių gyvybių. 

1933 metais buvo gerokai 
papur t in ta Long Beach, Los 
Angeles pajūrio vietovė. Šio dre
bėjimo metu žuvo 115 žmonių ir 
padary ta 40 milijonų dolerių 
nuostolių. 1940-1950 metų lai
kotarpyje daug iaus ia buvo 
pal iest i kalnai, dykumos ir 
mažai apgyventos vietovės. 

Tačiau 1952 m. vėl gerokai 
buvo apgriautas Bakersfield 

miestas. Žuvo 14 žmonių. Pa
daryta 60 milijonų dol. nuo
stolių. Šio drebėjimo atgarsiai 
pasiekė ir Los Angeles miestą 
su išdaužytais langais ir nuvers
tais namų kaminais. 

1960-1990 m. laikotarpyje įvy
ko daugiau kaip dešimt žemės 
drebėjimų, iš kurių keletas buvo 
stipresnio pobūdžio. 

1971 m. buvo stipriai „papur 
tytas" Los Angeles priemiestis, 
San Fernando-Sylmar vietovės. 
Šio drebėjimo metu žuvo 64 
žmonės ir padaryta 500 milijonų 
dolerių nuostolių. 

Prieš keletą metų pradėjo 
veikti naujai paruošti namų 
apsaugos į s ta tymai ir po
tvarkiai . 

Šiuo metu statomi plieno ir 
betono daugiaaukščiai pastatai, 
panaudojant naujausią tech
nologiją, jau tur i galimybę 
išlaikyti drebėjimus iki 8 mata
vimų stiprumo, su mažais nuo
stoliais. 

Paskutiniai Amerikos geologų 
turimi duomenys ir apskaičia
vimai kompiuterių pagalba įga
lins drebėjimus numatyti ir 

j i ems pasiruošti su ke le tu 
minučių prieš jų pradžią. 

1994 m. mokslininkų dėka 
bus galima per 2-4 minutes iš 
anksto pranešti apie įvykstantį 
drebėjimą, jo stiprumą, centrą ir 
numatomus nuostolius. 

Naujųjų kompiuterių pagalba 
firmos, kurios sumokės 25 tūks
tančius dol., turės galimybę 
pirmosios gauti visą informaciją 
ir pradėti vykdyti skubius pasi
ruošimus. 

Pagal naująją sistemą ir pasi
ruošimo planą 220 seismografų 
jau yra išdėstyta visoje pietinėje 
Californijoje. Šį darbą vykdo 
Los Angeles Caltech ir U.S. 
Geological Service. Visi seismo
grafai yra sujungti su Caltech 
kompiuteriais, telefono, trum
pomis bangomis arba radijo 
ryšiu. Įvykus drebėjimui, šios 
priemonės įgalina per porą 
minučių pasiųsti į vietą nuo
stolių kontroliavimų žmones. 

Svarbiausios įstaigos, kurios 
nori greičiau p a t i r t i ap ie 
būsimus žemės drebėjimus, yra 
vandentiekio, dujų tiekimo ir 
telefono kompanijos, kad galė
tų greičiau pasiruošti ir pradėti 
pašalinti nuostolius ir padėti 
gyventojams. 

Pirmą kartą ši naujoji infor
macija buvo panaudota Sierra 
Madre vietovėje, kuri atnešė 
gerus rezultatus. 

Viena firma grei ta i išjungė 
visas sistemos linijas ir gyvybi 
nėse vietose išdėstė apsaugos in
spektorius, dar prieš įvykusj 
faktą. 

Šio pasirengimo dėka buvo iš
vengta didelių nuostolių. 

Amerikos geologų studijoje 
sakoma, kad didysis „purty-
mas" įvyks su 60% galimybe 
apie 2018 metus. 

Taigi, likusieji 40<7< duomenų 
leidžia mūsų vyresnei kartai 
Los Angelėje nesirūpinti iki šios 
katastrofos ir t ikėtis, kad jis teo
retiškai neįvyks bent per atei 
nančius 26 metus . 

Čia gyvenantieji lietuviai per 
daugelį metų j a u priprato prie 
šių gamtos „šposų", ir atrodo, 
kad nepaisant visų pranešimų, 
dar niekas nesirengia apleisti 
Californijos ir keltis į kitas, 
klimato atžvilgiu nepalankes
nes valstijas. 

Nedaug kas galvoja ir apie 
Floridą, kurios drėgmė ir karš
tos vasaros nevilioja ten gyventi 
apskri tus metus. 

O ir Floridą la ikas nuo laiko 
nusiaučia vyriškais ir moteriš
kais vardais pavadint i ura
ganai. 

Taigi posakį, kad „ten gera, 
kur mūsų nėra", reikėtų priimti 
kaip realybę. 

KREIPIMASIS Į NORINČIUS 
GAUTI PILIETYBĖS 

PAŽYMĖJIMUS 
Lietuvos Ambasada praneša 

apie pilietybės gavimą. Daugelis 
asmenų, išeivijoje dalyvavusių 
š.m. pirmajame ir antrajame Lie
tuvos referendume, balsavimo 
metu įteikė rinkiminėms apylin
kėms prašymus-anketas „Piliety
bės pažymėjimui" gauti . Šie 
prašymai per JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybą 
buvo vėliau persiųsti Lietuvos 
ambasadai VVashingtone tolimes
niam patikrinimui. 

Didelė minimų prašymų dalis 
buvo įteikta be dviejų nuotraukų 
(maždaug 2,5 x 3.5 cm dydžio) ir 
be reikiamos dokumentacijos ku
ri įrodytų prašytojo arba prašyto
jos turėtą Lietuvos pilietybę. 

Ryšium su tuo visi suinteresuo
tieji yra maloniai prašomi atsiųs
ti ambasadai VVashingtone trūks
tamas nuotraukas, turėtos Lietu
vos pilietybės įrodomųjų doku-

O losangeliečiai nu ta rė ir to
liau be rūpesčių džiaugtis saulė
tu Californijos dangumi i r 
m a u d y t i s mė lyno Pacif iko 
bangose. 

mentų atšviestas kopijas ir 20 
dolerių pažymėjimo mokestį, kurį 
galima siųsti čekiu ar pašto 
perlaida, į ambasadą: 2622 16th 
St., NW, Washington, DC 20009. 

Atitinkami dokumentai yra: 
Lietuvos vidaus arba užsienio 
pasai, asmens liudijimas, gimimo 
metr ikai , kar iuomenės a rba 
mokslo įstaigų išduoti liudijimai 
ir bet kurie kiti dokumentai, 
rodantys gimimo vietą ir datą. 
Vokietijoje gimusieji atsiunčia 
gimimo metrikų kopiją. Atsiųs
tų dokumentų kopijos liks am
basadoje. 

Pasinaudodami šia proga, nori
me priminti, kad pagal Lietuvos 
Respublikos pilietybės įstatymą, 
kuris įsigaliojo 1991 m. gruodžio 
11 d., lietuvių kilmės asmenys, 
turėję Lietuvos pi l ie tybę ir 
okupacijos metu nuo 1940 m. 
birželio 15 d. iki 1990 m. kovo 11 
d., pasitraukę iš Lietuvos, šiuo 
metu gyvenantys kitose valsty
bėse ir turintys kurio nors kito 
krašto pilietybę, gali a ts tatyt i 
Lietuvos pilietybę. Atstatymas 
nereikalauja, kad šie asmenys 
grįžtu gyventi į Lietuvą a r atsi
sakytų turimos kitos valstybės 
pilietybės. 

Tokią pat teisę atstatyti Lietu
vos Respublikos pilietybę tu r i ir 
nurodytų asmenų vaikai, kurie 
gimimu neįgijo kitos valstybės 
pilietybės, pavyzdžiui, gimusieji 
Vokietijos lageriuose). Norėtume 
atkreipti dėmesį į tai, kad nuro
dytų .asmenų vaikai, kurie gimė 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
savo gimimu įgijo JAV pilietybę. 
Dėl to, pagal gruodžio 11 d. įsta
tymą, norint atstatyti Lietuvos 
pilietybę, jiems reikėtų atsižadėti 
JAV pilietybės ir persikel t i 
nuolat gyventi į Lietuvą. 

Dr. Petras Kisielius, Lietuvių Tautinių šokių, įvykstančių liepos 5 d., ren
gimo komiteto pirmininkas susirūpinęs, kad viskas gerai pasisektų. 

LYRIC O P E R A S T I P R I 

Chicagos Lyric operos va
dovybė savo met in iame susi
rinkime pasidžiaugė, k a d j au 
septintas sezonas ir j iems vis pa
vyksta subalansuoti biudžetą iš 
aukų ir parduodamų bilietų. 
Opera jau gyvuoja 38 metus . 
1991-1992 metų sezone — net 67 
spektakliai. Operos biudžetas 
maždaug 22.7 mil. dolerių. Lyric 
operos t a r y b a savo n a u j u 
prezidentu išrinko J a m e s W. 
Cosadą. 

MANKŠTA IR C U K R I N Ė 

Chicagoje leidžiamas gydytojų 
biuletenis AMA skelbia, jog 
tyr imai rodo, kad regu l i a r i 
mankšta mažina pavojus su
sirgti cukrine. 

MOTERIS BU BALTU 
CHALATU 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKATTĖ-ŠIMAITIENĖ 

Buvo vėlyvas Kūčių vakaras. Blizgančios šalnos pa
dabintomis medžių viršūnėmis siautė šiaurys. Plėšė jų 
šakas. Suko krūmus. Ant baltų gauruotų debesėlių tingiai 
kabėjo išblyškęs mėnulis. Ironiškai šypsodamas, jis rodė 
t ik pusę savo veido. Aukštai, dangaus žydrynei, susi
rikiavo ir pamažėli ėmė suktis Grigo ratai. Šviesos 
taškais sušvytėjo Paukščių takas ir sumirksėjo galybė 
deimantinių žvaigždučių šviesų. Kartais viena iš jų ūmai 

dydžio Marijos ir Juozapo statulos. Iš prakartėlės gilumoj 
užmaskuoto garsiakalbio liejosi širdį virpinančios kalė
dinės giesmės, „Tyli nakt is" melodijos garsai. 

Buvo gan vėlu ir nedaugelyj namų tebedegė švie
sos. Vaikučiai miegojo savo šiltuose minkštuose patalė
liuose ir audė užburtų pasakų sapnus. Suaugusieji, pa
baigę kalėdinę ruošą, irgi sumigo. 

Galų gale ir didmiesčio triukšmas aprimo. Tik kar
tas nuo karto pasigirsdavo budinčio policininko retų, 
sunkių žingsnių kaukšėjimas, praūžiančios mašinos ar
ba į padangę kylančio lėktuvo garsai. Po to ir vėl viskas 
nurimdavo. 

Tik už ligoninės raudonų mūro sienų judėjimas nesu
stojo. Ligoniai skausmų iškraipytais veidais dūsavo, de
javo, blaškėsi ir, ieškodami patogesnės padėties, lovose 
vartėsi. Gydytojai, gailestingosios sesutės bėgiojo nuo 
ligonio prie ligonio, bandydami prailginti jų gyvybes ar-

suvirpėdavo ir, atsiskyrusi nuo būrio, nukrisdavo. Tam- ba bent palengvinti jų kančias. O mirtis! Mirtis! Ta mūsų 
šioj mėlynoj erdvėj ji bematant sudegdavo. 0 į jos vietą profesijoj taip nekenčiama viešnia, lyg pasiutimo pagauta, 
tekina atbėgdavo kita, dar šviesesnė. zujo po ligonių palatas ir rinko vis naujas ir naujas aukas. 

Tą šventą vakarą New Yorko priemiestis Bronx'as Staigių atsitikimų skyrius knibždėte knibždėjo. Grei-
buvo paskendęs žiburių jūroj. Gatvėse nuo elektros stulpų tosios pagalbos maši n a. ga r s i a i spi egdam a. be pal iovos 
švietė neono šviesos. St. Francis ligoninės languose žibėjo Vežė ne tik automobilių katastrofoj sužeistus Bacho ger-
gausybė elektros lempučių ir metė gelsvos šviesos liežu- bėjus, bet ir kitų skaudžių nelaimių ištiktus žmones, 
vius ant šalčio sukaustytų cementinių takų. Apie trečią valandą iš ryto telefonininke perdavė 

Mieste viešpatavo mistiška nuotaika. Aikštėse nuo mums ką tik iš policininko gautą telefoninį pranešimą: 
„Už kelių blokų nuo jūsų ligoninės įvyko žiauri au-

Gėda y r a ne į purvą įkristi , o 
purve pasi l ikt i . 

Italų priežodis 

Kas nedėkoja už mažus daly
kus, nedėkos ir už didelius. 

Estų priežodis 

kvepiančiu mišku puošniai papuoštų eglučių mirgėjo 
tūkstančiai akinančių žvakučių. Ant namų durų ka
bojo, plačiais raudonais kaspinais perrišti, žali eglių 
ir pušų vainikai. Iš krautuvių vitrh.ų pylėsi spalvin
gų lempučių šviesos. Linksėdami galvomis, šypsojosi 
Kalėdų seneliai. Ir jų ho-ho-ho bei sidabrinių varpelių 
skambėjimas aidėjo toli... toli... 

Prakartėlėse ant šienelio, žibintų šviesoj, gulėjo 
kūdikėlį Jėzų vaizduojanti figūrėlė, o šalia jos žmogaus 

tomobilio avarija Prašau nedelsiant atsiųsti gydytoją su 
greitąja pagalba". 

Ji , perskaičiusi nelaimės vietos adresą, padėjo 
ragelį. 

J a rnas internas tuojau šoko į ambulansą ir, kaukiant 
sirenoms, išlėkė. 

Po gero pusvalandžio, j is sugrįžo. Ir. įėjęs į ligoninę, 
trumpai, autoritetingai atraportavo: 

„Atvežiau ke tu r i s jaunuol ius . Tr is negyvus . 
Vairuotoją ištraukėm iš mašinos griaučių be sąmonės, bet 
dar tebekvėpuojantį. Būdamas neblaivus, jis automobilį 
varė 90 mylių per valandą. Atsimušė į elektros stulpą. 
Užmušė tris su juo važiavusius žmones. O pats yra tokiam 
blogam stovy, vargiai iš mirties ar išsinarplios". 

„Gyvą į operacinę, žuvusius į lavoninę" — j a m davė 
nurodymus apie 30 metų amžiaus, vidutinio ūgio, 
apykūnis, rudomis akimis, maloniu veidu, ramių manie
rų rezidentas. Ir, nukėlęs telefono ragelį, ėmė sukt i t am 
įvykiui reikalingų specialistų gydytojų numerius. 

Neilgai trukus, į ligonių prėmimo kambarį a tvyko 
jaunuolio tėvai. Abu jie buvo apie 40 metų amžiaus, 
dailios išvaizdos žmonės. Jų brangūs sportiški drabužiai 
rodė jų finansinį pajėgumą, o veido išraiškos užgulusią 
juos nelaimę. 

Gailestingoji sesutė ūmai priėjo prie jų ir mandagiai 
paklausė: 

„Ponai, kuo galėčiau jums patarnauti?" 
„Sesute" — aukštu tenoriniu balsu kreipėsi į ją tėvas 

— „mes norime sužinoti, į kokį skyrių yra paguldytas 
mūsų ką tik automobilio nelaimėj sužeistas sūnus?" 

„Mes norim jį tučtuojau matyti. Tučtuojau..." — Sku
biai atsiliepė šalia stovinti jo žmona. 

, Aš bijau, kad jūs negalėsite jo dabar matyti", švelniu 
balsu paaiškino jiems gailestingoji sesutė. „Jūsų sūnus 
yra operacinėj. Jo padėtis y ra kritiška. Šiuo metu me
dicinos personalas jam teikia pagalbą. Tuo tarpu prašau 
nueiti į laukiamąjį kambarį- Patogiai atsisėsti ir palaukti, 
kol gydytojas duos sutikimą jį aplankyti. Esu t ikra , kad 
nereikės ilgai laukti". • • -

„Aš nenoriu laukti... nenoriu... Noriu tučtuojau ji 
matyti ir niekas manęs nuo to nesulaikys". Gilios tra
gedijos sukrėsta nerimo motina. 

(Bus daugiau) 
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ŠŪVIAI 
SVERDLOVSKO 
KAREIVINĖSE 

E. RINGUS 

Prasidėjus perestroikai, santy
kiai tarp pavienių kareivių ir 
viršininkų smarkiai pablogėjo. 
Ateidavo įvairūs pasakymai 
apie naujokų gyvenimą sovietų 
kariuomenėje ir nemaža jų grįž
davo namo aluminiuose kars
tuose be jokių paaiškinimų tė
vams. Tačiau atitarnavusieji, 
grįžę namo sveiki, papasakojo 
savo ir draugų nuotykius. 

Algirdą nusiuntė toli į Rusiją, 
kažkur prie Sverdlovsko. Jis jau 
buvo girdėjęs daug visokių isto
rijų ir buvo gavęs daug pa
tarimų, kaip išsilaikyti nesu-
griuvus nuo įvairių provokacijų. 
Jis girdėjo, kad naujokų iš Pa
baltijo kraštų, ypač lietuvių, 
kantrybės bandomos beveik 
kasdien ir kad viršininkų elge
sys toleruojamas. Algirdas vis
kam buvo pasiruošęs. Jis vis 
kartodavo savo motinos pasaky
tą pastabą: „vaikeli, jeigu tu 
elgsiesi žmoniškai, tuo pačiu 
tau apmokės kiti". Algis greit 
pastebėjo, kad čia taip nėra. 
Gavęs paskyrimą į baraką, tuo
jau sutiko savo būrio viršininką, 
puskarininkį. Jis jį mandagiai 
pasveikino ir išdrožė mažą pa
mokslėlį, kad jo pirmutinė 
pareiga yra gerbti viršininkus, 
jeigu nori atlikti karinę prievolę 
be komplikacijų. 

Tuojau puskarininkis paklau
sė, kiek atsivežė pinigų, ir pa
tarė pasidalinti, aiškindamas, 
kad jų atlyginimas menkas ir jie 
turi šeimas. Pareikalavo pa
rodyti piniginę. Algis nesutiko, 
ir jam buvo duota dvi minutės 
apsisprendimui. Kitaip? Kas gi 
liko Algiui. Tik dvi išeitys: 
atiduoti arba pasiųsti puska
rininkį velniop. Bet jis jau žino
jo, kad po neigiamo atsakymo 
ėjo iškvietimas laukant ir smū
giai į skausmingas kūno dalis. 
Į veidą smogti buvo neleidžiama 
pagal jų „kodeksą", nes tada 
likdavo žymės. Naujokas gali 
pasirinkti: priimti smūgius ir 
pasilaikyti kaip pamoką ateičiai 
ar atsilyginti tuo pačiu. Algis 
galėjo atsimokėti. Jis buvo 
aukštas ir tvirtas žemaitis. Bet 
tada jis žinojo, kad atsiras keli 
sėbrai ir jėgos nelygios. 
Viršininkų nuomone, drausmė 
turi būti išlaikyta. Kiti nau
jokai sužinos ir tvarka pairs. 

Algio nelaimei, prisidėjo dar 
kitas faktorius. Jo viršininkai ir 
dalinio draugai buvo azijatai. 
Visus ne skersaakius laike ru
sais. Apie Lietuvą niekados ne
girdėjo ir net nežinojo, kur ji 
yra. Po poros apdaužymų Algis 
bandė organizuoti pasiprieši
nimo grupę. Rusiukai patarė ir 
jam perkentėti, nes vėliau savo 
tarnybos pabaigoje ir jis galėsiąs 
tvarkyti naujokui ir atsiimti 
visus prarastus rublius. O vis 
tik Algis tokio nežmoniško 
elgesio pernešti negalėjo ne tik 
dėl to, kad jį terorizavo, bet ir 
kad jam buvo gaila kitų dalinio 
draugų, ypač vieno latvio, su 
kuriuo j is jau draugavo. 
Kažkodėl tas vyrukas buvo 
niokojamas dar blogiau negu 
Algis. Algis kasdien galvodavo, 
kad viršininkų sauvaliavimas 
turi būti kaip nors sustabdytas. 
Tik kaip? 

Prie karininkų prieiti nebuvo 
įmanoma, nes jie beveik visai 
nedalyvavo naujokų apmoky
me. Jeigu ir pasirodydavo, tai 
jau gerokai įkaušę. Trečio 
mėnesio pabaigoje už tai. kad 
Algis neatnešė viršininkui ciga
rečių, visų akivaizdoje gavo 
pasilenkti ir, patyręs smarkų 
smūgį į užpakalį, krito į purvą. 
Faktinai ne skausmas, bet toks 
pažeminimas galutinai privedė 
Algį prie sprendimo. Nepadėjo 
brangus motinos patarimas. Ir 
taip diena dienon užgniaužtas 
pyktis augo. Jis netgi įspėjo 
savo dalinio vadą, kad toks žai
dimas negali ilgiau tęstis ir gali 

baigtis liūdnai. Nekreipė dėme
sio, nes rimto pasipriešinimo 
nepasitaikė jų kareivinėje. „Ne
girdėjo apie žemaitišką būdą tie 
mulkiai", vėliau aiškino Algis 
psichiatrui. 

Tuo tarpu per šaudymo pra
timus Algis vis iškombinuodavo 
po kelis šovinius, kad užtektų 
bent vienam kroviniui automa
tui. Pamatęs apdaužytą latvį, 
Algis net nutarė datą ir valan
dą, kada jis galės atsilyginti už 
savo ir draugų kančias. Jis 
nutarė, kad patogiausias laikas 
bus. kai bus rodomas amerikie-
tiškas filmas. Tada visa karei
vinė būdavo tuščia ir visi žiūrė
davo, nes tai sudarydavo bent 
mažą progą žvilgterėti į pasau
lį. 

Algis pasisiūlė stovėti sargy
boje prie ginklų sandėlio, kur 
buvo jų tušti automatai. Filmui 
pasibaigus, visi išsivertė iš 
salės. Algis, pasinaudodamas 
triukšmu ir suirute, išvertė 
duris ir griebė automatą. Ir 
koks supuolimas. Automatas 
priklausė jo būrio viršininkui. 
Paruoštą magaziną greit įdėjo į 
automatą. Ir vėl kitas supuo
limas. Lyg nujausdamas virši
ninkas artėjo prie sandėlio gal 
patikrinti. Algis paleido trumpą 
seriją ir pats nuožmiausias išsi
tiesė koridoriuje. Įsiveržęs į savo 
dalinio prieškambarį, lovoje pa
matė tą puskarininkį, kuris at
ėmė iš jo pinigus. Jis jau dau
giau nerinks, pagalvojo Algis. 
Išgirdęs šūvius iš gretimo kam
bario iššoko trečias viršininkas. 
Jis buvo pats mažiausias ir silp
niausias iš tos trijulės. Nors apie 
mirusius blogai nekalbama, bet 
kas teisybė tai teisybė. Jis buvo 
pats niekšingiausias bailys. Bū
davo įgeldavo naujoką ar atim
davo jo rūkalus ar pinigus ir 
bėgdavo pas sėbrus. Vargšas 
greit susiorientavo ir šovė drau
gų kambario link. Šį kartą jie jo 
neapgynė. 

Algis, užbaigęs magaziną, ra
miai nuėjo į vyriausio seržanto 
kambarį ir atidavė ginklą. Tas 

Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno remontuojama dalis. 

CLASSIFIED GUIDE 
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GREIT 
PARDUODA 
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Inž. Antanas J. Rudi-
Angeles B. Seliuku.. 

..Draugo" rėmėjas, susimąstęs sėdi su svečiu iš Los 

Nuotr. J. Tamulaičio 

tik atsiduso ir pasakė: „Ką tu 
dabar padarei", {"tai Algis irgi 
ramiai atšovė: „Aš jus esu įspė
jęs ne kartą, kad toks nežmoniš
kas žaidimas su naujokais gali 
baigtis liūdnai, jūs nekreipėt 
dėmesio. Dabar turit ir nekal
tinkit manęs". 

Dabar atsirado visi kari
n inka i nuo le i tenanto iki 
pulkininko. Sukaustė Algio 
rankas ir išvedė* Algis žinojo 
į s t a t u s ir sav* likimą — 
sušaudymą. 

O vis tik Algio n^sušaudė. Pa
teko į Sverdlovsko kalėjimą, kur 
daugybė ekspertų kamantinėjo 
vyruką kelis mėnesius. Iš kali
nių jis sužinojo, kad ne tik nau
jokai grįžta metąjjfiiuose kars
tuose į savo gimtines, bet ir jų 
viršininkai. Ta žinia kiek pra
džiugino Algį ix davė jam 
vilties, nors būti nuteistam 
keliolikai metų j gulagą jis 

nenorėjo. Iš psichiatrų jis 
sužinojo, kad prieš keletą metų 
kitas lietuvis sutvarkė panašiai 
kelis viršininkus. Apie jį buvo 
daug rašyta spaudoje ir net 
filmas padarytas. Jo pavardė 
buvo Sakalauskas. 

Maskvos psichiatrai, matyt, 
susipažinę su Amerikos psichia
trų mąstymu, pritaikė vadi
namą „laikino psichinio su
trikimo dėsnį" ir pasiuntė Algį 
gydymui. Perestroikai atėjus ir 
Lietuvai atgavus laisvę, Algis 
buvo grąžintas į Žemaitiją. 

*E/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

FOR RENT 

Išnuomojami 2 mieg. kamb. su at
skiru įėjimu ir virtuvės privilegija; taip 
pat 1 mieg. kamb. su virtuvės privilegi
ja. Arti „Margučio". 

Kreiptis: tel. 312-925-7612 

Išnuomojamas moderniste?* 2 mieg 
kamb. butas pirmam aukšte, saugiam, 
ramiam name; virykla, šald . oro vėsinimas, 
skalbykla, auto. pastatyt vieta arba garažas. 
66 & Kedzie apyl. Suaugusiems. $375 Į 
mėn. Tel. 708-656-6599 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 8. Ksdzts Ava., 
Chicago, M. 69829 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — HiSURAMCe 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veitui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• V U agsrrtsl kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Simait is 

irana Bl lnstrublena 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kedzie Ava. 
Tai. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

Nedegantis augalas 

Australijoje, kur labai dažnai 
stepėse kyla gaisrai, auga kelios 
rūšys krūmų, kurie nedega. 

Ugniai atsparūs k rūmai 
susodinami juostomis, kurios 
neleidžia išsiplėsti gaisrams. 

LITHUANIANS IN THE USA: As-
pects of Ethnic Identity, knyga 
anglų kalboje. Sis dr. b. Fainhauzo 
darbas apie lietuviu imigrantų 
Amerikoje etninę identifikacija 
užpildo spraga, kuri egzistavo 
lietuvių istorijos moksluose, 
svarstant lietuviu tautinės sąmo
nės vystymosi eigą. Knyga svarbi 
tuo. kad joje iškeliamas Amerikos 
lietuvių imigracijos vaidmuo, ku
riant nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. 

Knyga įrišta minkštais vir
šeliais. 246 psl.. papildyta istori
nėmis nuotraukomis. Išleido Am. 
Lietuvių Bibliotekos leidykla. 

Knygos kaina 15 dol. Su persiun
timu 17.50 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 1.20 dol. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd SL 
Chicago. IL 60629 

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

T«l. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugntes ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vi VVost 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Viską, ko reikia jūsų narni* pa
darysime pigiai, gerai ir greitai. 

Kreiptis: Artūras 
Tel. (312) 471-6064 

U.S. SAVINOS BOND5 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

1 4 # 

VISUS ATVYKUSIUS Į TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ, 
KVIEČIAME APLANKYTI IR PASAULIO 

LIETUVIŲ CENTRĄ! 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE VYKSTANČIŲ RENGINIŲ 
DIENOTVARKĖ 

Birželio 30 — liepos 4 dienomis! 

, Bočių" 

STIPRĖJA LIETUVOS SPARNAI 
(Atkelta iš 2 psl.) 

pagerinti keleivių aptarnavimo 
kultūrą iki Vakaruose įprasto 
lygio. Be to, aviacijoje reikia 
naudoti lietuvių kalbą, parengti 
lietuvišką aviacijos terminų 
žodyną. J\ rengiant'galėtų pri
sidėti ir išeivijos lietuviai. 

Stiprinant aviacijos techninę 
bazę, ypač svarbu, kad Kauno, 
Panevėžio ir Šiaulių aviacijos 
remonto įmonės, kuriose buvo 
remontuojami malūnsparniai ir 
kariniai lėktuvai, nebūtų 
iškomplektuotos, kad jos būtų 
panaudotos Lietuvos aviacijos 
technikai remontuoti. 

Suvažiavime buvo daug kal
bama apie tai, kad būtina už
tikrinti skrydžių saugumą, 
aerouostus aprūpinti tobulesne 
keleivių ir bagažo kontrolės 
aparatūra, garantuoti lėktuvų 
apsaugą aerodromuose. 

Lietuvos aeroklubui skiria
mas pradinės aviatorių 
mokyklos vaidmuo. Būtent 
aviacijos klubuose (dabar jų 18) 
daug jaunimo žengia pirmuo
sius žingsnius į didžiąją 
aviaciją. LAK privalo užtikrinti, 
kad jaunieji aviatoriai būtų 

geriau parengti, įgytų tvirtų 
žinių, skrydžių įgūdžių, drąsos 
ir ryžto nugalėti sunkumus. Jau 
š.m. balandžio mėn. FAI nagri
nės klausimą dėl Baltijos res
publikų aeroklubų teisių atsta
tymo. Kol bus galutinai išspręs
tas šis klausimas, mūsų sporti
ninkams leidžiama dalyvauti 
visose varžybose. Įvertindama 
sunkią Respublikos aeroklubo 
finansinę būklę, FAI sutiko 
dvigubai sumažinti metinį na-

rengimui užsienio mokslo įstai
gose plėtoti ir kt. 

LAS suvažiavime dalyvavo 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumo pir
mininko pavaduotojas K. Motie
ka ir Susisiekimo ministras J. 
Biržiškis. Naujuoju LAS pir
mininku išrinktas „Lietuvos 
aerolinijų" darbuotojas A. 
Šalaviejus. 

Lietuvos aviatorių laukia 
dideli darbai. Tik sutelkę visų 
avaicijo? grandžių darbuotojų 
pastangas, dirbdami iniciaty
viai, išradingai, sugebėsime 

rio mokestį, kuris dabar sudarys įveikti esamus sunkumus, pa-
1750 dol. 

Priimtoje Lietuvos aviatorių 
sąjungos programoje numatyta 
visapusiškai vystyti įvairias 
avaicijos technikos pritaikymo 
formas, visų pirma žmonių po
reikiams tenkinti, rengti kom
pleksinę aviacijos paslaugų pa
klausos tyrimo ir aviacijos šakų 
vystymo programą, spartinti 
valstybinės programos komer
cinės aviacijos saugumui užtik 
rinti sudarymą, ruošti pasiūly
mus dėl aviacinės veiklos įs
tatymų ir teisinių normatyviniu 
aktų projektų ir rekomendeijas 
avarijinių situacijų priežastimis 
šalinti, tiksliniam specialistų 

siekti, kad Lietuvos aviacija 
sėkmingai spręstų jai keliamus 
uždavinius vidaus ir tarptauti
niuose maršrutuose. 

A. Karpavičius 

Antradienį, birželio 30 d.: 
6:30 v.v. — PLB VII Seimo atstovų registracija 
7:00 v.v. — JAV LB Lemonto apylinkė priima svečius 

menėje 
7:00 v.v. — PLB darbų ir Švietimo Tarybos vaizdinių priemonių 

parodos atidarymas 
7:30 v.v — Tautinių lėlių parodos atidarymas 
7-9 v.v. — Lietuvių dailės muziejuje vykstančių parodų lankymas 

Penktadienį, liepos 3 d.: 
11:30—9:30 — PLC gegužinė: 

Pietūs — 1 f :30—2:00 
Vakarienė — 4:30—7:00 
Muzikantai — 6:00—7:30 
Laužas — 8:00—9:30 

Šeštadienį, liepos 4 d. , 8:00 vai.: 
Vaidilutės teatro statomas spektaklis, Petro Vaičiūno 
komedija, .Patr io ta i " 

Šv. Mišių tvarka Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijoje: 
8 vai. ryto — kasdien 
7 vai. vakaro — liepos 3 d., penktadienį 
9 vai. ir 11 vai. ryto — sekmadieniais 

Dovanų krautuvėlės valandos: 7/1—7/4 — 12—5 vai. p.p. 
Galerijos valandos: 7/1—7/4 — 12:00—5 vai. p.p. 
Lėlių parodos valandos — 7/1—7/4, 9 v.r.—10 v.v. 

PAVASARIO KELIONĖS Į VILNIŲ 
Chicago—Vilnius (j vieną pusę) $615.00 
Chicago—Vilnius-CMcago (ten ir atgal) $875.00 
Vilnius—Chicago—Vilnius $918.00 
(pačiam pasirūpinti transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLD VVINGS TRAVEL 
5348 N. Milwaukee 
Chicago, IL 60630 
Tel. 312-775-5700 

• ^ 7 
INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS "£Ą į ( , ^ į > 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones j Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketu pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų 

• 5 2 8 S o u t h 7 t t h A v t n u i 
Htekery H M , HHnot* 4 0 4 5 7 
Te le fonas (704) 4 3 0 - 7 2 7 2 

223 Karver% gatvė 
VNntua, Urtuva 
T c U f o n a * J 5 0 - 1 1 S Ir 7 7 8 - 3 9 2 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI „DRAUGE" 

AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ, romanas. O. Nendrė. 365 psl. 
DAIKTAI KASDIENINIAI, eilėraščiai. A. Baronas. 71 psl. 
ULŪŽĘ TILTAI, romanas. Pr. Naujokaitis. 237 psl. 
ANGLŲ NOVELĖ. Sud. Pov. Gaučys. 459 psl. 

GĘSTANTI SAULĖ, novlės. Jurgis Gliaudą. 218 psl. 
TĖVAS PIJUS. Kun. V. Rimšelis, MIC. 151 psl. 
PO DAMOKLO KARDU, romanas. An. Kairys 219 psl. 
GYVENIMO VINGIAIS, atsiminimai. Dr. P. Kalvaitytė-Karve-

lienė. 360 ps. 
BENAMIAI, atsiminimai. Mikelionis. 213 psl. 
LIETUVIŲ APYSAKOS. H. Sudermann. 132 psl. 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI, reportažai. A. Vilainis. 173 psl. 
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, atsiminimai. A. Gervydas. 221 psl. 
PIRMASIS STEBUKLAS, novelės. Azorin. Vertė P. Gaučys 

197 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, novelės. Sudarė Povilas 

Gaučys. 479 psl. 
SŪNUS PALAIDŪNAS. Fulton J. Sheen 174 psl 
DABARTIES SUTEMOSE, žvilgsnis į dabartį. Bronius 

Zumeris. 187 psl. 
PIRMASIS RŪPESTIS, novelės. Jurgis Jankus. 213 psl. 
NEIŠSKIRIAMI TRYS NEŽINOMIEJI Vysk Vincentas Briz-

gys. 264 psl 
TRYS SAKALAI, novelės Alf Vambutas 186 psl 
VIDURNAKČIO VARGONAI, novelės. Č. Gnncevičius. 131 

psl 
SLĖPININGOS NOVELĖS. R L Stevenson 248 psl 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, oinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos 



Lituanistikos tyrimo ir studijų centre viešnia R. Ošlapienė iš Libertyville (viduryje) susipažįsta 
su bendradarbėm. Dešinėje dirba Silvija Vėlavičienė iš Lietuvos, kairėje — Rasa Tauragienė, taip 
pat iš Lietuvos. N u o t r M a r t y n o yidzbelio 

DAINAVA LAUKIA 
JŪSŲ VISŲ! 

ROMUALDAS K R I A U Č I Ū N A S 

Paruošiamieji darbai Daina
vos jaunimo stovyklos metinei 
šventei turėtų būt i jau pr ie ga
lo, nes pat i šventė įvyksta liepos 
19 dieną, sekmadienį. Plačiąją 
lietuvišką visuomenę prašome 
jau dabar tą dieną pasižymėti 
savo vasaros renginių kelendo-
riuje. Kaip ir visuomet, visi 
esate mielai laukiami! Metinė 
šventė prasidės šv. Mišiomis 11 
vai. ryto. Po to laukia pasi-
žmonėjimas ir visokeriopa už
kanda. Vyriausioji seimininkė 
Aldona Šoliūnienė, „importuo
ta" iš Lemonto, žada kugelį, kal-
dūnus, dešras ir kitus skanės
tus. Stovyklos administratorius 
Marius Gražulis pasirūpins, kad 
visiems būtų gaivinamųjų gėri
mų bei ledų. Veiks laimėjimai. 
Bet koks gautas pelnas lieka 
Dainavoje ir bus panaudojamas 
jos gražinimui bei remontams. 
Spyglio ežerėlis suteiks atgaivą. 
Atvykite ir ki tus atsivežkite. 

Tą pačią dieną 2 vai. po pietų 
yra šaukiamas metinis Daina
vos rėmėjų suvažiavimas, kurio 
metu taryba ir administracija 
pateiks pranešimus, išklausys 
rėmėjų siūlymus bei pageidavi
mus ateičiai. J a u antri metai 
kaip tarybai sumaniai vadovau
ja jos pirmininkas Vytautas Pet
rulis. 

Tai dalis informacijos, kuri 
buvo pateikta tarybos posėdyje 
Dainavoje pirmąją ir ilgiausią
ją šios vasaros dieną, birželio 20. 
Dar prieš posėdį buvo įmontuo
ta naujos iškabos prie įvažia
vimo vartų. Tai, palyginti, di
dokos iškabos (4x8 pėdų), ku
rių projektą dabartinė taryba 
naujai patvirtino savo vasario 
mėn. posėdyje. Iškabos y ra mė
lynam fone su baltomis r a idė r : •;, 
numeriais ir kitais apipavidali
nimais . Aštuoniolikos colių 
aukščio raidės ir mažesni nume
riai y ra padaryti iš atšvie-
čiančios medžiagos, taip kad ir 
sutemus Dainava liks „šviesi". 
Priedo, iš abiejų pusių atva
žiuojančius atšviečiančių rai
džių kelrodžiai iš anksto per
spės, kad Dainava tik už 500 pė
dų. Šias iškabas suprojektavo, 
padarė ir stovyklai padovanojo 
Romualdas Kriaučiūnas. Jo bu
vo padaryta ir ikišiolinė iškaba, 
kuri išsilaikė net aštuoniolika 
metų. 

Posėdžio metu buvo pranešta, 
kad Dainavos marškinėliai bus 
pagaminti ir pardavinėjami per 
metinę šventę ir po jos. Iki 
vasaros stovyklų planuojama po 
stovyklos rajoną įrengti geria
mojo vandens purkšles. Per
taisomas karšto vandens bakas 
pagrindinėje virtuvėje. Nedel
siant bus atnaujintas prietiltis 
prie tramplyno lentos pliaže. 
Jau užpirkta visas šimtas čiuži
nių. Susinešioję staliukai dr. A. 
Damušio vardo name pakeičia
mi naujais. Didžiulis paviljono 
ir svetainės stogas pakeistas 

nauju. Vien tik t as stogo remon
t a s stovyklai kainavo beveik 
penkis tūkstančius dolerių. J a u 
įvestas ventil iatorius svetainės 
virtuvėje. Perdažyta paviljonas, 
stalai, suolai ir ki tas inven
torius. Pr ie šių dažymo darbų 
porą savaičių ta lkino Juozas 
Lukštą iš Argentinos. 

Stovyklos registratorė Rita 
Giedraitienė pranešė, kad nuo 
vasario mėnesio stovykloje buvo 
trejos rekolekcijos. Taip pa t jo
je pavasarinę gamtos pažinimo 
stovyklą turėjo Saline mokykla. 
Lietuviškojo jaunimo ir kitos va
saros stovyklos teprasidės t ik po 
liepos 4 savaitgalio, kada Chi-
cagoje įvyksta tau t in ių šokių 

šventė ir Pasaul io Lietuvių 
Bendruomenės seimas. Šie ma
siški ir kas keletą metų pasikar
tojantys renginiai visada su
komplikuoja vasaros stovyklų 
kalendorius , bet dėl to n iekas 
nepriekaištauja. Apie paskiras 
s tovyklas toliau informuotis 
re ik ia pas organizuojamų sto
vyklų vadovybes. Pa ty rę rengė
ja i visada nori t u r ė t i kuo dau
giau stovyklautojų. 

Svars tant stovyklavietės nuo
mavimo klaus imus , t a ryba nu
t a r ė , kad ateityje Dainavos jau
nimo stovykla bus nuomojama 
t ik kultūriniams, švietimo ar re
l iginiams re ika lams arba orga
nizacijoms, turinčioms panašius 
s iekius ir t ikslus. Buvo priei ta 
vieningos nuomonės, kad sto
vyklos nuomavimas grynai pra
moginiams, vien pasilinksmini
mo re ika lams nesider ina su 
Dainavos orumu ir jos paskir
t imi . 

P A D Ė K A 
A.tA. 

MARCELĖ KACEVIČIENĖ 
JUODIŠIENĖ 

Mūsų mylimoji Mamytė atsiskyrė iš gyvųjų tarpo 1992 m. 
birželio 18 d., sulaukusi 85 m. amžiaus ir buvo palaidota bir
želio 23 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Cbicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir kaimynams bei 
pažįstamiems, gausiai atsilankiusiems koplyčioje, dalyvavu
siems bažnyčioje pamaldose ir palydėjusiems velionę į Amžino 
Poilsio vietą. 

Labai ačiū visiems, pareiškusiems užuojautą mūsų gilaus 
liūdesio valandoje žodžiu ir laiškais. Ačiū už maldas ir aukas 
šv. Mišioms. 

Dėkoju Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
kunigams: msgr. D. A. Mozeriui ir klebonui Tony Pucbenski 
už atsilankymą į koplyčią ir už sukalbėtas maldas. 

Už gausų atsilankymą koplyčioje, už iškilmingai sukalbė
tą rožančių bei kitas maldas ir dalyvavimą bažnyčioje bei 
velionės palydėjimą į kapines dėkojame Brighton Parko Kat. 
Moterų sąjungos 20 kuopai. 

Dėkojame ir Šv. Kazimiero Seserų atstovėms, kurios 
pagerbė mūsų a.a. Mamytę savo apsilankymu ir maldomis. 

Ypatingą padėką reiškiame kun. F. Kireiliui už sukalbė
tas maldas koplyčioje, už šv. Mišias bažnyčioje bei maldas 
kapinėse. 

Labai ačiū ir mano geram kaimynui Antanui Drūčiui už 
asistavimą kunigui šv. Mišių metu. 

Dėkojame vargonininkui Ričardui Šokui už giedojimą ir 
vargonavimą. 

Didelė padėka karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 
David Gaidas už rūpestingą patarnavimą. 

Ačiū ir dr. P. Kisieliui už taip rūpestingą a.a. Mamytės 
gydymą savo kabinete ir ne kartą ligoninėje per eilę metų. 

Ačiū „Seklyčiai" už gerus pietus ir mandagų patarnavimą. 
Visiems, parodžiusiems tiek daug nuoširdumo ir meilės 

šiose skausmo valandose, tariame nuoširdų ačiū. 
Giliame liūdesyje likę: sūnus Vytautas J . Juodiš ius 

Chicagoje ir duktė Birutė Kujelienė Klaipėdoje. 

M y l i m a i M a m y t e i 

A.tA. 
MARCELEI JUODIŠIENEI 

KACEVIČIENEI 
mirus , jos sūnui V Y T A U T U I JUODIŠIUI nuoširdžią 
užuojautą re iškia 

Futbolo klubas „Lituanica" 

A.tA. 
JONAS KAVALIŪNAS 

Gyveno New Smyrna Beach, FL, anksčiau Marųuette Par
ko apylinkėje, Chicagoje. 

Mirė 1992 m. birželio 25 d., 5 vai. ryto, sulaukęs 88 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Kybartų apskrityje. Amerikoje išgyveno 
43 m. 

Nuliūdę liko: žmona Stasė Micevičiūtė, duktė Vaigalė 
Duers, žentas John ir daug giminių Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai. 
Kūnas pašarvotas antradienį, birželio 30 d. nuo 4 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 1 d. Iš laidojimo namų 

9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios 
už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė ir šeima. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donaid M. Petkus. 
Tel. 312476-2345. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Inž. RAIMUNDAS KUDUKIS 
Taip nelauktai Aukščiausiojo Visagalio pašauktas į 

Amžinybę, paliko giliam liūdesy žmoną, dukrą, sūnų, tėvą, 
gimines ir artimuosius. 

Raimundui išvykstant į Amžinybę, už paskutinį jam 
patarnavimą ypatingai esame dėkingi: klebonui kun. G. Ki-
jauskui už rūpestingą ir gražų religinių apeigų atlikimą. 

Dėkojame vyskupams A. Pilla ir J. Quinn, abatui R. Gris 
ir prelatui A. Goldikovskiui už dalyvavimą ir už šv. Mišių 
atnašavimą. 

Dėkojame I. Grigaliūnaitei ir mergaitėms už giedojimą 
bažnyčioje. . 

Dėkojame V. Plečkaičiui už giedojimo pravedimą. 
Dėkojame R. Zorskai ir V. Leger už skaitinius mišiose, 
Dėkojame Clevelando miesto merui M. White už 

dalyvavimą laidotuvėse ir už vėliavos pakėlimą prie jų įstai
gos Clevelande. 

Dėkojame Clevelando miesto policijai už iškilmingą 
palydėjimą į kapines. 

Ypatingai esame dėkingi JAV prezidentui George Bush 
ir Lietuvos prezidentui Vytautui Landsbergiui už pareikštą 
mums užuojautą. 

Dėkojame vyskupui A. Deksniui iš Romos už paguodos 
laišką ir už atlaikomas šv. Mišias. 

Dėkojame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkui 
dr. V. Bieliauskui, Ohio gubernatoriui, senatorių ir 
kongresmanų atstovams, buvusiems Clevelando miesto 
merams R. Perk ir D. Kucinich, G. Furbes, M. Madison, tau
tybių ir lietuviškų organizacijų atstovams už dalyvavimą ir 
už pasakytas kalbas. 

Dėkojame Lietuvos radijui Vilniuje už pranešimą apie 
Raimundo mirtį. 

Dėkojame visiems už pareikštas užuojautas asmeniškai, 
laiškais, per spaudą ir telegramomis. 

Liekame giliai dėkingi Clevelando lietuviams, 
amerikiečiams ir kitų tautų atstovams už tokį gausų daly
vavimą atsisveikinime ir laidotuvėse. 

Dėkojame Clevelando Lietuvių radijui už gražų Raimun
do prisiminimą. 

Dėkojame skautams už budėjimą prie karsto. 
Dėkojame visiems už tokią gausybę gėlių. 
Dėkojame už aukas Mišioms ir kitoms organizacijoms. 
Dėkojame „Dirvos", „Draugo", „Pasaulio lietuvio" ad

ministracijoms už patalpinimą straipsnių apie Raimundą. 
Dėkojame R. Zorskai už atsisveikinimo pravedimą. 
Dėkojame A. Širvaičiui ir V. Matui už paaukotus pietus 

laidotuvių dalyviams. 
Dėkojame ponioms už paaukotus skanėstus. 
Už paguodą ir visokeriopą pagalbą norime labai nuošir

džiai padėkoti giminėms ir artimiesiems: Gražinos broliui 
Antanui Knistautui ir jo šeimai, motinai Salomėjai Knistau-
tienei, jos seseriai Stasei ir jos vyrui Raimundui Baltušiams. 
Lenkauskams, Matams, Zorskams ir visiems kitiems. 

Dėkojame karsto nešėjams. Dėkojame Jakubs laidotuvių 
namams už gerą patarnavimą. 

Raimundą palaidojom Clevelando Ali Souls kapinėse Our 
Lady Queen of Peace Mauzoliejuje. Raimundas buvo 
visiems geras... Prisiminkime jį maldose ir, prie progos, 
aplankykime jį... Li^ve, būk jam geras — duok jam amžiną 
poilsi ir dangišką laimę... 

Raimundai, liūdna ir ilgu be Tavęs... Tave myli ir Tavęs 
liūdi: 

Žmona G r a ž i n a , duk tė A l e k s a n d r a , s ū n u s 
Raimundėlis, tėvas Petras ir giminės. 

A.tA. 
JOANAI DUDĖNIENEI 

mirus, r e i šk iame gilią užuojautą s ū n u i VYTAUTUI, 
žmonai EGLEI , anūke i bei v is iems ar t imies iems ir 
kartu l iūdime. 

Emilija Putvytė 
Ida ir prof. Vaidevutis Mantautai 
Raminta ir Petras Moliai 
Aldona ir Juozas Rygeliai 
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P A D Ė K A 
Mūsų mylima Mama, Uošvė, Močiutė ir Promočiutė 

A.tA. 
STEFANIJA AMBRAZAITĖ 

BALTŪSIENĖ 
atsiskyrė iš gyvųjų tarpo 1992 m. gegužės mėn. 6 d., sulaukusi 
91 m. amžiaus ir buvo palaidota gegužės mėn. 9 d. St. George 
kapinėse Kenosha, WI. 

Dėkojame kunigui Antanui Nockūnui už maldas 
koplyčioje, už gedulingas šv. Mišias Šv. Petro bažnyčioje, už 
pamokslą ir maldas prie kapo. 

Didelė padėka karsto nešėjams. 
Esame giliai dėkingi visiems atsilankiusiems koplyčioje, 

dalyvavusiems bažnyčioje pamaldose ir palydėjusiems velionę 
į Amžino Poilsio vietą. Nuoširdžiai ačiū už šv. Mišių aukas, 
gėles, aukas labdarai, pareikštas mums užuojautas spaudoje, 
laiškais ir asmeniškai. 

Liko liūdesyje: duktė Genovaitė, žentas Tadas Bauža 
ir anūkė Indrė Šemogienė su šeima. 

A.tA. 
JONUI KAVALIŪNUI 

« 
iškeliavus Amžinybėn, žmoną STASĘ, dukrą VAI
GALĖ DUERS ir žentą J O H N nuoširdžiai užjaučiame 

Antanas Balčytis 
Ona Bakaitienė 
Julija Smilgienė su šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9662 

4606-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-17414 

* 
4346 S. California Avenue 

Telefonas - (1-312) 523-0440 

- \ 

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708^130-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x „ D r a u g a s " dėl liepos 
4-tos d ienos — Amerikos 
Nepriklausomybės šventės šeš
tadienį, liepos 4 d., neišeis. 
Paskutinis šios savaitės 
numeris su Kultūriniu priedu 
išeis penktadienį, liepos 3 d. Po 
šventės eis kaip paprastai. 
Penktadienį „Draugo" redakci
ja, administracija ir spaustuvė 
bus uždaryta. 

x Prof. dr. Vytautas Bie
liauskas, PLB valdybos pirmi
ninkas, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seime Lemonte liepos 
2 d., ketvirtadienį, 9 vai. ryto 
skaitys paskaitą „Tapatybės be
ieškant naujoje laisvėje — Lietu
voje ir išeivijoje". Seimo posė
džiai atviri, todėl ir Chicagos 
visuomenė kviečiama į šią 
paskaitą atsilankyti. 

x Keturios studentės iš Lie
tuvos, remiamos JAV Vyskupų 
konferencijos stipendijomis, 
birželio 21 d. pradėjo dvejų metų 
katechetikos kursą Notre Dame 
institute prie Marymount uni
versiteto Arlingtone, Virgi
nijoje, prie Washingtono. 
Eucharistietės vienuolės ses. 
Ramunė Murauskaitė, Dalia 
Verbylaitė, studentės Elona 
Subavičiūtė ir Laima Kveda-
rauskaitė prieš semestro pra
džią aplankė Putnamą, Nerin
gos stovyklą. Lietuvoje pramo
kusios anglų kalbos, iš karto 
pradėjo teologijos kursus. 

x Vyresniųjų lietuvių cen
t re liepos 1 d., trečiadienį, ren
ginių ir užsiėmimų nebus. Tre
čiadienį, liepos 8 d., bus rodoma 
vaizdajuostė. 

x IX Tautnių Šokių Šven
tės rengimo komiteto pirm. Dr. 
P e t r o Kisiel iaus kolegos 
gydytojai dr. Dhruva R. ir 
Chanorika D. Tilwalli ir dr. 
Gandhi M. Gutta parėmė šo
kių šventę atsiųsdami po 500 
dolerių, o dr. Biswamay Ray 
atsiuntė net 1000 dolerių. Lėšų 
telkimo komisija nuoširdžiai 
dėkoja už paramą. 

(sk) 

x Akademikai skautai ren
gia šokius liepos 3 d. 8 v.v. 
Westin Hotel, 6100 River Rd., 
Rosemont, IL, pusė mylios nuo 
Hyatt Regency. Gros „Slim Jim-
mie/Gintaras". Įėjimas $8. 

skambinti: 

x Vyskupas Paulius Balta
kis, OFM, vadovaus lietuviškos 
sielovados tarybos suvažiavimui 
Chicagoje šį šeštadienį, liepos 4 
d., Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje. Pradžia 10 vai. ryto. 
Visuomenė kviečiama atsilan
kyti. 

x Aldona Zailskaite vado
vaus simpoziumui lietuviškos 
sielovados tarybos suvažiavime, 
vyksiančiame Chicagoje Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
seimo ir išeivijos Lietuvių Tau
tnių šokių šventės suvažiavimo 
savaitėje. Simpoziumas vyks 
liepos 4 d. 10 vai. ryto Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje. 

Virginijus Barkauskas, var
gonininkas iš Marijampolės, bir
želio 24 d. pradėjo vasaros 
semestrą St. Joseph kolegijoje 
Renssalaer, Indianoje. Bažny
tinės muzikos fakulteto dekanas 
kun. Lawrence Heiman iš
rūpino dalinę stipendiją per 
JAV Vyskupų konferencijos 
komitetą Rytų Europos Bažny
čiai padėti, pritariant Vilka
viškio vyskupui J. Žemaičiui. V. 
Barkauskas pernai lankė vargo
nininkų seminarą Elmhursto 
kolegijoje ir koncertavo Šv. An
tano bažnyčioje Cicero. Tarp 
šios ir 1993 vasaros semestro 
ruošis neakivaizdiniai litur
ginės muzikos dalykų kvoti
mams, jei Chicagoje būtų nemo
kamai žiemą priglaustas. 

x Bronius Keturakis daly
vaus Mokytojų studijų savaitėje 
Dainavoje su paskaita apie 
Lietuvos sportinius pasiekimus 
olimpiadose. Jo tema: „Lietuva 
Paryžiaus (1924), Amsterdamo 
(1928) ir Barcelonos (1992) olim
piadų žaidimuose". 

x Beliko tik keletas dienų 
iki IX-sios Išeivijos Lietuvių 
Tautinių Šokių Šventės. Ar 
jau visi nusipirko bilietus? 
Jeigu ne, tai bilietus dar galima 
šią savaitę įsigyti Vaznelių 
Prekyboje/Gifts International, 
2501 W. 71 St., Chicagoje. Bilie
tų kainos $10.00 $15.00 ir 
$20.00. Tautinių Šokių Šventė 
įvyks liepos 5 d., Rosemont Ho-
rizon stadione. 

(sk) 

x Stradivarijaus smuiku, 
pagamintu prieš 350 metų ir tu
rinčiu ypatingai gražų balsą, 
trumpą ir linksmą programą 
a t l iks Franz Benteler Šv. 
Šeimos Vilos sukaktuviniame 
pokylyje liepos 18 d. Lexington 
House, Hickory Hills. 

x Apie IX Lietuvių Tau
tinių šokių šventę yra gražiai 
minima amerikiečių spaudoje. 
Buvo duoti pasikalbėjimai su or
ganizacinio komiteto nariais per 
įvairias radijo stotis, bus gro
jama lietuviška tautinių šokių 
muzika per radiją ir liepos mėn. 
„Chicago" žurnale apie Tau
tinių šokių šventę yra paminėta 
net dvejuose puslapiuose. 

x Į PLB seimą liepos 1-4 
Lietuvių centre Lemonte 
suskris nemažas lietuvių išei
vijos būrys. PLJ sąjungos pirmi
ninkas Paulius Mickus iš Wa-
shingtono seimo organizato
riams pranešė, kad sąjungai at
stovaus net 23 atstovai ir balso 
seime neturintieji dalyviai iš 
Argentinos, Australijos, Bra
zilijos, JAV, Kanados, Vokie
tijos, Venecuelos. Šalia jų dar 
bus aštuoni Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos valdybos 
nariai. Visi tie jauni žmonės 
aktyviai dalyvaus seime, atski
ruose posėdžiuose aptars savo 
veiklos reikalus ir būsimą 
Pasaul io l ietuvių jaunimo 
kongresą, numatytą ruošti 
Didžiojoje Britanijoje, o baigti 
Lietuvoje. 

x Knygų konteineris Lietu
vai, ruošiamas Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro, bus pa
kraunamas trečiadienį, liepos 8 
d. Visi talkininkai prašomi tą 
dieną 9 vai. ryto rinktis prie 
Jaunimo centro. Siunta, numa
tyta krauti liepos 1 d., buvo ati
dėta dėl buvusio traukinių 
streiko susidariusio krovinių 
susigrūdimo išsiuntimo punk
tuose. 

x „Vaidilutės" teatras vai
dins P. Vaičiūno komediją „Pat
riotai" l iepos 4 d., šeštadienį, 
8 v.v. Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte. Bilietai po $5 gau
nami prie įėjimo. 

(sk) 

Informacijai 
708-257-1050. 

(sk) 

x Tautinių šokių šventės 
proga š.m. liepos 4 d. 7 v.v. 
Liet. Tautiniuose namuose ruo
šiamas svečių ir čikagiečių pa-
bendravimas-vakarienė. Infor
macijai ir stalų užsakymui 
skambinti: 708499-2172 iki lie
pos 1 d. LTS Čikagos sky
riaus valdyba. 

(sk) 
x TRANSPAK siunčia siun

tinius, baldus; parūpina butus, 
automobilius, traktorius. Per-
vedam dolerius. Transpak, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312436-7772. 

(sk) 

x „Grandis" dėkoja Ameri
can Travel Service vedėjui 
Aleksui Lauraičiui už įteiktą 
„Grandžiai" dovaną ir malonų 
patarnavimą „Grandies" kelio
nei į Lietuvą. „Grandis", tau
tinis lietuvių jaunimo an
samblis. 

(sk) 

x ADAL (American Dental 
Assistance to Lithuania) infor
macijos stalas veiks PLB seimo 
metu per Pasaulio lietuvių cen
tro gegužinę Lemonte, penkta
dienį, liepos 3 d. Visi, ypač at
vykę iš toliau, kviečiami susi
pažinti su organizacijos veikla. 
Dėl informacijos skambinti dr. 
Leonidui Ragui: 708-529-0955. 

(sk) 

x TravelCentre, Ltd greitai 
ir sąžiningai tvarko visas ato
stogų bei komercines keliones. 
Taip pat parduodame lėktuvo 
bilietus į Lietuvą. Skambinkite 
Teresei Lesniauskienei, tel. 
708-526-0773. 

(sk) 

x Padėkite vargstantiems 
Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus— 
$100.00 „Žaibas" 9525 So. 
79th A ve., Hickory Hills, 111. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

Birželio 16 d. JAV LB suorganizuotos demonstracijos metu prie Rusijos ambasados. Iš kairės: 
dr. V. Vengris, V. Būtėnas ir T. Gečienė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kad „Draugas" iš l iktų d i enrašč iu , rė
mėjai, bendradarbia i ir skaitytojai p r a š o 
mi pagalbos . R u o š d a m i t e s t a m e n t i n i u s 
pal ik imus, nepamirški te „Draugo" ir j o 
leidėjų. Viename punkte maloniai p r a š o m e 
įrašyti: „I give a n d b e q u e a t h the s u m of... 
to „Draugas" (arba to the Lith. M a r i a n 
Fathers), 4545 W. 63th St., C h i c a g o , IL 
60629". A u k o s „Draugui" ir Mari jonų vie
nuolijai nurašomos nuo valstybinių m o k e s 
č ių. 

X ROMAS PŪKŠTYS, 
Transpak firmos savininkas 
vėl vyksta į Lietuvą liepos 
gale. Pinigai pervedami dole
riais pasieks jūsų artimuosius 
liepos mėn. Atsiskaityti iki 
liepos 14 d. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Naujas, NEBRANGUS, 
MAISTO siuntinys tik $49: 
mėsos gaminiai, cukrus, kava, 
aliejus, vaisiai ir kt. produktai. 
Pats populiariausias 55 SVA
RŲ siuntinys iš įvairių pro
duktų tik $85; 22 SVARAI tik 
mėsos gaminių irgi $85. Prie 
visų siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Trans
pak, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Kaip ir anksčiau, Atlanta 
laukia Jūsų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 

A R A S ROOFING 
Arvydas Kl«la 

Dengiame Ir taisome 
visų rūsių slogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambint i po 6 v.v. 

PO RAMOVĖNV 
SUVAŽIAVIMO 

1992 metais gegužės 9-10 die
nomis Chicagoje vykęs LKVS 
„Ramovės" skyrių atstovų su
važiavimas jau praeityje. Nors 
savo gausumu šis suvažiavimas 
ir nepasižymėjo, bet vis tiek 
buvo atlikti svarbūs ir rei
kalingi darbai šios organizacijos 
egzistencijai. Išrinkta trejų me
tų kadencijai centro valdyba, 
kontrolės komisija ir sąjungos 
garbės teismas. 

Į sąjungos centro valdybą iš
rinkti beveik visi jau buvę 
pareigūnai, būtent E. Vengians-
kas, A. Skopas, V. Valkavickas, 
S. Rudokas ir J. Bagdžius. Kan
didatais liko J. Mikulis ir A. 
Juškevičius. Kontroles komisija 
išrinkta iš Clevelando skyriaus 
— Vytautas Jokūbaitis, Jonas 
Citulis ir Edvardas Pranckus. 
Sąjungos garbės teismas, 
anksčiau buvęs Bostone, dėl 
įvairių priežasčių nebekandida-
tavo, todėl dabar jis išrinktas iš 
Detroito skyriaus — V. Kutkus, 
M. Kizys ir E. Milkus. 

Paskutiniame centro valdybos 
posėdyje pareigomis pasiskirs
tyta: Edmundas Vengįanskas — 
sąjungos pirmininkas, Juozas 
Mikulis — vicepirmininkas, 
Apolinaras Skopas — sekre
torius, Vincas Valkavickas — iž
dininkas, Steve Rudokas — 
kultūriniams reikalams ir 
Juozas Bagdžius — sąjungos 
mirusiųjų narių kartotekos 
vedėjas. 

Kaip pasiskirstyta pareigomis 
kontrolės komisijos ir garbės 
teismo, dar iki šiol negauta 
žinių. » 

Taigi šiems LKVS , ,Ramovės" 
centriniams organams patikė
tas sąjungos 1992-1995 metų 
tolimesnis veiklos tęstinumas. 
Savaime aišku, kad centro 
valdyba gali veikti ir dirbti t ik 
darniu visų sąjungos skyrių 
bendradarbiavimu. Visa ir pilna 
šios organizacijos veikla reiš
kiasi tik skyriuose. Valdyba 
gali tik koordinuoti, derinti, bet 
jokiu būdu nediktuoti skyrių 
veiklos. 

Sąjungos suvažiavimą žodžiu 
sveikino Vliko vardu — V. Jokū
baitis, Alto vardu — dr. V. Dar-
gis, Mažosios Lietuvos draugijos 

x Lietuvių tautiniai šokiai 
— ne tik Rosemont Horizon, bet 
ir Daley Plazoje Chicagos mies
to centre. Liepos 1 d. Daley Pla
zoje pasirodys Grandies an
samblis, vadovaujant Irenai 
Smieliauskienei. Ketvirtadienį, 
liepos 2 d., Daley Plazoje šoks 
Rasos PoskoČimienės vado
vaujamas Spindulys. Pasi
rodymai abi dienas įvyks nuo 12 
iki 1 vai. p.p. Visi, ypač mieste 
dirbantys, yra kviečiami per 
pietų pertraukas ateiti pažiūrėti 
kaip smagiai lietuviškas jau
nimas šoka. 

— A. Regis, Tautinės sąjungos 
— M. Marcinkienė, DLK „Biru
tės" draugijos — Z. Juškevi
čienė, Lietuvos Miškininkų — J. 
Žebrauskas, Detroito ramovėnų 
skyriaus vardu — M. Abarius. 

Raštu buvo gauti sveikinimai 
iš a.a. vysk. V. Brizgio (trumpai 
po gauto sveikinimo vyskupas 
mirė, jį suvažiavimo atstovai 
pagerbė minutės susikaupimu), 
gautas sveikinimas iš gen. kon
sulo Chicagoje V. Kleizos, svei
kina Lietuvos atsargos ka
rininkų sąjunga per J. Krakaus-
ką ir S. Valaitį, gautas sveiki-
nimnas iš „Kario" redaktoriaus 
A. Martinionio, sveikina buvęs 
LKVS „Ramovės" centro valdy
bos pirmininkas A. Jonaitis iš 
Floridos, Sydney Australijoje 
ramovėnų vardu sveikino su
važiavimą A. Vilevičius. 

Šiame suvažiavime oficialiai 
uždarytas išeivijoje leisto „Ka
rio" žurnalo administracijos 
darbas ir likęs jos tur tas pa
skirstytas lygiomis dalimis 
Lietuvoje leidžiamiems karinės 
minties žurnalams — „Kardui", 
„Kariui" ir „Trimitui". 
Suvažiavime buvo pakelti į są

jungos garbės narius 15 ramo
vėnų, iš jų: 4 Sydney skyriaus 
Australijoje, 3 iš Hartfordo, 3 iš 
Chicagos ir 3 nuo c. valdybos. 

Tos pačios dienos vakare 7 
vai. suvažiavimo dalyviai ir sve
čiai rinkosi vėl Tautiniuose 
namuose į banketą. Vakaro 
metu, esantiems vietoje ir 
pakeltiems į sąjungos garbės 
narius, Lionginui Kapeckui iš 
Hartfordo, Vytautui Jokūbai
čiui iš Clevelando, Vincui 
Valkavickui ir Juozui Bagdžiui 
iš Chicagos buvo prisegti LKVS 
„Ramovės" garbės nario ženk
lai ir įteikti pakėlimo pažymėji
mai. Vakaro metu turėjome 
malonią progą išgirsti buvusio 
Lietuvos Respublikos pre
zidento Antano Smetonos gimi
naičio Rimanto Smetonos svei
kinimą ramovėnams. Šiuo metu 
jis Lietuvoje vadovauja Tautinei 
sąjungai. V. ir M. Momkai, 
atlikdami vakaro meninę dalį, 
padainavo keletą ramovėnams 
pritaikytų dainų bei arijų. Po 
skanios vakarienės vyko sma
gūs šokiai. 

Rytojaus dieną 11:45 vai. ryto 
suvažiavimo dalyvia i , vi
suomenė, ramovėnų ir šaulių 
dalinių vėliavos rinkosi į Jėzui
tų koplyčią pamaldoms. Šv. Mi
šias atnašavo ramovėnas kun. 
Petras Daugintis, SJ. Mišių 
metu skaitinius atliko ramo
vėnas Jonas Žebrauskas. Mišių 
auką nešė ramovėnas Juozas 
Mikulis su birutininke Z. Juške
vičiene. 

Tuoj po pamaldų visi būrėsi 
prie Lietuvos Laisvės kovų 
paminklo J a u n i m o centro 
sodelyje. Šias apeigas pravedė 
ramovėnas A. Juškevičius. 
Pakeliamos Amerikos ir Lietu
vos vėliavos. Šiomis apeigomis 
pagerbiami už Lietuvos laisvę 

žuvę kariai, šauliai, partizanai. 
Sugiedama giesmė Marija, 
Marija. Aukurą uždega LŠS 
išeivijoje centro valdybos pirmi
ninkas ir ramovėnas Mykolas 
Abarius, asistuojant dviem šau
lėms. Ta proga trumpą žodį tarė 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto valdybos vicepirmi
ninkas ramovėnas Vytautas 
Jokūbaitis. Tautinių spalvų vai
niką padėjo sąjungos garbės 
narys Edmundas Vengianskas, 
asistuojant DLK „Birutės" 
draugijos pirmininkei Zuzanai 
Juškevičienei ir birutininkei A. 
Likanderienei. Sugiedojus Tau
tos himną, sąjungos garbės 
narys E. Vengianskas tarė 
užbaigiamąjį suvažiavimo žodį. 
Po to padaryta bendra suvažia
vimo dalyvių nuotrauka. 

Šiame suvažiavime pastebė
tas ir sąjungos skyrių veiklos žy
mus sumažėjimas. Net kyla 
klausimas kodėl? Daugelis ban
do šį reikalą pateisinti dėl am
žiaus naštos, kiti sako, kad mes 
turime pasitraukti, nes Lietu
voje atsikūrė karių veteranų or
ganizacija ir išeivijoje beprasmis 
jos tolimesnis egzistavimas. 
Kad amžiaus našta spaudžia ir 
lenkia mūsų pečius, kad na
tūraliu keliu vis dažniau aplei
džiame savo gretas, yra pilnai 
pagrįstas argumentas. Tai natū
ralu ir nepakeičiama. Kad 

Lietuvoje atsikūrė atsargos 
karių draugija ir dėl jos priežas
ties ir mums nutraukti veiklą, 
atrodo nebūtų tikslinga. Mes 
juk esame senosios, buvusios 
Lietuvos kariuomenės pali
kuonys, mes esame išsaugoję jos 
tradicijas, kurias stengėmės ir 
išeivijoje per 50 metų vis 
prisiminti ir jas mums įmano
mais būdais puoselėti. 

Tuo tarpu Lietuvoje atsikūrę 
veteranai kariai daugiausia ne 
Lietuvos kariuomenėje tarnavę, 
nepažįsta ir nežino buvusių 
mūsų kariuomenės tradicijų bei 
papročių, jie buvo priversti tar
nauti savo priešo eilėse. Mes jų 
nekaltiname, žinome ir supran
tame jų padėtį tautai esant oku
puotai. Žinoma, kad okupacinė 
administracija neturėjo teisės 
šaukti lietuvių tautos vyrų į 
savo karinę tarnybą. Tai buvo 
draudžiama ir tarptautinėmis 
sutar t imis . Tikėkime, kad 
susikūrusi karių veteranų 
sąjunga Lietuvoje atkreips 
dėmesį į praeitį, bandys atsiri
boti nuo lietuviui kariui primes
tų svetimybių sluoksnio ir, susi
būrę sąjungoje, atgaivins 
senąsias tradicijas. 

Ap. Skopas 

KLAIPĖDOS 
„VĖTRUNGĖS" 

. ANSAMBLIS DALYVAUJA 
ŠOKIŲ ŠVENTĖJE 

Devintoji Lietuvių Tautinių 
šokių šventė bus ne tik įspū
dinga ir spalvinga, bet ir 
reikšminga bei prasminga vi
siems lietuviams. Ši šventė — 

tai pirmas masinis renginys po 
to, kai Lietuva atgavo savo 
nepriklausomybę. Čia bus 
pirmą kartą, kai tiek daug 
lietuvių susirinks vienoje vie
toje, džiaugdamiesi naujai at
gauta laisve. IX Tautinių šokių 
šventė bus taip pat svarbi, nes 
joje pirmą kartą dalyvauja an
samblis iš Lietuvos — „Vėtrun
gės" , būsimųjų tau t in ių 
šokių mokytojų ansamblis iš 
Klaipėdos. Ir vienas ir kitas 
įvykis yra netikėtas, nes ilgai 
visi tik svajojo apie laisvą Lietu
vą, o dabar ji yra tikrai laisva. 

„Vėtrungė" — tai Juozo Guda
vičiaus vadovaujamas an
samblis. Šiam ansambliui pro
fesorius Gudavičius vadovauja 
nuo 1967 metų. Nuo 1971 metų 
iki dabar yra Klaipėdos choreo
grafijos katedros vedėjas. Be
veik visi „Vėtrungės" šokėjai 
lanko Klaipėdos konservatoriją 
ir studijuoja choreografijos spe
cialybę. Ansamblis dalyvauja 
įvairiuose renginiuose bei 
šventėse Lietuvoje ir užjos ribų 
(Ryga, Tal inas, Berlynas, 
Praha, Bratislava, Belgradas, 
Kipras, Islandija, Madagarskas 
ir kt.). Ansamblis dalyvavo 1991 
metais rv Pasaulio Lietuvių 
sporto žaidynių atidaryme 
Kaune. Pagrindinį ansamblio 
repertuarą sudaro lietuvių ir 
pasaulio tautų tautiniai šokiai 
bei paties Gudavičiaus sukurti 
šokiai. 

Meno vadovui padeda daug 
žmonių. Vienas iš jų yra prof. 
Vytautas Blūšius, Klaipėdos 
konservatorijos prorektorius, 
ansamblio „Vėtrungės" muziki
nės dalies vedėjas. Jis baigė 
Lietuvos konservatorijos dvi 
specialybes — chorinio diri
gavimo ir kompozicijos ir yra 
nepamainomas chorų vadovas. 
Docentė. Jūratė Agota Čapaitė 
yra ansamblio baletmeisterė. Ji 
dirba Klaipėdos konservatorijos 
Choreografijos katedroje ir dės
to lietuvių tautinį šokį, folklorą, 
šokio aprašymą ir šokio kompo
zicija. 

Povilas Fokinas yra choreo
grafijos katedros asistentas, 
„Vėtrungės" ansamblio asisten
tas ir Klaipėdos muzikinio 
teatro baletmeisteris. Su „Vėt
rungės" ansambliu dirba nuo 
1991 metų. Žygimantas Lau
rinavičius, baigęs Vilniaus kon
servatoriją, nuo 1991 metų yra 
„Vėtrungės" akompaniatorius. 

Pačiame ansamblyje šoka HI 
ir IV kurso studentai, daugu
mas iš jų pradėjo šokti būdami 
5 ar 6 metų amžiaus. Jie lanko 
Klaipėdos konservatoriją, studi
juoja choreografijos specialybę ir 
ruošiasi būti šokių mokytojais 
vidurinėse mokyklose. 

IX Lietuvių Tautinių šokių 
šventėje dalyvauja šie an
samblio nariai: Asta Ambrazai
tytė, Vijolė Bernatavičiūtė, 
Lina Budrikaitė, Reda Gailiū-
naitė, Kristina Jakštaitė, Vidas 
Kalvelis, Mindaugas Kosaitis, 
Aušra Liekienė, Alvydas Pet
ravičius, Ernestas Pilka, Sona
ta Pilkienė, Astijus Poška, 
Vladimiras Saulius Rudelis, In
ga Stakionytė, Rolandas Stonys, 
Rasa Štrimaitytė, Loreta Vait
kutė ir Giedrius Zaborskis. 

Lietuvių Tautinių šokių šven
tėje išeivijoje dalyvauja pirmą 
kartą. Jie pilni entuziazmo, 
energijos ir meilės lietuviškam 
šokiui. Jie labai norėtų ne tik 
išmokti mūsų tautinius šokius, 
bet taip pat mus išmokyti tokius 
šokius, kurių čia niekas nemoka 
ir nešoka. 

Linkime jiems daug sėkmės, 
gerų repeticijų, naujų draugų ir 
brangių prisiminimų,parvežtų 
iš IX Lietuvių Tautinių šokių 
šventės Chicagoje 1992 metais. 
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