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V. Landsbergis 
Prancūzijos karo laive 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, liepos 13 d. (Elta) -

Liepos 11 d. Prancūzijos karo 
laivą — lengvąją fregatą „Lieu-
tenant de Vasseau Le Henaff", 
atplaukusią į Klaipėdos uostą 
su oficialiu draugišku vizitu, 
aplankė Lietuvos AT pirm. Vy
tautas Landsbergis su žmona ir 
užsienio reikalų ministras Al
girdas Saudargas. Šia proga virš 
laivo buvo iškelta Lietuvos res
publikos valstybinė vėliava, iš
rikiuota fregatos jūreivių garbės 
sargyba. 

Garbinguosius svečius sutiko 
Prancūzijos nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Lie
tuvoje Philippe de Suremain, 
karinis atašė kapitonas Cristian 
Deregel, laivo kapitonas Jean 
Francois Chokar. Svečiai apžiū
rėjo laivą, susipažino su jo na
vigacine ir kovine technika, jū
reivių tarnybos sąlygomis. 

Lengvosios fregatos „Lieute-
nant de Vasseau Le Henaff' ka
pitonas Jean Francois Chokar 
surengė spaudos konferenciją. 
Laivo vadas laikraščių, radijo ir 
televizijos žurnalistus supa
žindino su fregatos techniniais 
duomenimis, tradicijomis, jūrei
vių tarnybos sąlygomis. 

Klaipėda — 120-asis užsienio 
uostas, kuriame per savo tar
nybą karo laivyne apsilankė fre
gatos kapitonas. Jo vadovaujama 
fregata neseniai su analogišku 
vizitu buvo Taline. 

Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio atlaidai 

Visą savaitę Marijampolėje, 
Šventojo arkangelo Mykolo baž-
nyčioje^vyko atlaidai Palaimin
tojo arkivyskupo Jurgio Matu
laičio, MIC, garbei. 

Liepos 12 d. įvyko svarbiau
sias Palaimintojo arkivyskupo 
Jurgio paminėjimas — Marijam
polės Šv. ark. Mykolo bažnyčio
je buvo aukojamos iškilmingos 
sekmadienio Mišios. Vatikano 
nuncijaus įgaliotas Vilkaviškio 
vyskupas Juozas Žemaitis per
skaitė iš Romos gautą prane
šimą, kad Marijampolės Šv. ark. 
Mykolo bažnyčiai suteikiamas 
mažosios bazilikos t i tulas . 
Šventas Mišias aukojo kardino
las Vincentas Sladkevičius, 
pamokslą sakė vyskupas Juozas 
Preikšas. Dalyvavo kiti Lietu
vos vyskupai, du vyskupai iš 
Lenkijos. Per Mišias buvo 
pranešta, kad popiežius Jonas 
Paulius II ruošiasi atvykti į 
Lietuvą kitų metų rudens pra
džioje. 

Į iškilmingas šv. Mišias pal. 
ark. Jurgio Matulaičio garbei 
buvo atvykęs Lietuvos AT pirm. 
Vytautas Landsbergis. Jis taip 
pat dalyvavo ir čia per atlaidus 
vykusio Lietuvos katalikiško 
jaunimo sąskrydžio baigiamaja
me posėdyje. Savo kalboje Par
lamento pirmininkas pabrėžė: 
„Jaunimas — mūsų viltis; Lie
tuvos likimas — jo rankose. 
Dora, sąžiningumas, pasitikėji
mas savo jėgomis — tai bruožai, 
kuriuos būtina ugdyti". 

Atgaivinama sena Rokiškio 
tradicija 

Liepos 11 d. Rokiškio aukš
tesniojoje kultūros mokykloje 
baigėsi stojamieji egzaminai į 
bažnytinio vargonavimo specia
lybę. Su vidurinių bendrojo lavi
nimo mokyklų atestatais, vaikų 
muzikos mokyklų pažymėjimais 

būsimieji vargonininkai atsive
žė ir savo parapijos klebono re
komendacijas. Baigę mokyklą, 
jie bus priimti dirbti vargo
nininkais savose bažnyčiose. 
Mokslas truks trejus metus. 

Atgaivinama sena Rokiškio 
tradicija. Čia dar praėjusiame 
šimtmetyje buvo įsteigta garsi 
vargonininkų mokykla. Joje 
mokėsi Juozas Gruodis, Juozas 
Tallat Kelpša, Mikas Petraus
kas. 

„Amerikos mokytojai — 
Lietuvos mokyklai" 

Pasidalyti savo žiniomis, pe
dagogine patirtimi į Lietuvą at
vyko asociacijos „Amerikos 
mokytojai — Lietuvos mokyk
lai" (APPLE' suburti specia
listai. Visą mėnesį Vilniuje bei 
kituose miestuose jie mūsų pe
dagogams skaitys paskaitas iki
mokyklinio auklėjimo, paauglių 
mokymo metodologijos ir psi
chologijos, specialiosios peda
gogikos, visuomeninių mokslų 
klausimais, taip pat supažin
dins su švietimo vadybos, admi
nistravimo pagrindais. Svečiai 
Lietuvos mokykloms atvežė ir 
keturiolikos tonų vadovėlių do
vaną. 

APPLE jau antrą kartą ren
gia vasaros mokyklą mūsų mo
kytojams. Ši asociacija susikūrė 
prieš porą metų. 

Vasaros mokyklos atidarymas 
įvyks šiandien Mokytojų kvali
fikacijos institute. 

Lietuvos Žaliųjų partija 
palaiko naftos terminalo 

statybą 

Lietuvos Žaliųjų partija (LZP) 
pareiškia, kad nepalaiko Klai
pėdos žaliųjų antivalstybinės 
pozicijos blokuoti naftos ter
minalo statybą. LŽP pasitiki 
valstybės ekspertais ir rei
kalauja kuo skubiau pradėti 
naftos terminalo statybą — al
ternatyvą naftos įvežimui iš 
rytų. 

Tyvuliuos Kaišiadorių 
marios 

Svarbus darbų etapas baigtas 
Kaišiadorių hidroakumuliaci-
nės elektrinės (HAE) statyboje. 
Užtvindymui paruoštas jos vir
šutinis baseinas. Atsiras dar 
vienas dirbtinis vandens telki
nys, kurį energetikai žada pa
krikštyti Kaišiadorių mariomis. 
Jo plotas — 300 hektarų. Čia su
kaupto vandens užteks dviejų 
jėgainės turbinų normaliam 
darbo režimui 

Aukštutinį baseiną, subran
govams talkinant, įrengė Kai
šiadorių HAE statybos valdyba. 
Jo priėmimo komisijoje dirbo ne 
tik energetikai, bet ir ekologijos 
specialistai. Vandens būklė bus 
tiriama ne tik pačiame baseine, 
bet ir penkių kilometrų spin
duliu nuo jo, taip pat Kauno 
mariose. Todėl įsteigti stebėjimo 
ir matavimų punktai. 

Šiemet paleistas pirmasis 
Kaišiadorių HAE 200 megavatų 
galingumo agregatas. Artimiau
siais metais rikiuotėn stos dar 
trys. Tačiau iki projektinio 
1,600 megavatų galingumo, jė
gainė bus plečiama tik išana
lizavus veikiančių turbinų dar
bo efektyvumą, visapusiškai 
įvertinus elektrinės poveikį 
gamtai. (O.K.) 

Į Klaipėdos uostą liepos l d. atplaukus JAV karo laivui - raketinei fregatai „Hawes", jo kapitonas 
Francis D. Demasi sveikinasi su JAV ambasadoriumi Lietuvoje Darryl Johnson. „Hawes", kaip 
ir du kiti JAV karo laivai, įplaukė j Baltijos jūrą birželio mėnesį ir kartu su Vokietijos, Olandi
jos ir Danijos pajėgomis dalyvauja manevruose „Baltic Operation 92". Sveikindamas „pirmąjį 
teisėtą karo laivo atvykimą į mūsų uostą per 53 metus", Lietuvos AT vicepirmininkas Česlovas 
Stankevičius pasakė, kad šio laivo atvykimas pažymi erų pasikeitimą Lietuvoje. 

Nauja vyriausybė Izraelyje 
Tel Aviv, Izraelis, liepos 12 d. 

— Dieną prieš pradedant eiti 
naujas pareigas Izraelio minis-
teris pirmininkas Yitžak Rabin 
džiūgaujantiems Darbo Partijos 
suvažiavimo delegatams paskel
bė savo vyriausybės sąstatą, ku
ris net labiau, nei jis pats»nusis-
tatę siekti taikos su arabais. 

dėjo rūpintis butais jaunoms po
roms, jauniems karo vetera
nams ir neturtingiesiems. 

Viso iki šiol Rabin paskirstė 
17 ministerijos tarnybų — 13 jų 
Darbo partijai priklausantiems, 
3 liberalų Meretz blokui, 1 
religinei Šas partijai, o keturias 
pasilaiko ateityje paskirti nau-

Užsienio ministru bus Rabin'o jai koalicijon pritrauktų partijų 
asmeniškai nemėgiamas, jo bu
vęs konkurentas, jau 1986-1988 
m. užsienio ministru buvęs 
Šimon Perės, kurį tačiau jis 
turėjo paskirti, kad galėtų 
sudaryti valdymui būtiną koa
liciją. Kaip tikėtasi, Rabin save 
pasiskyrė Gynybos ministeriu, 
kadangi, jo žodžiais tariant, 
„yra ryšys tarp politinių ėjimų 
ir saugumo problemų" derybose 
dėl palestiniečių autonomijos 
Izraelio okupuotose teritorijose. 

Kitas svarbus postas yra Butų 
ir statybos ministro. Šį postą 
užėmęs Likud partijai pri
klausantis Ariel Saron jį nau
dojo žymiai paspartinti nau
jų namų imigrantams statybą 
okupuotose teritorijose. Dabar 
šiai ministerijai vadovaut i 
paskirtas Rabin'o bendramintis 
Benjamin Ben—Eliezer. J i s ža-

nariams. Liepos 13 d. prašys Iz
raelio parlamentą patvirtinti 
sąstatą, bet kadangi Darbo 
partija, Meretz ir Šas partijos 
valdo 62% parlamento balsų, jų 
priėmimas užtikrintas. 

Yitžak Rabin, nepatenkintas 
per daug liberališku vyriau
sybės sąstatu, stengsis privilioti 

konservatyvesnių atstovų į 
koaliciją. Tuo tarpu artimoje 
ateityje jis nori susitikti su 
Amerikos vadais aptarti dery
bas dėl palestiniečių autonomi
jos ir galimą ekonominę pagal
bą, būtent dėl Izraelio statybų 
okupuotose teritorijose užšal
dytą 10 bil. dol. sumą. JAV am
basadorius išreiškė viltį, kad 
„naujosios vyriausybės politika 
sudarys galimybę Amerikai pa
siūlyti paskolų garantijas". 

Bet palestiniečių derybininkų 
atstovė Hanan Ašrawi perspėjo, 
kad jei Amerika palengvins Iz
raeliui sąlygas gauti paskolas, 
ji „nebegalės būti laikoma be
šališka taikos derybų tarpinin
ke" ir kad palestiniečiai pasi
trauks iš derybų. 

Naujas premjeras Alžirijoje 
Alžiras, liepos 8 d. (AP) — Al-

žirijos ministras pirmininkas 
Sid Ahmed Ghozali atsistaty
dino šiandien ir į jo vietą buvo 
paskirtas 1965-1977 m. buvęs 
pramonės ministras Belaid 
Abdesslam, kuris, tikimasi 
greitai darys žygius sutvarkyti 
Alžirijos ekonomines proble
mas. 

ESBK Deklaracija 
apie Rusijos dalinius 

Pabaltijo vadai rezervuotai 
vertina ESBK 

Miunchenas, liepos 11d.— 
„Laisvos Europos/Laisvės Radi
jas" praneša, kad liepos 10 d. 
pasirašytos Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferenci
jos (ESBK) deklaracijos 15-je pa
straipoje rašoma: „Net šalyse, 
kur smurtas yra aptramdytas, 
kai kurių valstybių suverenu
mą bei nepriklausomybę tebe-
reikia remti. Mes išreiškiame 
paramą ESBK priklausančių 
valstybių pastangoms taikiu 
būdu ir derybų keliu pašalinti 
iš praeities užsilikusias pro
blemas, būtent svetimų gink
luotų pajėgų dislokavimą Pabal
tijo valstybių teritorijoje, netu
rint reikalaujamo tų šalių suti
kimo. Todėl, laikantis tarptau
tinės teisės principų ir norint 
išvengti galimo konflikto, atsi
šaukiame į to liečiamas dalyves 
valstybes nedelsiant sudaryti 
abišales sutartis, kartu su tvar
karaščiais ankstyvam, tvarkin
gam ir visuotiniam tokių užsie
nio dalinių išvedimui iš Pabalti
jo valstybių teritorijos". 

V. Landsbergio kalba 

Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirm. Vytautas Lands
bergis du kartus kalbėjo Euro
pos Saugumo ir Bendrad '^avi
mo konferencijos sesijoje Hel
sinkyje pereitą savaitę. Savo 
kalboje jis pažymėjo, kad 
Lietuva jau yra įteikusi Rusijai 
dalinių išvedimo tvarkaraštį, 
nurodanti kaip tai galima 
padaryti per keturis mėnesius ir 
nematė jokios priežaties, kodėl 
daliniai negalėtų būti išvesti iki 
šių metų pabaigos. 

Yitžak Rabin (sotvi), pris tatęs savo sudarytą vyriausybę sekmadienį. Prie 
jo sėdi būsimasis užsienio ministras Šimon Perės. 

Laikomas Alžirijos supramo-
ninimo tėvu, Abdesslam nese
niai šaukėsi „karo ekonomijos", 
kuria Alžirija būtų ištraukta iš 
ekonominio nuosmukio. Ma
noma, kad dėl ekonominių 
problemų žymiai pradėjo augti 
valdžios uždraustosios Islamiš
ko Išgelbėjimo Fronto partijos 
narių skaičiai. 

Šiuo metu Alžirijoje bedarbė 
yra 25% ir net 75% valstybės 
pelno iš eksportų išeina užsienio 
skolų palūkanų mokėjimui. Ti
kimasi, kad B. Abdessalam im
sis daugiau valdžios įsikišimų 
ekonomijoje, nors vistiek kiek 
galint laikysis valdžios ekono
minio liberalėjimo linijos. 

Alžirijai šiuo metu itin svar
bu susitvarkyti su bedarbyste, 
nes fundamentalistinei Islamiš
ko Išgelbėjimo partijai daugiau
sia ir priklauso bedarbiai jau
nuoliai. Įtariama, kad ir prezi
dento Mohammed Boudiaf nu
žudymas buvo tos partijos dar
bas. Bet taip pat pastebėta, jog 
po jo nužudymo į viešumą vėl 
iškilo skundai dėl korupcijos 
valdžioje ir tad kiti mano, jog 
pati valdančioji Išlaisvinimo 
Fronto partija pasirūpinusi jo 
nužudymu, nes jis efektyviai 
veikė prieš korupciją valdžioje. 

— Rumunijos prezidentas Ion 
Iliescu Helsinkyje pavadino bu
vusių sovietinių dalinių pasili
kimą nepateisinamu ir pavojin
gu. Liepos 11d. Taline jis pa
sirašė su Estija abipusę palan
kios prekybos sutartį ir nutarė 
nebereikalauti vizų šių šalių 
gyventojams lankantis vieni ki
tų kraštuose. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Šv. Tėvas, priimdamas Lie
tuvos ambasadoriaus prie Vati
kano Kazimiero Lozoraičio kre
dencialus liepos 10 d., jam pa
sakė, kad mielai priima Lietu
vos bažnytinės ir civilinės 
valdžios kvietimą ir Pabaltijo 
valstybėse lankysis 1993 m. 
rugsėjo mėn. 

— Lietuvos AT-oje svarstant, 
ar išleisti 20 bilijonų rublių 
kredito lakštus padėti įmonėms 
ir verslo firmoms išsimokėti 
savo viena kitų sąskaitas, min. 
pirm. Gediminas Vagnorius pa
sakė, kad Lietuva turėtų būti 
pasiruošusi įvesti litą, jei ne 
š.m. rugpjūčio 1 d., tai rugsėjo 
1 d. 

— Šv. Tėvas liepos 12 d. įsi
rašė į Gemelli kliniką tyrimams 
dėl vidurių negalavimo toje 
vietoje, kur 1981 atentate prieš 
jį buvo sužeistas. 

— Estijos parlamento rinki
mai vyks rugsėjo 20 d., Estijon 
po 1940 m. atvykę rusai neturės 
balsavimo teisės. 

— JAV Demokratų partijos 
suvažiavimas prasidėjo New 
Yorke liepos 13 d. labai optimis
tiškoje nuotaikoje, kad taip 
teigiamai JAV visuomenė priė
mė gub. Bill Clinton pasirin
kimą savo viceprezidentinio 
partnerio sen. Albert Gore ir ap 
lamai jų „vidurio kelio" krašto 
vtdaus atstatymo politiką. 

Jis nurodė, kad rusų daliniai 
tebepažeidinėja Lietuvos įsta
tymus ir kad jų buvimas Pabal
tijy gresia visam regionui ir 
visoms mažoms šalims, „nes 
šios žemės galingieji greitai pa
mato, kaip lengva pastatyti va
dinamąjį globalinį interesą 
aukščiau globalinės teisės". 

Interpretuodamas ESBK pri
imtą deklaraciją, jis nurodė, kad 
15 pastraipa parodo, kad rusų 
dalinių buvimas Pabaltijy nėra 
dvipusių diskusijų problema, 
bet tarptautinės teisės pažei
dimas, kurį ESBK šalys turi ste
bėti. 

Gorbunovs ir Ruutel 
apie ESBK 

Latvijos AT pirmininkas 
Anatolijs Gorbunovs grįžęs į 
Rygą spaudos konferencijoje lie
pos 10 d. pareiškė, kad ši ESBK 
sesija buvusi „naujas žingsnis 
užtikrinant Latvijos saugumą". 
Buvusių sovietinių dalinių išve
dimas aplamai buvo remiamas 
ir šis klausimas tapo tarptau
tiniu reikalu, nes buvo svars
tomas Helsinkyje ir minimas 
baigminėje deklaracijoje. „Tai 
suteikia naują pagrindą dery
boms su Rusija ir taip pat 
užtvirtina Rusijos atsakomybę 
vesti derybas ir dalinius išves
ti", — kalbėjo A. Gorbunovs. 

Bet Estijos AT pirm. Arnold 
Ruutel išreiškė ir nusivylimą: 
„Mes vylėmės ir tikėjome ESBK 
sugebėjimu padėti išspręsti vie
ną svarbiausių (mūsų) problemų 
— visiškai išvesti visus buvu
sius sovietinius dalinius. Deja, 
mūsų viltys liko nepateisintos", 
kalbėjo Estijos AT pirm. A. 
Ruutel. 

NVS Ginkluotų pajėgų vadas 
apie dalinių išvedimą 

Liepos 11 d. kalbėdamas per 
Maskvos televiziją, Nepriklau
somų Valstybių Sandraugos 
(NVS) Ginkluotų pajėgų vadas 
Maršalas Evgenij Šapošnikov, 
atsakinėdamas į žiūrovų klau
simus, pabrėžė, jog visų svar
biausia pasirašyti sutartį apie 
Rusijos kariuomenės dalinių 
statusą Pabaltijo valstybėse. 
Nors sutikdamas, kad dalinių 
išvedimas gali prasidėti dar 
šįmet, jis sakė, kad išvedimą 
šįmet ir pabaigti yra „nerea
listiška", o į Pabaltijo valstybių 
prezidentus kreipėsi: „Didžiai 
Gerbiamieji ponai, jei jūs save 
vadinate civilizuotais, kodėl jūs 
sukuriate necivilizuotas sąlygas 
tiems desantininkams, kurie, 
kiek tai liečia jus, yra absoliu
tiškai nekalti". 

KALENDORIUS 

Liepos 14 d.: Pal. Kateri 
Tekawitha, šv. Kamilas de Lel-
lis, Justas, Vidutis, Sunmylė. 

Liepos 15 d.: Šv. Bona
ventūras, Rozalija. Mantas, 
Sandą. Žalgirio mūšio sukaktis 
1410 m. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:27, leidžiasi 8:25. 
Temperatūra dieną 77 F (25 

C), naktį 62 F (17 C), iš ryto dar 
lietinga, po pietų pragiedrės, 
dalinai debesuota. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

K E L I A S l S V E I K A T Ą . 6515 S o . Ca l i fo rn ia Ave.. C h i c a g o , OI. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

PENSININKO INTYMUMAS (4) 
Įdomu ir naudinga kiekvie

nam žinoti faktus (ne pasakėles) 
apie intymumą senatvėje ir jau
natvėje. Pirmiausia tvirtai lai
kykimės fakto, kad intymumas 
— lytiškumas (sexuality) yra 
Tvėrėjo suteikta visiems gy
viams, neišskiriant ir žmogų, jė
ga nuo išnykimo apsauganti 
rase — visą gyvybę ant žemės. 
Tik, aišku, nedera piktnaudžiau
ti šios jėgos, ką dabar neišmin
t ingas žmogus daro — ir tik jis 
vienas visoje gyvoje gamtoje 
taip dėl išmintingumo stokos 
elgiasi — save naikina, kitą 
skriaudžia ir žmogui skirtos — 
galimos sulaukti laimės nesu
laukia. Dėl tokio nežmoniško 
elgesio dabar žudoma milijonai 
negimusiųjų, tvirtinant netiesą, 
neva užsimezgusi žmogaus 
gyvybė nesąs žmogus, o nėščia 
tapusios moters daiktas. 

Kaip Biblija sėkmingai — 
veiksmingai byloja t ik išmintin
giems, taip medicinos mokslo 
šaka apie gyvybės pradžią — 
Embriologija, irgi t ik išmintin
giems, nesugriaunamai tvirtina 
faktą (ne plepalą), kad tai ir 
prez. Bushas ir viceprez. 
Quayle, ačiū Dievui, tvirtina, 
žmogus prasideda nuo apsivai-
sinimo moters įsčiose (jis ten 
atskiras gyventojas), o ne mo
ters nuosavybė; jis yra negimęs 
pilietis ir tur i visas apsaugos 
teises, kurias turi toje valstybėje 
visi gimusieji — gyvenantieji. 
Juk savininkas negali žudyti 
savo namuose gyvenančiojo! 

Tik kai nežmoniškas — neiš
mintingas žmogus — įsigyja 
jėgą, jis sukelia visą pragarą ant 
žemės. Taip ir atsitiko, kad 5 iš 
9 šio krašto Vyriausio Teismo 
neišmintingi, nes Embriologijos 
mokslo nesilaikantieji, o sava 
neišmintinga nuotaika gyveną 
nariai leido neišmintingiems 
kelti visą velniavą: žudyti mili
jonais beginklius, niekuo kaltus 
savo krašto piliečius. Tai Dan
gaus keršto šaukiantis nusi
kaltimas mokslui, tautai, vals
tybei , pačiai pagrindinei 
nekalto žmogaus teisei į gyve
nimą. 

Nereikia leistis nei į kitą 
kraštutinumą: nesutapdinkime 
teisingo — teisėto laiku ir vie
toje atliekamo intymumo su 
nusikalstamumu — su nuodė
me. Buvo laikai, kai daugelis 
šiame reikale klydo ir kitus 
klaidino. Mes dabar turime 
grįžti į Gamtos — Tvėrėjo ir vi
suomeninio gyvenimo nuostatų 
pildymą, lemiančių išmintin
gam žmogui laimingą gyveni
mą. 

Išmintingumas yra kiekvie
nam privalomas, jei norima 
žmoniškai gyventi. Jis supran
tamas, kaip sau laimės kūrimas 
per daromą gerą darbą kitam, 
nekenkiant sau, kitam ir ap
linkai. 

Tik išmintingajam nereikia 
išorinių priemonių (rūkymo, gė
rimo, skriaudimo, tinginystės, 
persivalgymo, apsileidimo...) 
savo laimei didinti; toks esti lai
mingas tada, kai suteikia neme
luotą džiaugsmą kitam. Ne ci

garetės pasiūlymu, ne stiklelio 
išlenkti linkėjimu, ne torto ga
balėlio nurijimu... išmintingasis 
save ir kitą džiugina; toks ar
timui visu savimi pasitarna-
vimu gausina jame tyrą 
džiaugsmą ir savu pavyzdžiu 
ugdo išmintingumą kituose, 
ypač vaikuose. Tai kiekvieno 
žmogaus kelias, vedąs visus 
žmones į globalinį Gėrį, kuris 
grąžins pavergtiems laisvę, 
visus saugos nuo karų ir per 
žmogaus neišmintingumą dabar 
gaunamų iki 90% visų negero
vių, įskaitant ir ligas, kurios 
pančioja pajėgiausių gydytojų 
darbą, jiems tvarkant natūra
liai atsirandančius susirgimus. 

Kinta laikai ir geron pusėn. 
Nors dar daug kas liko taisy
tina, tiesintina pensininko inty
mumo supratime, priimtinume 
ir „nuodėmės" nenusikalstant 
atsisakyme. 

Kai žmogus intymume neken
kia sau, kitam ir aplinkai — 
palikime jo miegamajame jį 
ramybėje! Taip, ir ne kitaip. Tai 
Gamtos — Dievo nuostatas ir jo 
joks žmogus tegul nemėgina 
tempti ant savo kurpaliaus. 

Normaliai su amžiumi lėtėja 
intymumo reikalai ir moterims. 
Tik tas mažiau pastebima, nes 
jų tam reikalui reagavimas ben
drai yra lėtesnis. 

Reikia stropiai išsiaiškinti 
intymume kaitą pas senyvas 
moteris, kai jos sulaukia gyve
nimo permainos (menopause). 

Nors daugelis moterų laike jų 
gyvenimo permainos, palyginti, 
mažai esti sukrėstas, jų intymu
mas vienok arti 30% jų patiria 
stiprius moteriškų hormonų 
stokos (estrogen deficiency) 
sukeliamus nusiskundimus. 
Gydytojas tokioms gali talkinti: 
gydyti jas moteriškais hormo
nais ar kitomis priemonėmis. 

Atsakingas gydytojas kreipia 
dėmesį ir į gydymo įtaką inty
mumui. Mat, kai kurie pacien
tai kartais ima šešis ar daugiau 
vaistų; daugelis jų gali su
mažinti potraukį intymumui ir 
sumenkinti jo atlikimą. 

Negerai, kad iki šiol intymu
mo reikalai dažnai pražiūrimi 
bei pensininkams nereikšmin
gais laikomi; neteisingai nusi
teikiama, kad vis vien jau ir 
taip pensininkui potraukis inty
mumui yra sumenkęs. 

O atsakingam gydytojui yra 
toks būtinas elgesys: viskas kas 
intymume pataisytina, ar dėl 
vaistų pasilpę — sutvarkytina. 

Pasiskaitytina James Long 
knyga „Essential Guide to Pres-
cription Drugs", kurioje surašy
ti visi intymumą liečiantieji 
vaistai. 

Per paskutinius 15-20 metų 
žymiai pasikeitė pensininko 
nusiteikimas intymumui. Prieš 
tai toks reikalas pensininkui vi
sai nebuvo svarstomas. Dabar 
toks reikalas pensininkui bent 
pripažįstamas — kiek atsileido 
varžtai labai varžą senesniųjų 
intymumą, bet dar toli reikia 
keliauti šiame reikale. 

Kiekvienam žinotinas faktas, 
kad intymumo potraukis mąžta 

beveik pas visus 40 metų amžių 
peržengus. Tas faktas daugeliui 
vyrų sumaišo galvas: jie mano, 
kad tas reiškia ateinantį šioje 
srityje nepajėgumą — impoten
ciją. Tas nesusipratimas tikrai 
išgąsdina vyrus iki impotenci
jos. Todėl visi — vyrai ir moterys 
žinokime, kad pasilpęs — sulė
tėjęs intymums daugiau 40 
metų sulaukusiems vyrams yra 
medicinos laikomas normaliu! 

Visi turime tvarkytis šioje sri
tyje. Pornografija čia turi būti 
priversta užleisti vietą iš
mintingumui šioje srityje, ki
taip netrukus sulauksime Sodo-
mos-Homoros likimo. 

Tikrai savu pacientu besi
rūpinąs gydytoas visada paklau
sia visokio amžiaus paciento 
apie jo intymų gyvenimą. Žino
ma, gydytojas kiek varžosi 
klausti apie intymumą pa
cientų, kurie yra už gydytoją 
vyresni. Tą reikalą išsiaiškina 
gydytojas surašydamas šlapimo 
takų ir lyties organų medi
cinišką istoriją. 

Yra ir tokių pacientų, kurie 
jau žino, kokie vaistai menkina 
jų intymumo reikalą. Tada atsi
randa reikalas vaistus nu
traukti. Tas atliekama stropioje 
gydytojo priežiūroje, stebint, ar 
tas įtakoja paciento intymumą. 

Dirbanti New Yorke, Mount 
Sinai Medicinos mokyklos socia
liniame skyriuje, profesorė Myr-
na I. Levvis tvirtina, kad gydy
tojai, kaip ir jų pacientai, beveik 
nežino, kurie vaistai silpnina 
žmogaus intymumą. Ne tik 
gydytojai neklausia apie tai 
paciento, bet jie irgi nežino, kaip 
elgtis su atsakymu. Tas turbūt 
yra todėl, kad medicinos mo
kyklos tik dabar pradėjo mokyti 
gydytojus kaip gydyti su inty
mumu sisijusius negalavimus. 
Tuo reikalu mediciniška litera
tūra nėra gausi ir gydytojas gali 
gerai orientuotis toje srityje, jei 
tik skaitys kas jau yra parašyta. 
Visi turi atsiminti, kad prieš 
nusiminimą vaistai (antidepres-
sant) silpnins pajėgumą intymu
mui. 

Nusiminusieji, dar nebaigę 
gydymosi, liaunasi ėmę prieš 
nusiminimą vaistus, nes jų inty
mumo reikalai pasilpsta. Ji ar 
jis gali pasakyti kitą priežastį, 
ne taip jiems — joms nemalonią, 
dėl ko jie — jos nustojo vaistus 
prieš nusiminimą naudoti. 

Jei gydytojas sužinos tikrą 
priežastį, dėl ko minėti vaistai 
neimami, jis galės prirašyti 
kitus, mažiau intymumui ken
kiančius vaistus. 

Vieni tyrinėtojai praneša, kad 
dėl nusiminimo ėmusieji vaistą 
Imipramine, apie kas penktas 
(20%) pranešė, kad jiems inty
mumui potraukis (libido) padi
dėjo, matyt dėl to, kad pas juos 
nusiminimas buvo dingęs. 

Kiti tyrinėtojai praneša, kad 
20% imančiųjų prieš nusimi
nimą vaistus, skundėsi inty
mumui potraukio sumažėjimu, 
matyt dėl minėtų vaistų po
veikio. 

Ašis Lietuva - Belarusija 
— Ukraina šlubuoja 

DR. E. RINGUS 

Kaip žinom, šių trijų valsty
bių teritorijos kadaise priklausė 
Didžiajai Lietuvos Kunigaikšti
jai. Šioje trijulėje nacionalinis 
judėjimas po perestroikos atgi
jo pilnu tempu. Blogiausia, kad 
Stalino sukurtos slaviškos res
publikos pasižymi etniniu, nors 
ir nelabai žymiu, skirtingumu. 
Vienur nacionalinis judėjimas 
turi rimtą pagrindą, kitur nuei
na į fantaziją. Vargšas Vilnius, 
turėdamas tris vardus (Vilnius, 
Vilna, Wilno), vėl pretenzijų 
viduryje. Atsirado dar vienas 
pretendentas. 

Trumpa Belarusijos istorija 

JUODOS, RUDOS IR 
RAUDONOS ODOS DĖMĖS 

Klausimas. Mano vyro krū
tinės odoje gausu įvairių odos 
dėmių, kitos jų grubios, į karpas 
panašios. Girdėjau, kad kitos jų 
gali būti vėžys. Gal kiek dau
giau gydytojas paaiškinsi apie 
tai. 

Atsakymas. Ant savo odos 
kiekvienas turime kai kuriuos 
spuogus, kregždenas ar dėmes 
(spots, freckles, moles). Dau-

1. Tarkis su gydytoju, kai odos dėmė keičia spalvą, dydį ar paviršių. 2. Taip elkis, kai odos dėme 
pradeda kraujuoti, paviršius jos gruoblėtis ar kai ji ima niežėti. 3 Neapsileisk, kai staiga nauja 
dėmė odoje išdygsta. 

Tai vienintelis kraštas, kuris 
neturėjo aiškaus taut inio 
sąmoningumo ir savo istorijos. 
Kraštas, nuo Lietuvos sienų iki 
Pripetės pelkynų pietuose, ap
gyvendintas gyventojų, kurie, 
paklausti, kokia kalba, at
sakydavo: „po prostu" — prasta. 
Paklaustas tautybės, atsaky
davo: katalikas arba pravosla
vas. Baltarusiais save laikė tik 
inteligentija. Stalinas, nors pats 
sukūrė Belarusijos respubliką, 
bet tautinį judėjimą draudė. 
Draudė ir Lenkijos vyriausybė, 
neleisdama mokyklų gudų kal
ba. Ši tauta buvo per visą isto
riją rusinama ir lenkinama 
savo kaimynų. To nedarė tik 
Lietuva savo Kunigaikštijoje. 
Kadangi valdė didelius plotus, 
apgyvendintus gudų, adminis
travimo patogumui naudojo 
vietinę kalbą. Po Pirmojo pasau
linio karo Pabaltijo valstybės ir 
Ukraina bandė atgauti nepri
klausomybę. Pavyko tik Lietu
vai, Latvijai ir Estijai. Belaru
sija net nebandė. 

Perestroikai atėjus, Belarusi
jos inteligentija, kurios centras, 
kaip ir per visą istoriją, buvo 
Vilniuje, Sąjūdžio skatinama ir 
remiama 1986 m. sušaukė pir
mą suvažiavimą. To suvažiavi
mo rezultatas buvo Tautinis 
Belarusijos Frontas. 1988 m. 
Minske įvyko Pabaltijo valsty
bių, Belarusijos ir Ukrainos 
atstovų suvažiavimas, kur buvo 
nutarta koordinuoti nepriklau
somybės judėjimus. Maskva irgi 
nesnaudė. Buvę Minsko aparat-
čikai subūrė aplink save „super-

guma jų sveikatai nekenkia. 
Daugelį jų sukelia saulinimasis, 
odos riebalai, o su kitais žmogus 
gimsta — tai raudonos dėmės; 
jas sudaro kraujagyslės 
(hemangioma). 

Kreiptinas dėmesys į šitokius 
dalykus. 

1. Šviesiaplaukis, rudaplau
kis, mėlynakis ar žalsvos 
spalvos akis turįs greičiau įdega 
saulėje ir jų oda greičiau tampa 
dėmėta. 

2. Kai atsiranda odoje — bet 
kurioje jos vietoje — daugia
spalvės, nereguliariais kraštais 
dėmės, kai jos ima keistis, 
niežėti ar kraujuoti, ir kai jų 
turi kraujo giminės — tarkis su 
gydytoju. 

3. Kai gimsti su didele odos 
dėme (mole) ir kai kiti kraujo 
giminės turi odos vėžį, ar kai 
dažnai kaitiniesi saulėje, būk 
gydytojo žinioje. 

4. Yra nepavojingų, gruoblė
tų, rudų, pakilusių odos dėmių 
— riebalų sukeltų ir lengvai 
gydytojo pašalinamų. 

5. Saugantis odos vėžio reikia 
niekada nesikaitinti saulėje. 
Atostogaudami būkime tik 
gryno oro pavėsyje. Tegul kitas 
stebi tas odos vietas, kur pats 
negali. Turimas odos dėmes 
reguliariai tikrinkimės pas 
gydytoją. Pastebėjus bet kokį 
odos dėmės keitimąsi — pasi-
rodykime gydytojui nedelsdami. 
Ypač šviesiaplaukiai būkime la
bai budrūs savo odos Driežiūroie. 

patriotus" ir kitokį gaivalą, 
stengdamiesi šantažuoti Sąjū
džio įtaką į kitas respublikas. 
Sugalvota pulti Lietuvą, iške
liant Vilniaus krašto problemą. 
Kai Varšuva oficialiai pripažino 
Lietuvos sienų neliečiamybę, 
Minsko superpatriotų grupė 
ėmė tartis su lenkiškąja grupe, 
susirinkę 1990 m. Eišiškių 
miestelyje, ir pradėti kelti 
Vilniaus prijungimo prie Bela
rusijos klausimą. Minsko 
spaudoj atsirado eilė straipsnių, 
rašytų naujai „iškeptų" istori
kų, kurie savaip pradėjo aiškin
ti Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos istoriją. Jie tvirtina, 
kad tokios Kunigaikštijos visai 
nebuvo, kad Vytautas, kurį jie 
vadina Witold, buvo gudas, Vy
tauto vardas išgalvotas lietuvių, 
nes dokumentuose Vytauto var
do jie nerandą. Jie pasakoja, kad 
Vilnius buvo Belarusijos, o ne 
Lietuvos sostinė, kad gudai savo 
skaičiumi dominavo, o gudų 
(rusinu) kalba buvo naudojama 
administracijoje. Jie kaltina 
lietuvius, kad komunizmo laiko
tarpiu neleidę gudiškam veiki
mui plėstis Lietuvoje. Įdomiau
sias apkaltinimas yra tai, kad 
Sniečkus, bijodamas Stalino 
nuomonės pasikeitimo ir 
Vilniaus krašto grąžinimo Bela
rusijos respublikai, prigabeno 
tūkstančius lietuvių ir užpildė 
tuštumą po lenkų išvykimo į 
Lenkiją, neįsileisdami baltaru
sių. Kiti rašeivos iš kažkur 
ištraukė pasakas, kad Hitleris 
buvo perleidęs teritoriją iki 
Molodečno Lietuvos administra-
cijai ir kad ten lietuviai 
skriaudė vietinius gyventojus. 
Todėl ir atsiradusi neapykanta 
lietuviams. 
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Vis jaučiamas Maskvos 
kiršinimas 

Nežiūrint tokios propagandos, 
vieša Belarusijos vyriausybės 
laikysena nepasikeitė ir po 
Landsbergio apsilankymo Mins
ke, pretenzijų į Vilniaus kraštą 
atsisakyta. Tačiau koordinacinė 
belarusų ir lenkų pogrindinė 
veikla tęsiasi toliau, trukdyda
ma šio krašto atlietuvinimą. 
Toks Maskvos kiršinimas ken
kia draugiškiems naujai atsikū
rusių valstybių santykiams ir 
praeityje planuota ašis — 
Lietuva-Belarusija-Ukraina — 
silpnėja. 

Smulkios Lietuvos-Belarusijos 
sienų pataisos būtų naudingos 
abiejų valstybių tautiečiams. 
Keli tūkstančiai lietuvių gyve
na netoli Lietuvos sienų šiaurė
je ir pietuose. Jų svajonė jau nuo 
Pirmojo pasaulinio karo buvo ir 
tebėra gyventi Lietuvoje. 
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ATVĖSO KLIMATAS 

Nors vasaros karščiuose sun
ku pastebėti, bet mokslininkai 
teigia, kad nuo pereitų metų 
mūsų planetos klimatas atvėso 
vienu laipsniu (F). Tai atsitiko 
dėl to, kad praeitieji metai 
pasižymėjo keliais stipriais 
ugniakalnių išsiveržimais įvai
riose pasaulio vietose. Daugiau
sia žalos klimatui padarė Pina-
tubo ugniakalnis, esantis Fili
pinuose. Išsiveržimo metu į at
mosferą buvo išmesti milžiniški 
dulkių, dujų ir chemikalų 
kiekiai, kurie kliudo saulės 
spinduliams prasiveržti į žemę, 
ir tuo būdu klimatas atvėso. 
Tvirtinama, kad šis klimato 
pasikeitimas yra tik laikinas 
reiškinys. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
Tel. (1-312) 478-2112 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

IL 

Tel. kabinete W bute: (708)682-4116 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave . , Cicero 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71 et St. 

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

Palo* Vlalon Center, 7152 W. 1271h St 
Palos Hgts. III Ketv. vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
156 N. Mlchl feo Ave. , Surle 324 Ir 

5638 8. Puiaakl Rd. , Chicago. IL 
81 St. Ir Kean Ave. , JueUce, IL 

Te l . (1-312) 868-2860 (veikia 24 va i ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Street 

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

Kabineto t e l . (1-312) 778-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2464 W. 71 et Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12. Penkt 2-7 

Kas save pergalėjo, to neper
galės nei gamtos jėgos, nei liki
mas, nei skausmas, nei nuo
dėmė, nei mirtis. 

Gibier 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEMgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weat Ave. , Ortond Park 
786-348-6100 

10 W . Merttn, NepervMe 
706-388-6776 

Valandos pagal susitarimą. 
Nakties metu tel 708-857-8383 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 8. Archer Ave. (prie Austi n) 

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood SemerKen Medical Center-

Nepervlile Cempue 
1020 E. Ogdon Ave. , 8u»te 310, 

NeoervHte IL 60863 
Tel . 1 •708-627-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. te l . (1-312) 588-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 



Gyvybės versmė, 

KURI GAIVINA 
LIETUVIŠKO 

MEDŽIO ŠAKNIS 
Turbūt jau nė aiškinti ne

reikia, kas yra ta gyvybės 
versmė. Manau, kad visiems 
yra aišku, jog tai Lietuvių fon
das. Jeigu to fondo nebūtų, tai 
daugelis žaliuojančių šakų 
nudžiūtų. Tad ir turime mes žiū
rėti, kad tas fondas dar ilgai 
išeivijai tarnautų. Mūsų visokia 
kultūrinė veikla, švietimas ir 
spauda tik iš aukų ir teišsilaiko. 
Yra girdimi balsai žmonių, 
kurie norėtų fondą likviduoti ir 
viską kuo greičiausiai atiduoti 
į Lietuvą. Jie mano, kad, atsi-
statant Lietuvai, išeivija ir jos 
veikla jau nebebus reikalinga. 
Tačiau tie ragintojai savo 
sąskaitų dar neuždaro, tegul 
kiti tai daro! Viską sunaikinti 
ir likviduoti, kas buvo per tiek 
metų sukurta ir puoselėta, 
galima labai lengvai. O kas po 
to? 

Kurie mano, kad viską mums 
Lietuva parūpins, tai nagus 
nudegti gali. Nereikia manyti, 
kad iš Lietuvos gaunama spau
da mūsų^ poreikius galės paten
kinti. Tik pažiūrėkim, kas atsi
tinka: „Aidai" neva tai į Lietu
vą persikėlė, tapo „Naujojo ži
dinio" kampininkais. Taip, tik 
kampininkais! O ir pats žurna
las, palyginti su buvusiais „Ai
dais", tėra tiktai devintas van
duo nuo kisieliaus. Nereikia 
pradėti likviduotis. Išeivija neiš
nyks ir jos kultūrinis gyvenimas 
bus reikalingas. Dar nė vienas 
mūsiškių savo sąskaitų į Lietu
vą neperkėlė, tad nereikia ra
ginti nė fondų ta i daryti. 
Visokie net ir patriotiškiausi ra
ginimai gyvenimo linkmės ne
pakeičia. Gyvenimas yra srovė, 
kuria mes plaukiame, bet mažai 
ją pakeisti galime. Būdami sro
vėje, teturim žiūrėti, kad nepa-
skęstumėme. Šiuo atveju, kad 
nedingtumėme svetimųjų 
jūroje. Tad tam tikslui ir buvo 
įsteigtos lietuviškos parapijos, 
organizacijos ir lietuviška spau
da. 

* * * 

Visuomenini ir kultūrinį dar
bą dirbantiems pradėjo darytis 
aišku, kad rimtesnių darbų 
negalima projektuoti, jeigu nėra 
ekonominės bazės. Pradėjo kilti 
fondų idėja. Praėjo daug laiko, 
kol idėja tapo kūnu. Darbo pra
džia buvo labai sunki, kadangi 
daugelis manė, kad pažadės — 
bet neištesės. Tas pradininkų 
mestas šūkis: „Sutelkime mili
jono fondą" atrodė pasaka. Ka
dangi idėja buvo nauja ir neiš
bandyta, tad pirmosios aukos la
bai lėtai plaukė, bet kuomet fon
das pradėjo nors ir nestam
biomis sumomis savo pelną 
skirstyti, tuomet ir aukų plau
kimas žymiai pagyvėjo. Žmonės 
pamatė, kad tai yra geriausias 
laidas lietuvybės išlaikymui. 
Laikui bėgant, fondas didėjo, 
didėjo ir paskirstomos sumos 
lietuviškiems reikalams. Nuo 
Lietuvių fondo inkorporavimo 
(1962 m. kovo 4 d.) iki šiandien 
Lietuvių Bendruomenė ir fon
das kartu žygiuoja. Tad ir pelno 
skirstymo komisijos yra sudaro
mos iš fondo ir bendruomenės 
atstovų (po vienodą skaičių). 

Kaip jau buvo minėta, fondo 
pradžia buvo sunki ir aukos la
bai lėtai plaukė. Kuomet įvyko 
fondo pirmasis suvažiavimas 
1963 m., tai fondas teturėjo tik 
230 narių, o pagrindinis kapi
talas tebuvo 71,670 dol. Tuo tar
pu dabar fondas jau yra išdali
nės net 3,343,381 dol. pelno. Tai 
yra tas gyvybės vanduo, kuris 
maitina lietuvybės medį. Tik 

reikia įsivaizduoti, kas dabar 
būtų, jeigu laiku nebūtų to fon
do idėja gimusi, jeigu kiekvienu 
atveju reikėtų tautiečių duris 
varstinėti ir aukų prašinėti. Ka
dangi turime fondą, tad mažiau 
įvairių aukų prašymų gau
name. Tačiau fondui nesant 
užtenkamai dideliam, vis tiek 
tų aukų prašymų visiškai ne
galime išvengti. Investavimų 
procentams mažėjant, tuo pačiu 
mažėja ir fondo pelnas. Tad 
šiemet Lietuvių fondo taryba 
teleido paskirstyti tik 250,000 
dol. Tai yra žymiai mažiau, 
jeigu lyginsime su praėjusiais 
metais. Prie šios sumos dar buvo 
pridėta 5 tūkstančiai anksčiau 
paskirtų, bet nesunaudotų dėl 
projektų nevykdymo. Tad iš viso 
buvo paskirstyta 255,795 dol. 

* * * 

DAR APIE LIETUVIŲ 
IR LENKŲ SANTYKIUS 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Eurpoje 

Lietuvių pogrindžio spauda 
plačiai nagrinėjo lenkiško po
grindžio žiniaraštį „Lietuva 
vakar, šiandien ir rytoj" (1943 

rio Europos valstybių federaciją, 
„Nepriklausoma Lietuva" taip 
atsako: Lietuva visuomet pasi
ruošusi bendradarbiauti tokio-

m. rugsėjis). Rašoma apie lietu- je struktūroje, kuri užtikrins jai 
vių-lenkų santykius, žvelgiant pilną vykdymą jos pogrindinių 

Pelno skirstymo komisiją su
daro Lietuvių fondo tarybos pa
skirti — pirm. Marija Remienė, 
Stasys Baras, Daina Kojelytė ir 
antrininkas Vaclovas Momkus. 
JAV LB krašto valdybos dele
guoti — Kęstutis Sušinskas, Vy
tautas Kamantas, Vytas Naru
tis, sekretorius, ir antrininkė 
Ramunė Kubiliūtė. Šias pavar
des nurodau, kad visuomenė ži
notų, kaip pelnas yra paskirs
tomas. Bevartant fondo pareng
tą apyskaitą, matyti, kaip lėšos* 
yra paskirstytos. Stipendijų pa
skirstymas taip atrodo: jas gavo 
33 studentai iš Lietuvos (iš jų 5 
lankyti lituanistinę katedrą 
UICC) ir 10 vietinių. Dabar pa
cituosiu iš parengtos apyskaitos, 
kadangi manau, kad tai yra 
svarbu visuomenei žinoti. „No
riu atkreipti dėmesį į vietinių 
studentų stipendijas. Kai ankš
čiau L. Fondo pelno skirstymo 
komisija gaudavo iki 100 
prašymų tik iš vietinių stu
dentų, šįmet buvo gauta tik 16, 
o iš Lietuvos 83 studentų. Tas 
gali atsiliepti neigiamai ir į 
tolimesnį L. Fondo augimą". 

Teisingai pastebėta, jau tenka 
nepasitenkinimo balsų girdėti. 
Šiuo metu Lietuvoje (jų pačių ži
niomis) yra jau net keturi uni
versitetai . Tad į studentų 
antplūdį gal re ikė tų ki tu 
žvilgsniu pažiūrėti. Negalima 
sau tik trupinius tepasilikti! O 
vis tik išeivijos reikalai jau pra
deda nukentėti. Nuodugniau 
susipažnus su LF pelno skirs
tymo komisijos aplinkraščiu, 
matyti, kad kasmet LB Kultū
ros tarybai skiriamų 5,000 dol., 
kultūros premijoms skirti jau 
nebėra numatyta. Tą sumą pa-
skirsčius į penkias premijas, 
didelės finansinės paramos ne
buvo, tačiau buvo bent morali
nis įvertinimas. Kultūros pre
mijų šventės keldavo susidomė
jimą ir būdavo pašnekesių ob
jektu. Išeitų, kad daugiau to ne
bebus! 

Jeigu šįmet ši šventė buvo 
kiek nevykusiai pravesta, tai 
dar nereiškia, kad reikėtų jos 
visai atsižadėti. Aplinka, norim 
ar nenorim, į mus veikia. Tad ir 
girdimi balsai apie visko ati
davimą veikia ir į fondo žmo
nes. Tačiau tų ragintojų pavar
džių nematome „Dovana Lietu
vai" ar kitų sąrašų priekinėse 
eilėse. Visuomet yra lengviau 
kitų žemes išparceliuoti. PLB 
buvusiame seime dalyvavęs 
premjeras G. Vagnorius, kalbė
damas apie išeiviją, nekalbėjo 
apie jos fondus (valstybiniu mas
tu mažai jie reiškia), bet apie jos 
patirtį ir balsą, kuris buvo gir
dimas, kuomet Lietuva pati už 
save kalbėti negalėjo. _ * 

įjuos per istorinę prizmę ir mė
ginant užsitikrinti naudingesnę 
lenkišką padėti. Žiniaraščio 
autoriai tvirtino, kad dvidešimt 
nepriklausomybės metų įskiepi
jo lietuvių priešlenkišką kom
pleksą (užmirštant šio komplek
so priežastį), kuris apsaugojo 
lietuvius nuo lenkiškos kultū
ros įtakos, tačiau buvo plates
nės politinės minties 
nepasisekimo priežastimi. 
Tariamai, lietuviai suignoravo 
mechanišku tikslumu veikian
čią istorinę teisę — be 
nepriklausomos Lenkijos negali 
gyvuoti nepriklausoma Lietuva. 
Viso to priežastis yra Vilnius, 
kuris nustojo būti lietuvišku ne 
1919 ar 1920 m., bet keliais 
šimtmečiais anksčiau. Vilniaus 
užvaldymo iliuziją pradžioje 
sukėlė prosovietinis, vėliau 
provokiškas lietuvių nusistaty
mas. Dabar lietuviai yra 
nusivylę vienu ir kitu. Tik są
jungininkų (anglosaksų) pergalė 
leistų gyvenančioms tautoms 
tarp Baltijos ir Juodosios jūros 
įgyvendinti (realizuoti) savo 
siekimus. Pabaltijo tautos at
gaus nepriklausomybę vidurio 
Europos valstybių federacįjoje 
(vadovaus Lenkija) nes Pabaltijo 
ir Skandinavijos sąjunga būtų 
negalima (kodėl? — K.B.). Tarp
tautinėje plotmėje Lietuva 
niekas nesidomi, niekas dėl jos 
nesisieloja. Tad vienintelė išei
tis Lietuvai pasilieka vidurio 
Europos valstybių federacija, 
naudinga Lenkijai ir dar labiau 
Lietuvai -T/I 

Į lenkų žiniaraščio komen
tarus 1943 m. spalio mėn. 15 d. 
atsiliepė mūsiškė „Nepriklauso
ma Lietuva", duodama straips
nyje „Lenkiškos tezės" atsaky
mą. Lenkiška tezė, kad be nepri
klausomos Lenkijos negali eg
zistuoti nepriklausoma Lietuva, 
taip komentuojama: tai ne pro
blema vienos ar kitos valstybės 
egzistencijos, bet pagrindinis 
tarptautinės sistemos reikalas 
(...). Lietuva neteko nepriklau
somybės, kadangi „k r i to" 
Lenkija, pastaroji ne todėl, kad 
žuvo Čekoslovakija. Tai buvo 
pačios sistemos klaidų pa
sekmės. 

Į tezę, kad vienintelė išeitis 
Lietuvai yra įsijungimas į vidu-

tikslų. 
1943 m. lapkričio 30 d. Vil

niaus vokiečių gimnazijos patal
pose (kiek prisimenu tokios gim
nazijos Vilniuje nebuvo — K.B.) 
dar kartą susitiko lietuvių ir 
lenkų sąjūdžio veikėjai. Iš lenkų 
pusės dalyvavo Vilniaus apy
gardos AK vadas pik. A. 
Krzyžanovski slapyvardis 
„Wilk", 1944 m. liepos mėn. 7 
d. vadovavęs lenkų partizanams 
Vilniaus puolime — K.B.) ir du 
štabo karininkai. Lietuvių pusę 
atstovavo socialdemokratai ir 
liaudininkai bei Lietuvos ka
riuomenės, lietuvių pogrindžio 
armijos organizatorių pik. ltn. 
Juozas Vitkus („Kazimieraitis", 
žuvęs partizaninėje kovoje — 
K.B.). Pasikalbėjimai vyko labai 
malonioje atmosferoje, tačiau 
nebuvo priimti kokie nors bend
ri nutarimai. Mat lietuviai 
pareikalavo iš lenkų išsižadėti 
Vilniaus. Į tai,atsakė Vilniaus 
apygardos AK vadas: abi šalys 
nėra kompententingos spręsti 
vilniškių reikalus. Jie bus išrišti 
po karo. Šiuo metu reikia suš
velninti priešingumus (kon
trastus) ir bendrai išeiti prieš 
okupantą vokieti. Po pasitarimų 
lietuviai įteikė prancūziškai 
parašytą memorandumą. Jis 
buvo pristatytas vyriausiai AK 
vadovybei Varšuvoje. Tolimes
nius pasitarimus 1944 m. vasa
rio 8 d. Varšuy&je vedė VLIK'o 
įgaliotinis Rapolas Skipitis. 

1943 m. gruodžio mėn. pra
džioje nežinomas Lietuvos po
grindžio atstovas vedė pasita
rimus Varšuvcge. Čia jis susiti
ko su AK vadovybe. Jis nieko 
nežinojo apie slaptus lietuvių-
lenkų pokalbius Vilniuje. Į il
gesnius pasikalbėjimus su juo 
neįsileista (galtai buvo gestapo 
šnipas? — K.B.), grąžinant jį 
atgal į Vilnių ir siūlant ten su
sisiekti su lenkišku pogrindžiu. 

Nežiūrint pasitarimų nesėk
mių, tačiau neatsisakyta nuo 
tolimesnių susitikimų. 

1944 m. vasario 9 d. Didžiojoje 
g-vėje Vilniuje vėl įvyko „aukš
čiausio laipsnio" (najvvyžszym 
szczeblu) pasitarimas. Iš lenkų 
pusės vėl dalyvavo Vilniaus 
apygardos AK vadas pik. 
Krzyžanovski („Wilk"), infor
macinės raštinės vedėjas dr. 

Dabžanski bei lenkų emigraci
nės vyriausybės įgaliotinis Vil
niaus apygardai dr. Z. Fedo-
rovič. Lietuviams atstovavo 
VLIK'o nariai pirm. prof. S. 
Kairys, prof. A. Darnusis, dipl. 
agr. B. Gaidžiūnas. Lietuviai 
pareiškė, kad jie siekia nepri
klausomos demokratinės Lietu
vos valstybės atstatymo ir pa
geidauja ateityje susitarimo ir 
bendradarbiavimo. Pritarta len
kų siūlymui nediskutuoti Vil
niaus klausimo, bet tartis abi 
puses jungiančiais reikalais. Ta
čiau lietuviai pažymėjo, kad 
reikia išlaikyti dabartinį admi
nistracinį statusą Vilniaus 
krašte. Taip pat diskusijų me
tu lietuviai pareiškė norą, kad 
lenkų pogrindžio spauda sušvel
nintų priešlietuvišką propagan
dą. Sutarta keistis pogrindžio 
leidiniais. Pasikalbėjimai vyko 
keturias valandas ir taip pat 
baigėsi be pasekmių. Diametra-
liniai prieštaraujančios abiejų 
pusiu pozicijos Vilniaus klausi
me buvo didelė kliūtis į kom
promisinį kelią. Iki šiol tiksliai 
nežinia, kas atstovavo lietuvių 
pogrindį daugkartiniuose pasi
kalbėjimuose su AK vadovybe. 
Savo knygoje „Išdavystės keliu" 
(Vilnius, 1976 m.) J. Jakaitis 
rašo, kad dar prieš VLIK'ą prof. 
Stp. Kairys ieškojo ryšio su 
lenkų pogrindžiu ir tai ne su 
Vilniaus AK vadovybe, bet su 
štabu Varšuvoje. Įgaliotiniu 
ryšiams su lenkišku pogrindžiu 
buvo paskirtas Vilniaus u-to 
docentas Stasys Žakevičius. 
Toliau J. Jakaitis rašo, kad S.Z. 
vasario mėn. du kartus susitiko 
Vilniuje su AK Varšuvos atsto
vu. Sunku pasakyti, ar ši infor
macija yra tiksli, kadangi kny
goje pilna bolševikinių šmeižtų. 

„Diplomatiniai" pasikalbėji
mai nedavė jokių vaisių. Prasi
dėjo kova lietuvių su lenkais. 
AK pradėjo pulti vokiečius ir 
lietuvius. Tačiau pagrindiniai 
smūgiai buvo skirti lietuviškai 
administracijai ir Lietuvos 
policijai, AK lietuvius ir vokie
čius laikė tais pačiais oku
panta i s , nedarydama jokio 
skirtumo. 

Taktiniais sumetimais AK 
buvo žymiai lengviau „susi
tvarkyti" su silpnu „okupantu" 
— lietuviais ir palankiu momen
tu su vokiečiais. AK terorizavo 
ne tik lietuvių policines ir 
karines jėgas, bet taip pat visus 
lietuvius: tarnautojus, apskri
čių, valsčių valdybas, pačius 
ūkininkus, mokytojus ir kuni
gus. Įvairias formas įgavo šie 
teroro veiksmai: sumušimai, vo
gimai, žudynės. Lenkų istorikai 
tvirtina, kad AK terorizavo tik 
nacių bendradarbius. Tačiau lie
tuvių bei lenkų liudijimai šiuo 
reikalu reikalauja patikrinimo 
(verifikacijos). Be to, Vilniaus 
krašte veikė taip pat raudonie

ji partizanai. Tik 1944 m. sausio 
mėn. 126-se grobi nuose buvo 
užregistruoti 5057 raudonieji 
partizanai ir 1299 lenkų. Vasa
rio mėn. suskaičiuota apie 8 
tūkst. lenkų ir 2,5 tūkst. raudo
nųjų. Susirėmimuose su par
tizanais žuvo 47 policininkai, 40 
buvo sužeistų. Tik vieno 
mėnesio laikotarpyje partizanai 
nušovė 52 vokiečius karius, 77 
civilius ir 10 paėmė į nelaisvę. 
Šie skaičiai parodo tuometinį 
gyvenimą Vilniaus krašte. AK 
visiškai išstūmė civilinę admi
nistraciją iš Turgelių, Šumsko, 
Rudaminos. Svyrių valsčių, 
paimdama į savo rankas visą 
valdžią. Užimtuose valsčiuose 
AK pravedė vyrų mobilizaciją, 
rekvizavo maistą, vedė teismus. 
LF žiniaraštyje 1944 m. birželio 
mėn. 6 d. buvo rašoma, kad AK 
visom priemonėm stengiasi įro
dyti gyventojams, kad bus atsta
tyta „didelė Lenkijos valstybė 
nuo jūros iki jūros." Kiek
vienam netikinčiam tuo, skel
biamas karas ir išnaikinimas 
(zaglada). Įtakingi vietiniai 
lietuviai turės taip pat stoti į 
lenkų teismą. Labai lengva nu
statyti, kas nusikalto lenkų 
tautai. Užtenka pasakyti, kad 
„anas" agitavo už Lietuvą. To
kio fakto patvirtinimas yra 
lygus lietuvio nuteisimui (...) 
Pasisakymas už Lietuvą yra tas 
pats kaip savo krašto t.y. Lenki
jos išdavystė. 

Toliau Arūnas Bubnys aprašo 
mums žinomus faktus — gen. P. 
Plechavičiaus Vietinės rinkti
nės įsteigimą. Tačiau vertėtų 
sustoti prie lenkų partizanų, 
vokiečių policijos ir SD glau
daus bendradarbiavimo. 

Svyrių apskr. žandarmerijos 
vadas Schmidt atsiuntė Svyrių 
vokiečių policijos viršininkui 
tokį pranešimą: iš eilės painfor
mavau lenkų partizanus, kad jie 
nebus puolami ir persekiojami. 
Tame pačiame laiške pareikala
vau, kad lenkai nepultų vokie
čių policijos ir jos nenuginkluo
tų. Prašau painformuoti visus 
vokiečių policijos postus, kad jie 
nepultų lenkų partizanų. 

1944 m. vasario mėn. iš 16 į 
17 dieną į Mūrinę Ašmeną at
vyko 60 sunkvežimių su gink
lais lenkų partizanams. Juos 
atsiuntė Lydos vokiečių komisa
ras. 1944 m. vasario 19 d. 
lietuvių policija Svyriuose 
pranešė, kad pas Vilniaus 
apskr. virš. Wulfą atvyko lenkų 
partizanų pulkininkas (grei
čiausia tai buvo Vilniaus AK 
vadas pik. Kvzyžanowski). Su
sitarta, kad lenkai partizanai 
gaus tokį pat atlyginimą, koks 
yra skiriamas lietuvių policijai 
ir savisaugos daliniams. Maistu 
lenkus aprūpins SS sandėliai. 
Tai buvo vokiečių užmokestis už 
kovą su raudonais partizanais 

(gal ir už kovą su lietuviais? — 
K.B.) 

Konfrontacinė fazė su lenkais 
prasidėjo įsteigus gen. P. Ple
chavičiaus dalinius. Vilniaus 
apygardos AK vadas pik. 
Kvzyžanovski balandžio mėn. 
pasiuntė raštą gen. P. Plechavi
čiui, siūlydamas jam: 

1) Sudaryti nepuolimo sutartį 
tarp AK ir Vietinės rinktinės, 
kadangi abipusė kova pasitar
nauja tik Sov. Sąjungos ir 
Vokietijos reikalams. 

2) gen. P. Plechavičius turėjo 
užtikrinti, kad lietuvių policija 
nepersekios nuo šimtmečių gy
venančių tose žemėse lenkų 
gyventojų (tas l ie tė Rytų 
Lietuvą). 

3) įsteigti bendrą komisiją 
sureguliavimui pasitaikiusių 
nesusipratimų ir incidentų. 

Lietuviai atmetė šiuos lenkų 
pasiūlymus, pareikšdami, kad 
karinis konfliktas yra neišven
giamas. Lenkų AK daliniai turi 
pasitraukti iš Vilniaus krašto. 
Požodžiui: 

1) visiškas AK dalinių pasi
traukimas iš Vilniaus krašto, 
arba 

2) įsijungimas AK dalinių į 
Vietinę r inkt inę kovai su 
bolševikais. Aišku, AK nesutiko 
su tokiais gen. P. Plechavičiaus 
reikalavimais. Istorikas W. 
Borodzevvicz rašo, kad pasitari
mai su gen. P. Plechavičiaus 
štabu vyko dar 1944 m. birželio 
mėn. 12-13 d. (klaidinga data! 
Juk gen. P. Plechavičius ir štabo 
virš. pik. O. Urbonas gegužės 
mėn. 15 d. buvo vokiečių pak
viesti posėdžiui ir suimti, 
išvežant visą štabą į Salaspilio 
stovyklą - K.B.). 

1944 m. balandžio mėn. 5-6 d. 
Vilniuje įvyko paskutinis lietu
vių - lenkų pogrindžio posėdis. 
Jame dalyvavo VLIK'o bei Vil
niaus apygardos ĄK' atstovai ir 
vienas AK' Varšuvos atstovas. 
Lietuviai užsispyrusiai (uporc-
zywie — atkakliai) ir šį kartą 
reikalavo po karo pripažinti 
jiems Vilniaus kraštą, užbaigti 
kovas su lietuvių policijos 
daliniais. Ir šį kartą pasikalbė
jimas neatnešė jokių vaisių. 

Arūnas Bubnys atsakymą L. 
Tomaševskiui baigia Vietinės 
rinktinės tragedija, pažymėda
mas, kad lietuviškos ir lenkiš
kos karinės jėgos (atitinkamai 
10 tūkst. ir 17 tūkst.) neatlaiky
tų raudonosios armijos puolimo, 
kadangi jos neturėjo artilerijos, 
lėktuvų, šarvuočių. Vien tik 
pėstininkų ginklais įveikti S S-
gos karinės jėgas buvo tikra 
utopija. 

Mylėti priešą — tai vienintelis 
kelias, kad pasaulyje nebeliktų 
nė vieno priešo. 

G. Papini 

Komedija yra juokingas būdas 
kalbėti rimtus dalykus. 

Peter Ustinov 

Kai dramblys atsiduria bė
doje, net ir varlė jam spirs. 

Indų priežodis 
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Po kurio laiko gailestingoji sesutė pasiūlė jam iš
gerti kavos. Jis mielai sutiko ir atsisėdo. Tačiau ne
galėjo nei ramiai sėdėti, nei rankose balansuoti popie
rinį puoduką su kava. 

Po trumpo laiko dr. H. atėjo. Pamatęs gydytoją, jis 
pribėgo priėjo. Išskėstomis kojomis priešais jį atsistojo 
ir drebančiom lūpom paklausė: 

„Daktare, ar mano žmona pagimdė?" 
„Taip. Ką tik pagimdė". Ir jųdviejų žvilgsniai 

susidūrė. 
„Aš bijau, kad jūs nedrįstat man tiesiai į akis 

pasakyti tiesos. Jaučiu, kad ir vėl mergaitė. Ar ne taip? 
Jis įkyriu švilgsniu žiūrėjo į gydytoją ir laukė 
atsakymo. 

„Taip", ramiu balsu atsakė dr. H, „gražią, sveiką 
mergaitę". 

Atrodė, kad ši žinia sudavė jam lyg plaktukas į 
galvą. Jo pirštai nervingai sudrebėjo. Plačiu veidu 
pykštelėjo raudonumas. Lediniu žvilgsniu perskrodęs 
gydytoją, jis įtūžęs mynė vietoje. Ir padare? rūgščią 
miną, nebekontroliuodamas nei savo jausmų, nei vaiz
duotės, pradėjo žodžius kaip iš susitvenkusio šaltinio 
lieti: 

„Tai jūs man ir vėl užnuodijot gyvenimą ir sumaišėt 
kortas! Duktė man tiek reikalinga, kiek silkei dviratis. 
Pasi laikykit ją sau!". 

Išbėręs žodžius, jis paniekinamai numojo ranka ir 
skubiai nusisukęs, tartum vėjas, bandė išlėkti. 

Gydytojas, gerumu spindinčiu veidu, pažvelgė į jį. 
Palietęs jo alkūnę, sustabdė jį, sakydamas: 

„Sustokit momentui! Nebėkit!" Ir rūpestingai sver 
damas kiekvieną žodį, kalbėjo toliau: 

„Ponas, aš įžvelgiu jūsų kritusią nuotaiką ir apsi
vylimą. Bet kaip ne mūsų rankose yra dangaus raktai, 
taip ir ne pagal mūsų pageidavimus gimsta kūdikiai. 

Tolimesni jūsų planai ne mano kontrolėj", profesiniu 
balsu kalbėjo dr. H. 

„Daktare, nesukit man galvos. Vis tiek neisiu", ka
tegoriškai atsisakė gimdyvės vyras. 

Gydytojas, pamatęs, kad jo pastangos perkalbėti tą 
egomaną. atsimušė, kaip širšės į langą, nutarė šį įkyrų 
pokalbį kuo greičiausiai užbaigti. Ir ramiai, bet drąsiai 
prašneko: 

„Tiesą pasakius, esu labai nustebęs, kad esat ne 
Stebuklų padaryti nei aš, nei jūs negalime, nes esame t i k keistas, bet ir beširdis žmogus. Nuodijat ne tik sau, 
tik žmonės, o ne šventieji, kurių žodis yra absoliutus. tet i r a ™ artimiesiems gyvenimą. Iš tikrųjų jūs nesat 
Tačiau mane stebina tas, kad jūs, būdamas inteligentiš- v e r t a s n e i aam kilniaširdės, paklusnios žmonos, nei 
kas žmogus, ne tik savo lengvapėdišku, bet ir pasaulio Leidėjo nuostabaus kūrinio-kūdikio". 
apverktinu elgesiu visą šitą reikalą dar daugiau Pasakęs tai, gydytojas linktelėjo galvą ir automa-
dramatizuojat. Ir kam to reikia? Juk galit širdies ataką t i š k a i pasuko į gailestingos sesutės budėjimo kambarį, 
ar apopleksiją gauti. Viešpats davė mums aštrų protą Gimdyvės vyras dar korį laiką jį akimis palydėjo, 
tam, kad mes gyvenime mokėtumėm sutikti, kaip ge- M i n u t e l e pastovėjo. Ant kulnų apsisuko ir abiem 
ras, taip ir blogas žinias. Kaip linksmus, taip ir liūdnus r a n k o m numojęs, lyg audra iš ligoninės išlėkė, 
įvykius. Panaudokit jį. Saitai, ramiai ir logiškai pagal- "A*1 sesute", susmukęs į kėdę, papilkėjusiu veidu 
vokit. Koks jūs laimingas, kad jūsų žmona gimdydama Prabilo dr. H., „mano jėgos yra visiškai išsekusios. Ne
nemirė, o dukrelė gimė sveika ir normali". b u v o m a n lengva išlaikyti savo pyktį po raktu. Laimė, 

Gimdyvės vyras nurijo susirinkusias burnoj seiles. ka<* *as nedažnai nutinka . 
Nubraukė nukritusį jam ant akių storą plaukų 
kuokštą, suraukė kaktą. Iš padilbų žiūrėjo į gydytoją 
ir. lyg sustingęs, tylėjo. 

„O dabar", tęsė gydytojas, „skubėkit aplankyti savo 
nepalūžtamo pasiaukojimo žmonelę ir pamatyti savo 
dailią, kaip angeliukas, dukrelę". 

„Ne, neisiu!", trūkčiojant lūpoms, iš pykčio įraudęs, 
aštriai atrėžė jis. „Baigta... baigta... baigta... Aš savo 
gyvenimo bėgius jau perstačiau". 

..Ponas, prašau nekelkit pragaro ir nepakartinkit 
savo žmonos gyvenimo bent tol, kol ji bus ligoninėj. 

„Suprantu ir atjaučiu jus, daktare, nes esu tikra, 
kad tas tifonas gali net kantriausią žmogų iš vėžių 
išmesti". 

„Girdžiu, kad jūsų kavos virdulys jau pupsi. Sesu
te, ar galėčiau gauti puodelį to juodo garuojančio gėralo 
savo įtemptiems, kaip smuiko stygos, nervams 
atpalaiduoti?". 

„Mielai", atsakė ji. Ir įpylusi j popierinį puoduką 
kavos, padavė gydytojui. 

(Bus daugiau) 
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AMERIKA KEIČIA 
SAVO UŽSIENIO 

POLITIKĄ 
VYTAUTAS Š E Š T O K A S 

Prez. George Bush adminis
t r a c i j o s u ž s i e n i o p o l i t i k o s 
s t ra tega i paskut in iu me tu po
sėdžiauja, norėdami nus ta ty t i 
sritis, kur iose Amerika tol iau 
pasi l iks , t a ip pat tas , iš kur ių 
bus visiškai pasitraukta. Ameri
ka rengias i pal ikt i ir ka i ku
riuos k r a š t u s , kuriuose išplėtė 
savo į t aką ir investavo didelį 
kapi ta lą . 

Šios polit ikos s t ra tegai y ra 
Vals tybės depar tmentas , Pen
tagonas , Taut inės gynybos ir 
S a u g u m o taryba. 

Svarbiausia naujos strategijos 
tema: sumažinti Amerikos įsiki
šimą į k i tų k raš tų gyvenimą. 
Tai buvo vykdoma per paskut i 
nius 40 metų, norint sustabdyti 
Sovietų ekspansiją. 

Naujoji strategija ir toliau bus 
t ę s i ama geopolitinėse — strate
ginėse vietose: p i rmiausia Ar
t imuose Rytuose ir naujai su
kur tų nepriklausomų valstybių 
Sąjungoje. Amerikos į taka ir įsi
pareigoj imai kitose pasaul io 
dalyse žymiai sumažės. 

Ekspe r tų nuomone, t a i y ra 
k o n t r a s t a s prieš m e t u s įvy
kusios Amerikos globalinės po
litikos palengvėjimo rezul ta tui , 
kurio pasekmėje reikėtų laikyti 
pavykusį karą Desert Storm Ar
t imuose Rytuose ir Sovietų Są
jungos subyrėjimą. Pažymėt ina 
ir nepavykus i Amerikos rolė 
Jugoslavijos krizėje. 

Nežiūrint 1990 metų CIA pra
nešimo, kur iame buvo numaty
t a s Jugoslavijos subyrėjimas, 
Baltieji rūmai ir toliau pala ikė 
Jugoslavijos vieningumo tezę, 
bet ne tau tų apsispendimo teisę. 

Kai Jugoslavija pradėjo galu
t inai subyrė t i , ši administraci
ja paliko visą blogiausią padėtį 
išspręsti europiečiams. Tai įvy
ko p i rmą kar tą po Antrojo pa
saulinio karo. 

Kai Europos valstybės pripa
žino Slovėniją ir Kroatiją ne
pr ik lausomomis 1991 metais , 
Amer ika ir tol iau atidėliojo šių 
valstybių pripažinimą. 

P i rmas i s s laptas naujos stra
tegijos Pentagono dokumentas 
a t e inan t i ems 1994-1999 m. iš
kilo į pavirš ių šių metų pra
džioje, p a t a r i a n t v ien in te lę 
didžiąją pasaul inę rolę ateityje 
pas i la ikyt i JAV. 

J a u pakeis tas dokumentas iš
vydo d ienos šviesą p rae i t ą 
mėnesį. Šiame dokumente nuro
doma mažesnė bendra Ameri
kos į taka. Tačiau globalinės for
mos į t aka tu rė tų būt i pa remta 
nauja strategija, kur i nustaty
tų, iki kokio laipsnio naujoji po
l i t ika pal ies Amerikos intere
sus. 

Naujas is pasaulinio masto 
į s t a tymas spręsti ginkluotas 
problemas į Jung t ines Tautas 
buvo įvestas prieš metus laiko. 
Ten ypač pasireiškė Amerikos 
vadovaujanti pasaul inė rolė, 
sprendžiant Irako klausimą. 

Prez. Busho administracija 
atidėjo savo sprendimus, kada 
demokrati ja buvo suspenduota 
Ha i t i ir Peru respublikose, 
Amer ika net grąžino dalį pabė
gėlių, bėgusių nuo persekiojimo 
savame krašte , atgal į Hait i 
valstybę. 

Tuo pačiu a t i t r aukė iš Peru 
valstybės Amerikos pasiųstą 
grupę su visais agentais , kurie 
kovojo prieš narkot ikus . 

Dauge ly j e k i tų va l s tyb ių 
Amer ika iš pagrindų pakeitė 
savo politiką. Tai įvyko, prade
dant Afganistanu, baigiant Zai
ru. Amerika atsisakė savo inter
vencijos ir vadovaujančios įta
kos. 

Afganistane, nuver tus komu
nistinį prezidentą Najibulah, 

Amerika nevaidina vadovaujan 
čios rolės. Prieš tai Amerika 
panaudojo bilijonus dolerių 
apg ink luo t i rez is tentus 13 
metų vestoms kovoms prieš ko
munistų vyriausybę. 

Baigus ka rą Afganistane. 
JAV sumažino savo pinigų siun
timą ir įtaką. Pasi tenkinama 
t ik patar imais , kaip išvalyti 
nesprogusių minų laukus. 

Zairo valstybėje, vykstant 
nesutar imams tarp prezidento 
Motubu Sese Seko ir demokra
tinių grupių, JAV pasirinko tik 
stebėtojo rolę, nežiūrint, kad 
Amerika 1970-1980 metų bėgy 
je išleido šimtus milijonų do
lerių Zaire paremti šį kraštą ir 
išplėsti savo įtaką į Pietinę Af
riką. 

Dabar ir čia militarinė bei 
piniginė pa rama buvo sus
tabdyta, paliktas tik Amerikos 
pasiūlymas padėti patarimais. 

Panašiu būdu Amerika pasi
t raukė iš Somalijos ir Liberijos. 
Liberijos valstybė buvo įsteiga 
iš Amerikos paleistų vergų. 

1990 metais Amerikos mari 
nų daliniai apleido Somaliją. 
Tas įvyko po vienerių metų, 
Amerika ten pastatė ir įrengė 
savo 50 milijonų vertės am
basados rūmus. 

Amerika paskelbė sankcijas 
prieš Serbiją tik tada, kai Bos
nijos — Herzogovinos užsienio 
reikalų ministras praeitą mė
nesį atvyko į VVashHigtoną pef 
spėti Ameriką, kad jo krašte 
vyksta visiškos skerdynės. 

CLASSIFIED GUIDE 
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Seattle „Lietutis" - tai viena iš 53 šokėjų grupių įžygiavusių j IX šokių šventės arena. 
Nuotr. Jono Kuprio 

Nežiūrint to perspėjimo, šios 
valstybės kalbėtojas pareiškė, 
kad JAV elgsis kaip policinin
kas tik tokiu atveju, kada bus 
paliesti Amerikos gyvybiniai in
teresai. 

Tačiau užsienio reikalų spe
cialistai klausia, ar šitas Ame
rikos atsitraukimas iš įvairių 
pasaulio dalių yra teisingas ir 
vykdytinas. Amerikos vizija iš 
sipildė, tačiau ji atsitolino nuo 
pasaulio. 

Praėjus aštuoniems mene 
šiems po Madrido konferencijos, 
tolimesnės Arabų ir Izraelio 
taikos derybos sustojo akligat 
vyje. 

Amerikos ūkinė pagalbą Rusi 
jos federaci jos ir Baltijos 
vals tybėms apsir ibojo t ik 
patarimai- ir tų respuhlikų 
priėmimu nariais į Pasaulinį 
banką bei Piniginį foncją*. 

Nežiūrint kitų įvykių. Ameri-

nijos. Beiji- ig, pasiekiant Bag
dadą ir Balkanų kraštus. 

Tai yra A "iiintelė vieta, kur 
mes turim' gyvybinius intere
sus ir dėlto negalima sutuacijos 
ignoruoti^Taip bent išsireiškė 
senatorius Kemp. Kiti Ameri
kos politikieriai yra kitų nuo
monių. Jie mano, kad Amerika 
pasidarė per daug pasyvi. 

Esant reikalui, tur ime būti 
pasiruošę ir būti efektyvūs. Juo 
labiau, neat-isakyti nuo pagrin 
dinės pofifikos, kad esame pasi
rengę kitiems padėti. 

Kas dėl Jugoslavijos, mes tu
rime priimt; esamą faktą. Šiam 
reikalui iš.-pręsti turėtų būti 
suorganizu< tas tarptautinis fo
rumas. Jei£u Amerika neparo
dys stiprios iniciatyvos, niekas 
kitas jos ne-iims. 

Si naujou Amerikos strategi
ja pasaulį Jeikia neigiamai, nes 
kitos didžiosios valstybės ųe-

kos pagrindinės interesų linijos parodo ne*o vadovauti, 
nubrėilarna's kelias tūrėtų eiti Amerika p r i t r aukė iš Lotynų 
per Eurazijos žemes — prade- ir Centrinės Amerikos. Prez. 
dant nuo Berlyno arkos iki Ki- Reagano metais šie kraštai 

„Sveik i žiūrovai ir svečiai!" — i IX Tautiniu šokiu šventės arena įžygreoįa šokėjai Nuotr. Jono Kuprio 

buvo centr iniai ryšiai, nusta
tant užsienio politiką. 

Mūsų kraš tas neturi paruošęs 
bendrų saugumo planų. Mes ne
t inkamai vykdome taršos paša
linimo būdus. Tuo pačiu esame 
gyventojų progreso stabdis. Tai 
žodžiai, pasakyt i Peter Gal-
braith, senato Užsienio reikalų 
komiteto nar io . 

Šių visų naujų reformų gynė
jas y ra Pentagonas, kurio poli
t ika grindžiama ateities laiko 
strategija. 

Mes tu r ime iš lėto pratęsti 
taikos laiką. Ši ta ika palaips
niui pasieks Šiaurės Ameriką, 
Europą ir Japoniją, tur t ingus, 
dinamiškus ir laisvus kraštus, 
kur žodis k a r a s yra neįmano
mas. Evantual ia i ši galvosena 
pasieks ir visą pasaulį. 

Kiti Amerikos analistai yra 
abejojantieji ir pesimistiškai 
žiūri į Amerikos pajėgumą pla
nuoti pozityvius ateitis pla
nus. 

P i rmiaus ia reikia pašalinti 
dabartinę pasaul inę krizę, į 
kurią neišvengsime įsivėlimo, 
net ir nenorėdami. 

Je igu Amerika dabar plačiai 
ne į s i jungs į šių p rob lemų 
išsprendimą, tada nieko konkre
taus nebus pasiekta ateities pa
saulio saugumui ir gerovei. 

Švenčionių rajono Kaltanėnų 
apylinkėse kiekvienas ūkinin
kas už avių ganymą duodavo 
kerdžiui po lopetėlę avienos ir 
po saują vilnų megztiniui. 

Už veršelių ganymą būdavo 
at lyginama tiek pat, kiek už 
karvės arba truputį mažiau. 

Be to, kerdžius išsiderėdavo 
sau keletą laisvų dienų. 

K e r d ž i a u s samdos l a ikas 
t r u k o p a g a l t radic i ją nuo 
Jurginių ("balandžio 23 d.) iki 
Mykolinių (rugsėjo 29 d.), tačiau 
dažniausiai jis ganydavo iki 
Visų Šventų dienos (lapkričio 1 
d.) arba iki iškrentant pirmajam 
sniegui. 

Laiškas 

„Draugas" gauna laiškų su 
nusiskundimais, jog kai kurios 
s iunt inių persiuntimo agen 
t ū r o s , ku r ios rek lamuojas i 
mūsų laikraštyje, nepasižymi 
geru patarnavimu savo klien
tams . 

Štai lietuvis iš Šiaulių, be
s i lankydamas Amerikoje, rašo, 
jog pas i r inko vieną firmą, 
reklamuojamą „Drauge", kuri 
buvo arčiausia jo laikinosios 
gyvenamosios vietos. „Labai 
sunkiu Lietuvai laikotarpiu pa
siunčiau iš Chicagos į Lietuvą 
savo šeimai siuntinį. Pagal Jūsų 
laikraštyje skelbtą reklamą, 
s i u n t i n y s turė jo p a s i e k t i 
adresatą po 14 dienų. Praėjus 60 
dienų, s iunt inys šiaip t a i p 
pasiekė adresatą po daugelio 
kreipimosi į... Maisto siuntinys 
buvo tiesiog pasityčiojimas: 
produktų per puse mažiau negu 
sąraše, o kokybė — tiesiog 
neįmanoma aprašyti! Vėl krei 
piausi į firmą ir per didelius var 
gus grąžino pusę pinigų. Galvo
ju, gal t ikrai ne iš firmos kaltės 

visa tai įvyko. 
Prieš važiuodamas namo. su 

rinkęs paskutinius dolerius, pa
siunčiau kalėdinį siuntinį į 
namus (gruodžio 10 d.)" Jis rašo. 
jog firmos savininkas įtikino, 
kad siuntinys bus tikrai Kalė
doms. Grįžęs namo, laukiu savo 
kalėdinio siuntinio, o jį gaunu 
tik vasario 2 dieną. Siuntinys 
buvo atidarytas ir perklijuotas 
kitos spalvos juosta. Neradau 
šių daiktų: elektroninio kraujo 
spaudimo aparato, radiotele
fono, batų, dešros, mėsos kon 
servų, pipirų, pomidorų padažo, 
videokasetės. įvairių vitam'nų 
ir 11., visų naujų daiktų, iš viso 
už 349.40 dol Persiuntimo išlai

dos buvo 52.47 dol. Siuntinyje 
liko tik seni mano drabužiai, 
kuriuos aš pats nešiojau, bū
damas JAV". Jis rašo. kad vis
ką pranešė siuntinių persiun
timo savininkui ir pareikalavo 
gražinti 401.87 dol., bet negavo 
jokios žinios. „ J o a t s tovas 
Vilniuje vengia bet kokio man 
išsiaiškininio. Todėl kreipiuosi 
į Jūsų laikraštį „Draugą", kad 
padė tumėte i š r e i k a l a u t i 
grąžinti man 401.87 dol. Tokia 
suma Lieti.voje yra dideli pini
gai. Jeigu visa tai nepadės, 
būsiu priverstas kre ip t i s į 
Amerikos : asiuntinybę Lietu
voje, o taij pat į Lietuvos laik
raščius". 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

g 
BELL BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kadzto Ava. , 

Chicago, IL 60626 

(312) 778-2233 
INCOMF TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba Hatuvttkal 
• Nuolaida pensininkams 

HOUSE FOR SALE 

Lemont. VVooded lot; 4 bdrm. 
„custombilt" brick; in tovvn; 21/2 
bath; full basement. Mušt see. 

Honig Realty 
Tel. 708-257-7333 

Ask for Martha Teitlus 
Tel . 708-257-2815 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena BlInstrubtenS 
Nuosavybių pardavimas. INCOMCTAX 

5953 8. Kadzto Av*. 
TeL 436-7878 

FOR SALE 
B riek bungalow, 4 bdrm. 2 
baths., 8 rms. finished basement; 
61 & Kenneth. $119,000. 

Call: 1-708-301-8663 

FOR SALE 

HELP WAWTED 

Sutelkiamas butas ir nedidelis 
atlyginimas pensininkams vyrui ir 
žmonai, už senyvo amžiaus 2-jų žmo
nių priežiūrą. Kreiptis; Ms. Konstan
cija, 515 Seward Sq., SE, Washlng-
ton D.C. 20016, te l . 202-544-5561 
arba 302-227-6636 

' • • • ' • . . 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10%_20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V* West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

tunu Chicngos miesto leidimą Duou • 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Kraustymas — Movlng 
Greitas, profesionalus patarnavimas Jums 
patogiu laiku, prieinamomis kainomis 
Draudimas garantuotas 

Kreiptis: Vytas 
tel. 312-925-4331 nuo 8 v.r. — 12 v.d. 

tel. 312-436-5219 nuo 5 v p.p 

Skubiai — pigiai parduodami au
tomobiliai. 

Skambinti 312-770-3455 

•^ — 
FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas II 
auki te Brighton Pk. apylinkėje 
vienam ar 2 suaugusiems. Be 
gyvuliukų. 

Tel. 312-247-3038 

P r i e r a š a s : . ,Draugui" yra 
žinomas šio laiško rašytojas ir jo 
adresas Šiauliuose. Šia proga 
ga l ime praneš t i savo skai
tytojams, kad panašių nusi
skundimų esame gavę ne vieną. 
„Draugo" administracija, norė
dama padėti savo skaitytojams, 
paskelbė šį laišką, dar neminė
dama siuntinių persiuntimo 
agentūros, nei šio laiško au
toriaus pavardės. Manome, kad 
siuntinių persiuntimo įstaigos 
tur i a t i t inkamos JAV valdžios 
įstaigos leidimą vesti šios rūšies 
prekyba ir yra atsakingos ne 
tik prieš ją. bet ir prieš savo 
klientus. 

JMZ ROOFING 6 
CONSTRUCTION CO. 

Custom carpentry, kitehens, bath-
rooms, recrooms & room additon 
construction. Aluminum siding, sof-
fit fascia & gutters. Replacement 
doors & wmdows. glass biock. 
shingle flat (hot tar) modified rub-
ber & roll roofing (specialist at 
tearoffs). Fra* •stlmata. 

Call: 312-622-9866 

U.S. SAVINOS BONOS 

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius 
Antanas J . Van Reanan 

Knygoje nagrinėjama lietuvių 
tautiškumo kilmės ištakos, anali
zuojama ta ligi šiol negvHdenta ver-
tybių konfigūracija. Studijų 
dinamiškumo eigoje, skverbiamasi 
į diasporos mentalitetą, išryš
kinama Rytų Europos mintiji
mo variacijos, aiškinama. Kaip 
apsiginklavus sava ideologija, 
galima taikingai sugretinti savojo 
tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus 
lietuvių tautiškumo supra-
timu-paįautimu. Dėmesio centre — 
lietuviai ateiviai. Apsiribojama 
Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai 
ateiviai) (1867-914) — lietuviai, 
daugumoje ekonominiai emigran
tai, savo noru palikę gimtąjį kraštą, 
daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga 
(1948-1952) — be didesnių išimčių. 
profesionalai, išsimokslinę, atvykę 
ne savo noru ir įgiję D. P. (displaced 
persons) vardą. Analizuojamas 
kultūrinis susidūrimas tarp abiejų 
minėtų bangų. Vaizduojama kaip 
Antroji banga perėmė Pirmosios 
bangos sukurtas institucijas ir kaip 
sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl.. didelio« 
formato. Išleido University Press of 
America. Inc., Lanham, NewYork 
and London. Kaina su persiuntimu 
27 dol. Illinois gyv dar prideda 2 
dol. valstijos mokesčio. Užsa
kymus siųsti: 

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

THE GftE AT AMERICAN INVESTMENT 

INTERNATIONA! 
TRAVEL CONSULTANTS £Ą į į^f 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones ; Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis 

C ARGO — siunčiame oro linija 

,.ZAIRAS" — virš 10 skirtingų pak -ų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 dano dienų. 

1 

9628 South 79th Avanu* 
Hfcfcory MIH. Illinois 60457 
Tatofonae (708) 430-7272 

223 Katvartfu. gatv* 
Vilnium. Uatuva 
Tatofonaa 350-115 Ir 776-392 

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

GOLD WINGS TRAVEL 
5348 N. Mi»waukee 
Chicago, IL 60830 
Tel . 312-775-5700 
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KULTŪRINĖS VERTYBĖS -
LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 

AKADEMIJAI 
Š.m. rugsėjo mėnesį sueis pen

keri metai, kai išvykau iš Lietu
vos, t.y. tiek pat metų, kiek po 
septynerių įkalinimo metų tu
rėjau būti tremtyje Sibire. Man 
buvo duota suprasti, jog, pasilik
damas Lietuvoje, ramaus gyve
nimo neturėsiu. Ir į Ameriką at
vykau ne ramybės ieškoti, ne 
karjeros daryti ir ne kapitalo 
krauti, o dirbti Lietuvai ir 
tautai. 

Išeivijoje, kaip buvęs disiden
tas ir politinis kalinys, kurį 
laiką naudojausi nemažu dėme
siu. Visais būdais stengiausi tą 
dėmesį ir visokeriopą paramą 
pateisinti. 

Eilė lietuviškų laikraščių bei 
žurnalų redakcijų man siuntė 
veltui savo leidinius. Juos aš 
branginau ir dabar branginu, 
kaip mūsų geros ir spalvingos 
išeivijos dienoraštį, kurio nepa
keis ir pačios geriausios knygos. 
Todėl kiekvieną laikraščio ir 
žurnalo numerį išsaugojau 
lygiai taip, kaip ir visas pado
vanotas knygas, kurių per tuos 
penkerius metus susikaupė 
daug. 

Už man veltui siunčiamą 
spaudą stengiausi nors iš dalies 
atsilyginti straipsniais, kuriais 
atsiliepdavau į aktualesnes 
Lietuvos ir išeivijos problemas. 
Iš viso per tuos penkerius metus 
įvairioje išeivijos ir Lietuvos 
spaudoje buvo išspausdinta 420 
mano didesnių ar mažesnių pub
likacijų (įskaitant tęsinius ir kai 
kuriuos pakartojimus). 

Šiuo straipsniu nuoširdžiai 
dėkoju „Draugo" Redakcijai už 
1988-1992 metais man siųstą 
„Draugą", kurio pilnus komp
lektus esu surinkęs. Dabar su 
džiaugsmu pranešu Redakcijai, 
kad visi tie vertingi komplektai, 
drauge su kitais gausiais lietu
vių išeivijos spaudos rinkiniais, 
šiomis dienomis buvo išsiųsti į 
Lietuvą, Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijai, kurios pre
zidentu yra mikrokardiochirur-
gas prof. dr. Giedrius Uždavi
nys, viceprez. — Lietuvos jėzui
tų provinciolas, kun. dr. Jonas 
Boruta, sekretorius — Vilniaus 
universiteto matematikas, doc. 
Ignas Uždavinys, Lietuvos Mi

nistrų Tarybos patarėjas Bažny
čios reikalams. 

Esu įsitikinęs, kad nei viena 
Lietuvos mokslinė biblioteka 
dar neturi tokio pilno pastarųjų 
metų išeivijos periodinės spau
dos rinkinio, kokį dabar turės 
LKM Akademija. 

Pirmą glėbį rinktinių knygų 
man į namus 1987 metų rudenį 
atnešė generalinis konsulas 
Vaclovas Kleiza. Prelatas Vy
tautas Balčiūnas tais pačiais 
metais iš Putnamo atvežė rinki
nį brangių knygų iš serijos 
„Krikščionis gyvenime". Bro
niaus Polikaičio dėka įgijau di
delę kolekciją 1945-1948 metais 
Vokietijoje leistų lietuviškų 
laikraščių įrištus ir gerai išsi
laikiusius komplektus. Jie — 
unikali vertybė, kokios Lietu
voje dar nėra. Tai tik keli pavyz
džiai iš ilgo sąrašo lietuvių, 
kurie man padovanojo labai 
daug gerų ir brangių knygų bei 
kitų spaudos leidinių, kai jų 
siuntimas į Lietuvą dar buvo la
bai suvaržytas ir beveik neįma
nomas. Visa tai aš rinkau ne 
sau, o Lietuvai. 

Visą šį turtą 1991 metų ru
denį žodžiu buvau pažadėjęs ką 
tik Lietuvoje atsikūrusiai LKM 
Akademijai. Deja, liko didelis 
rūpestis, kaip pargabenti į 
Lietuvą? Nepavykus išsiųsti su 
paskutiniuoju knygų kontei
neriu iš Lietuviškųjų studijų ir 
tyrimo centro, mielai sutiko 
man padėti TRANSPAK firmos 
prezidentas Romas Pūkštys. Jis 
ne tik visą, aukščiau minimą, 
periodiką išsiuntė į LKM Aka
demiją savo lėšomis, bet taip pat 
be jokio užmokesčio sutiko tuo 
pačiu adresu išsiųsti ir visas 
mano sukauptas knygas bei se
nesnės, nemažiau vertingos pe
riodikos rinkinius. Viso to kro
vinio svoris — viena tona. 

Dar kartą tariu nuoširdų ačiū 
„Draugo" redakcijai už man eilę 
metų siųstą „Draugą". Taip pat 
nuoširdus ačiū TRANSPAK fir
mos prezidentui Romui Pukš-
čiui, kuris supratęs reikalo svar
bumą, geranoriškai suteikė di
džiulę ir nesavanaudišką pa
slaugą. 

Vytautas Skuodis 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Gary, IN 
LB APYLINKĖS VEIKLA 

LB East Chicagos apylinkės 
valdyba 1992 m. birželio mėn. 
28 d. sušaukė visuotinį narių 
susirinkimą. Džiugu, kad susi
rinkime dalyvavo daug veik
lesniųjų apylinkės lietuvių. 
Aktyvus nepriklausomos Lietu
vos vyriausybės bendradarbia
vimas su LB skatina visus išei
vijos lietuvius glaudžiau daly
vauti jos veikloje. 

Susirinkimą atidarė LB East 
Chicago apylinks pirm. B. Vilu-
tienė, padarydama metinės 
veiklos pranešimą. Praeitų 
metų eigoje pravesti rinkimai į 
13-ją LB Tarybą, surengtas Bai
siojo birželio minėjimas ir me
tinė gegužinė; dalyvauta Pur-
due universiteto rengiamoj tarp
tautinėj parodoj; suorganizuotas 
ryšininkų tinklas prie JAV 
kongreso atstovų visoje In
dianos valstijoje; palaikyti geri 
santykiai su Indianos sena
toriais ir kongresmanais. Pini
ginėmis aukomis paremta: 
lietuviška spauda, mokyklos, 
bažnyčia, jaunimo kongresas, 
LB institucijos ir t.t. „Dovana 
Lietuvai" vajui surinktas 1000 
dol. 

Pasauliui pripažinus Lietuvos 
nepriklausomybę, kartu su 
ALTos skyrium apylinkės 
valdyba surengė padėkos ir 
džiaugsmo dieną. Šventėje 
dalyvavo kongresmanas Peter 

Visclosky ir senatorių Richard 
Luger bei Dan Coats atstovas 
Timothy J. Sanders. Jie buvo 
gražiai priimti ir pavaišinti. 

LB East Chicago apylinkės 
būstinė yra Šv. Kazimiero 
bažnyčios patalpose , kur 
klebonauja prel. Ignas Urbonas. 
Daug metų kartu su savo pa
rapijiečiais jis čia meldėsi dėl 
Lietuvos nepriklausomybes at
gavimo, o dabar — kad tą nepri
klausomybę saugotų Dievas. 

Metinę gegužinę ruošia apy
linkės valdyba ir revizijos 
komisija, kurioms labai noriai 
talkininkauja apylinkės lietu
viai , prinešdami įvairių 
kepsnių, pyragų ir dovanų lo
terijai. Nenuos tabu , kad 
gegužinė yra didžiausias 
pajamų šaltinis valdybos veiklai 
remti. 

Tarptautinei parodai Pur-
due universitete paruošti stro
piai talkininkavo: B. Pečiulienė, 
J. Valeikienė, B. Tampauskienė 
ir R. Pečiulis. Puikiai Lietuvą 
reprezentavo Lemonto tautinių 
šokių grupė „Spindulys". 

Išrinktoji a te inant iems 
metams valdyba pasiskirstė 
pareigomis taip: pirm. B. 
Vi lut ienė, vicepirm.: V. 
Damušienė, Z. Žukauskienė ir 
J. Neverauskas, sekr. R. Damb
rauskienė, ižd. S. Holiušienė, 
kultūrinių reikalų vadovė K. 
Dambrauskaitė, šiais metais 
baigusi Indianos universitetą 
bakalauro laipsniu. Revizijos 
komisiją sudaro: B. Tampaus-

LIETUVOS OLIMPINIAMS 
ŽAIDĖJAMS JAPONAI 

PADOVANOJO UNIFORMĄ 
Londono laikraštis The Inde- , 

pendent liepos 2 d. straipsnyje 
apie Barcelonos ol impines 
žaidynes kelia tokį klausimą: 
kurios valstybės sportininkai 
bus šauniausiai apsirėdę? Anot 
lažybininkų, jais būsią spor
tininkai iš Lietuvos, kuri pa
kvietė japoną Issey Miyake 
sukurti jos olimpiečiams naują 
uniformą. 

Žurnalas Time, ypač tarptau
tinėje laidoje, išsamiau rašo apie 
Japonijoje sukurtą ir pagamin
tą Lietuvos olimpiečiams uni
formą. Kiek anksčiau Lietuvos 
tautinis olimpinis komitetas ke
liomis kalbomis paskelbtame 
pranešime supažindino su nau
josios uniformos kilme. Jame 
pažymėta, kad lietuviškais mo
tyvais sukurtos uniformos 
pradininkas yra dr. Edvardas J. 
Domanskis, plastinis chirurgas 
iš Kalifornijos. 

Žiemos olimpiadoje Prancūzi
joje dr. Domanskis buvo Lie
tuvos olimpinės grupės gydyto
jas ir toms pareigoms jis pa
kviestas ir Barcelonoje. Ten jam 
besidomint įvairių kraštų žai
dėjų uniforma, kilo mintis pa
rūpinti Lietuvos olimpinei 
grupei Barcelonoje naują, mo
dernia, patrauklia uniforma. 
Jam visada patiko Issey Miyake 
sukurti drabužiai. Gavęs Lie
tuvos tautinio olimpinio ko
miteto pritarimą, dr. Domans
kis tuojau parašė laišką pačiam 
Miyake. Pasisakęs esąs jo su
kurtų madų gerbėjas, dr. Do
manskis painformavo dezainerį, 
kad Lietuva, atgavusi laisvę po 
ilgos ir sunkios kovos, pirma 
kartą po 50 metų dalyvauja 
olimpiadoje su savo vėliava. Jis 
paprašė Miyake sukurti Lie
tuvos olimpiečiams atitinkamą 
uniformą. 

Miyake tuojau atsiliepė teigia
mai, parašydamas, kad lietuvio 
entuziastiškas kreipimasis pa
skatinęs jį sukurti uniformą, 
kurios dezaino tema būtų Lie
tuvos vėliavos trys spalvos ir 

kienė, R. Kožėnas ir A. Vilutis. 
Susirinkimo dalyviai buvo 
pakviesti nuvykti į IX Tautinių 
šokių šventę. Žadama vėl daly
vauti Purdue universiteto tarp
tautinėj parodoj, o rugjūčio mėn. 
23 d. suruošti gegužinę Vilučių 
sodyboj. 

Labai džiugu, kad žymiai 
padidėjo susidomėjimas LB 
veikla ir noras padėti Lietuvai. 
Apylinkės valdyba sugebėjo 
palaikyti gerus santykius su In
dianos senatoriais ir 
kongresmanais, kadangi jų 
pagalba, atrodo, netolimoj atei
ty bus dar labai reikalinga. 

A. Vilutis 

kuri atspindėtų olimpinių žai
dėjų pasididžiavimą, džiaugsmą 
ir svajones. „Aš negalėsiu var
žytis olimpinėse žaidynėse, tad 
man malonu susilaukti galimy
bės dalyvauti jose per šį projek
tą", pareiškė Miyake. 

Uniformą pagaminus, dr. Do
manskis buvo pakviestas į 
Tokio ją priimti. Japonijoje 
parodyta daug dėmesio naujam 
Miyake kūriniui. Tokio spaudos 
klubas sukvietė spaudos kon
ferenciją, į kurią susirinko per 
200 korespondentų ir įvairių 
įstaigų bei įmonių pareigūnų. 
Uniforminius drabužius mode
liavo vienos lietuvaitės ir jos 
vyro japono pramonininko sū
nus ir viena jaunuolė japonė. 

Dr. Domanskis supažindino 
dalyvius su Lietuva ir jos spor
tininkų ryžtu įsijungti į pa
saulio sportininkų šeimą. Spor
tininkų ir Lietuvos vyriausybės 
vardu jis dėkojo dizaineriui 
Miyake, jo studijai ir kelioms 
japonų bendrovėms, kurios do
vanai pagamino Lietuvai uni
formas. (Kiekvienos drabužio ei
lutės kaina būtų bvusi 2,500 
dol., o Lietuvos olimpinis komi
tetas visa tai gavo nemokamai). 

Šiuos žodžius rašąs matė video 
vaizdajuostėj įrašyta ta Tokio 
spaudos klubo konferenciją, ku
ri vyko prie puošnių vaišių 
stalų. Miyake labai š i l ta i 
kalbėjo apie Lietuvą, linkėda
mas jai geriausios sėkmės. Dr. 
Domanskis įteikė jam Lietuvos 
sportininkų dėkingumo ženklą 
— medalį, priimtą, atrodo, su 
dideliu pasitenkinimu. Buvo 
daug klausimų, į kuriuos dr. D. 
Domanskis entuziastiškai atsa
kinėjo, parodydamas ir nemaža 
sąmojaus ir greito orientavi
mosi, išreikšdamas viltį, kad 
uniforma bus paskata Lietuvos 
sportininkams pasiekti pergalių 
Barcelonos olimpiadoje. Drauge 
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A.tA. 
ADOLFAS JARAS 

Gyveno Kenosha, WI. 
Mirė 1992 m. liepos 10 d., sulaukęs 81 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Nuliūdę liko: žmona Marija, dukterys Rūta ir Janina, 

broliai Antanas, Alfonsas ir Bronius bei kiti giminės Kenosha, 
WI ir Lietuvoje. 

Vykdant velionio valią, urna su jo pelenais bus nuvežta 
į Lietuvą ir palaidota Šiaulių kapinėse šalia a.a. Adolfo 
motinos. 

Gedulingos pamaldos įvyko Šv. Petro bažnyčioje, Kenosha, 
WI pirmadienį, liepos 13 d. 11 vai. ryto. 

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo 
maldose. 

Nuliūdę žmona, dukterys ir broliai. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ONA PAULAUSKIENĖ 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Mamą, Močiute, Uošvę ir Seserį, ku
rios netekome 1991 m. liepos 20 d. 

Tegul gailestingas Dievas suteikia jai Amžinąją Ramybę. 
Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos liepos 19 d. Jė

zaus Šv. Vardo bažnyčioje St. Petersburg, FL ir liepos 21 d. 
6:30 vai. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 
Chicago, IL. 

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus pasimelsti už 
a.a. Oną. 

Nuliūdę: dukros, žentas, anūkai, broliai ir kiti giminės 
bei draugai. 

jis palinkėjo, kad nauji lietuvių čiame viršūnėje gobtuvą, kurį 
ir japonų santykiai plėtotųsi atsegus pasidaro Lietuvos vardą 
abiejų tautų gerovei. skelbianti juosta, o ją galima iš-

Olimpiečių uniforma, kaip tei- vynioti į aukštą apikaklę. 
gia žinovai, pasižymi nauja Originaliai yra pritaikytos me-
Miyake ir jo studijos technika, ta l inės spalvos kelnaitės, 
Lietuvos vardas, vėliava ir 
penki olimpiniai žiedai yra 
įjungti baltame švarke, turin-

kepuraitė, pilki marškinai ir 
lengvi batai. 

J u o z a s B. Laučka 

TAUTIEČIŲ, VYKSTANČIŲ Į UETUVĄ, DĖMESIUI! 
Bendra Lietuvos-JAV įmonė „Vytaras", vienintelė Hyundai 
automobilių parduotuvė Lietuvoje, pristato naujus 1992 Sonata ir 
PonyAExcel automobilius. 

• Automobiliai atvežami iš Pietų Korėjos 
• Automobiliai specialiai pritaikyti rtyų Europos klimatui i r 

benzinui 
• Visi automobiliai su garantija ir garantiniu aptarnavimu 
• Mechanikai ir „management* apmokyti Amerikoje. 

Taip pat parduodami nauji visų modelių džypai, „4-wheel drive" 
su dyzeliniais varikliais. Nupirkti automobiliai gali būti Jums pri
statyti į Lietuvą aerouoste arba bet kur Lietuvoje. 
Visais klausimais prašome kreiptis į: 
Aras International, Inc. (Authorized Hyundai Automobile 
Distributor in Ltthuania) 
Mlboume, Florida, ML 407-72S-S467, Fax 407-727-2S55 
arba 
„Vytaras" (Authorized Hyundai Automobrte Dealer), 
TEL. 42-88-03, 44-88-55 

Perkant tiesiai iš platintojų sutaupysite pinigų! 

A.tA. 
JADVYGA PAPARTIENĖ 

Tvarionaitė 

Gyveno Joliet, EL, anksčiau Chicagoje, Marąuette Parko 
apylinkėje. 

Mirė 1992 m. liepos 13 d. 2:30 vai. ryto, sulaukusi 85 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Lubarsko kaime. 
Amerikoje išgyveno 43 m. 

Nuliūdę liko sūnūs: Petras Papartis, Jonas Papartis, mar
ti Irena; keturi anūkai: Kristina, Vida, Edvardas ir Vytau
tas su žmona Ramune; viena proanūkė. 

Velionė buvo žmona a.a. Teodoro. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, liepos 15 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 16 d. Po apeigų 

laidotuvių namuose 10:30 vai. ryto velionė bus palaidota 
Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

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

Nuliūdę sūnūs, marti, anūkai ir proanūkė. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - f 1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4005-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette 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. 

Marąuette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

1-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

La idotuv ių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 

V i s u s la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
ska mb in d a mi l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Švč. M. Marijos Gimimo 
p. buv. asistentas kun. Larry 
McNall paskirtas Queen of 
Universe parapijos klebonu, 
nuoširdžiai dėkoja visiems pa-
rapiečiams ir ypač Motinų Klu
bo narėms už išleistuves, daly
vavimą jo Mišiose ir po trejų me
to buvimo šioje parapijoje dėkin
gas visiems už parodytą 
pavyzdį. 

x Mokytojų, tėvų ir jauni
mo studijų savaitėje, kuri 
įvyks rugpjūčio 2-9 d. Daina
voje, chorui vadovaus ir gros 
tautiniams šokiams muz. Ričar
das Šokas. Ričardas grojo šokių 
grupės „Vijūno" repeticijose, 
„Grandies" pasirodyme Chica-
gos miesto centre liepos 1 d. ir 
IX Tautinių šokių šventės repe
ticijoje liepos 4 d. Rosemont 
Horizon kar tu su Audriu 
Polikaičiu. 

x Pavergtų tautų diena bus 
antradienį, liepos 14 d., Chica-
gos miesto centre — 100 W. Ran-
dolph St. Visi kviečiami daly
vauti. 

x „Observer" Nr. 2, leidžia
mas Lietuvių Romos Katalikų 
federacijos, išėjo iš spaudos gau
siai iliustruotas ir su daug gerų 
straipsnių bei informacjos. 
Redaguoja kolektyvas, kuris su
rašytas viršelyje. 

x Vydūno Fondo valdybos 
pirmininkas Vytautas P. Mikū-
nas mums rašo: „Dėkojame ger
biamai redakcijai už dėmesį ir 
paramą Vydūno fondo darbams 
ir planams, kuriuos mes dir
bame jau 40 metų. Draugo dien
rašt is buvo visada mums 
palankus ir skyrė dėmesį 
mums. Atsidėkodami už tai, 
siunčiame 50 dol. čekį. 
Sveikiname Draugo redakciją, 
administraciją ir l inkime 
sėkmingai informuoti mus ir 
plačią lietuvių išeiviją". Nuo
širdus ačiū už „Draugui" skir
tą dėmesį ir auką. 

x M. Karaska, Fredericks-
burg, Va., „Draugo" garbės pre
numeratorius, nuoširdus rė
mėjas, pratęsdamas prenumera
tą, pridėjo ir 50 dol. lietuviško 
žodžio palaikymui. Nuoširdus ir 
didelis ačiū. 

x Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos metinė geguži
nė rengiama š.m. liepos 19 d., 
sekmadienį, Ateitininkų namų 
ąžuolyne, Lemonte. Karšti pie
tūs, loterija, gera muzika ir kt. 
malonumai. Skyriaus nariai, 
draugai ir plačioji visuomenė 
kviečiami gausiai dalyvauti. 
Pradžia 1 vai. p.p. Kviečia 
Čikagos skyriaus valdyba. 

(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 j namus — 
$100.00 „Žaibas" 9325 So. 
79th Ave., Hickory Hills, 111. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

x Vladas Būtėnas su žmo
na Dalia iš Washingtono, D.C., 
persikėlė nuolatiniam gyve
nimui į Oak Lawn prie Chica-
gos. Jų adresas: 9661 S. Karlov 
Ave., Oak Lawn, IL 60453, tel. 
1-708-499-0737. VI. Būtėnas yra 
nuolatinis „Draugo" ir daugelio 
kitų laikraščių bendradarbis, 
parašęs taip pat ir išsamias kny
gas apie Lietuvos partizanus. 

x Šakių apskrities klubo 
gegužinė bus sekmadienį, liepos 
19 d., Šaulių namuose Brighton 
Parke. Pradžia 12 vai. dienos. 
Šeimininkės pagerbs visus 
skaniu maistu ir bus įvairių gė
rimų atsigaivinti. Gros Rama
nausko orkestras. Valdyba 
visus narius kviečia atsilankyti 
ir praleisti dieną su šakiečiais. 

x „Draugo" administracijai 
reikalinga tarnautoja,-as, kuri 
ar kuris būtų susipažinęs su PC 
kompiuterine sistema dirbti 
pastoviai visą laiką. Prašome 
skambinti darbo valandomis 
nuo 8:30 iki 4:30 vai. po pietų 
tel. 312-585-9500 

x Rūta Karaliūnaitė) ir 
Saulius Kirkai birželio 12 d. 
susilaukė naujagimės dukrelės 
Viktorijos J ū r a t ė s . Sesute 
džiaugiasi b ro l iukas An
tanukas, nauja dukraite sene
liai — Alė ir Aleksas Karaliū
nai, Irena ir Liudas Kirkai. 
Būsimą ūdrytę sveikina visos 
„Nerijos" jūros skaučių tunto 
sesės. 

x Irene Lukauskienė iš 
Fort Myers, Fla., rašo: „Ilgus 
metus „Draugas" buvo siun
čiamas Stepo Lukausko vardu, 
dabar a.a. Stepui iškeliavus ne
grįžtamai nuo 7.1.92 prašau 
siuntinėti mano vardu". I. 
Lukauskienei re i šk iame 
užuojautą, dėkojame už auką ir 
ka r tu skelbiame garbės 
prenumeratore. 

x Roma Chandler, Mem-
phis, TN, žinodama lietuviškos 
spaudos sunkią padėtį išeivijoje, 
pratęsdama prenumeratą, pri
dėjo 200 dol. auką. R. Chandler 
skelbiame garbės prenumera
tore, o už dosnią paramą ta
riame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Joseph Jacobus iš Fair 
Lawn, N.J., dosnus „Draugo" 
rėmėjas, garbes prenumerato
rius, buvo atvykęs į Chicagą 
įvairiais reikalais, ta proga 
lankėsi „Drauge", pratęsė pre
numeratą, o dienraščio stip
rinimui paaukojo visą 100 dol. 
J. Jacobus už mielą parmą ta
riame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Lietuvos Futbolo Rinkti
nė dalyvaus tarptautiniame 
turnyre — Chicago Cup — lie
pos 24 ir 26 d. vakarais Chica
go Soldiers Field stadione. Pir
mąsias rungtynes Lietuvos 
rinktinė žais prieš Lenkijos 
meisterį. Bilietus į rungtynes 
kviečiame įsigyti iš anksto šio
se vietose: PATRIA, 2638 W. 
71 St., tel. 312-778-2100 ir 
LITHS CLUB, 2814 W. 69 St., 
tel. 312-476-9100. Ten pat 
gaunami ir autobusų į rungty
nes bilietai. 

(sk) 
x TRANSPAK siunčia siun-' 

tinius, baldus; parūpina butus, 
automobilius, traktorius. Per 
vedam dolerius. Transpak, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Lietuvaitės sveikina USS Hawes įgulą, laivui įplaukus į Klaipėdos uosta. Tai pirmas amerikiečių 
karo laivas, apsilankęs Lietuvos teritoriniuose vandenyse po 1928 m. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Kad ..Draugas" išliktų dienraščiu, rė
mėjai, bendradarbiai ir skaitytojai prašo
mi pagalbos. Ruošdami testamentinius 
palikimus, nepamirškite „Draugo" ir jo 
leidėjų. Viename punkte maloniai prašome 
įrašyti: „I give and beųueath the sum of... 
to „Draugas" (arba to the Lith. Marian 
Fathers), 4545 W. 63th St., Chicago, IL 
60629". Aukos „Draugui" ir Marijonų vie
nuolijai nurašomos nuo valstybinių mokes
čių. 

AMERIKIEČIŲ KARO 
LAIVAS KLAIPĖDOS 

UOSTE 

Š.m. liepos 1 d., pirmą kartą 
po 1928 m., Klaipėdos uoste 
nuleido inkarą Vakarų pasaulio 
karo laivas — JAV laivyno USS 
Hawes su 220 asmenų įgula. Jo 
įprastinė bazė yra Charleston, 
South Carolinoje, USS Hawes 
Klaipėdoje išbuvo 2 dienas. 

x Vanda Prunskienė iš Oak 
Lawn, 111., „Draugo" garbės 
prenumeratore, rėmėja, pratęsė 
prenumeratą su 50 dol. auka 
dienraščiui. Nuoširdus ačiū. 

x B. G. Jodwalis, Riverside, 
111., pratęsė prenumeratą su 50 
dol. auka lietuviškos spaudos 
stiprinimui. B. G. įrašome į gar
bės prenumeratorių sąrašą, o už 
palaikymą savos spaudos 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Zenonas Butėnas iš Chi
cago, 111., pratęsdamas dienraš
čio prenumeratą, atsiuntė ir 
25 dol. auką. Z. Butėną skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už auką labai dėkojame. 

x Uršule Leleika, Redford, 
Mich., pratęsdama prenumera
tą, pridėjo 10 dol. dienraščio pa
ramai ir 15 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Dėko
jame. 

x Malvina Jonikas iš Le-
mont, 111., prašo sustabdyti 
„Draugo" siuntinėjimą jos 
adresu, pridėjo 20 dol. auką ir 
išreiškė padėką ir malonumą 
dienraštį skaitant per ilgus me
tus. 

x U.S. State Dept. birželio 
29 d. biuletenyje pranešė, kad 
1993 m. loterijos būdu bus iš
dalinta 40 tūkstančių AA-1 
imigrantų vizų, arba žalių kor
telių, kurios duoda teisę šiame 
krašte nuolatiniai apsigyventi. 
Šioms vizoms gauti, reikia re
gistruotis paštu nuo liepos 29 
iki rugpjūčio 28 d. Asmenys, 
norintieji šioje loterijoje daly
vauti, arba gauti daugiau infor
macijos, kreipiasi į Socialinių 
reikalų raštinę, 2713 W. 71 St., 
Chicago, IL, tel. 312476-2655. 

(sk) 

x Naujas, NEBRANGUS, 
MAISTO siuntinys tik $49: 
mėsos gaminiai, cukrus, kava. 
aliejus, vaisiai ir kt. produktai. 
Pats populiariausias 55 SVA
RU 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) 
ARAS ROOFING 

Arvydas Kleis 
Dengiama Ir talsom* 

vl«g rūilų stogui 
Tel 708-257-0746 

Skambinti po 6 v v. 

Laivas buvo labai iškilmingai 
sutiktas: su gėlėmis, muzika, 
lietuviško pasveikinimo apei
gomis ir tūkstančiais žmonių 
krantinėje. Vakare įvykusiame 
priėmime kalbėjo Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos vice-
pirm. Česlovas Stankevičius: 

„Šis yra pirmas tokio pobū
džio apsilankymas po II Pasau
linio karo, kuris Lietuvai dar 
nėra visiškai pasibaigęs. Labai 
simboliška, kad jūsų vizitas į 
laisvę atgavusią Lietuvą įvyko 
JAV Nepriklausomybės šven
tės, liepos 4-tosios, išvakarėse. 
Sveikinu mūsų svečius iš JAV 
šios šventės proga. 

Jūs įplaukėte į Lietuvos 
Respublikos teritorinius van
denis ir jūsų laivas pagaliau 
peržengė geležinę uždangą Bal
tijos jūroje. Ta uždanga laikė 
mus atskirtus nuo laisvojo 
pasaulio daugiau kaip 50 metų, 
todėl šis vizitas pažymi ir pra
džią, ir pabaigą. Jis pažymi pa
baigą kitos šalies karo laivų ne
teisėto buvimo, kuris per ilgai 
užsitęsė. Tie laivai turi iš
plaukti ir nebegrįžti. Dabar mes 
patys giname savo sienas. 

Užtruks nemažai laiko, kol at
statysime savo laivyną, kuris 
buvo sunaikintas, bet mes tą 
darbą jau pradėjome. Dabar 
mums reikia bent keleto laivų, 
kurie saugotų mūsų sienas jū
roje, todėl labai įvertiname ga
lingųjų jūros valstybių laivynų 
pagalbą. Dar kartą nuoširdžiai 
jus priimu ir sveikinu lietuvių 
tokiomis progomis sakomais žo
džiais — sveiki atvykę į Lietuvą! 
Tai reiškia: esate laukiami 
Lietuvos žemėje". 

Amerikiečiams jūreiviams di
delį įspūdį paliko lietuvių entu
ziazmas ir nuoširdumas. Per dvi 
dienas laivą aplankė netoli 5000 
žmonių. Daugelis, ypač vy
resniojo amžiais, sveikino kapi
toną Frank Demasi ir laivo 
įgulą su gėlėmis ir ašaromis 

akyse, džiaugdamiesi, kad 
Amerikos laivas pagaliau vėl at
plaukęs į nepriklausomą Lietu
vą. 

VYRESNIEJI GROŽĖJOSI 
TULPĖMIS 

Šiandien išvažiuosime iš dul
kėto miesto į gamtą. Pakilioje 
nuotaikoje renkamės prie 
Seklyčios durų visą valandą 
anksčiau, negu numatyta. Pato
gus autobusas mūsų jau laukia. 
Renkamės į Seklyčios salę, bū-
riuojamės, šnekučiuojame, 
juokaujame. Numatytu laiku 
vadovė E. Sirutienė su ilgiausiu 
sąrašu stovi prie autobuso durų 
ir mūsų vidun neleidžia. Tvar
kingai iš eilės šaukia pavardes 
ir mes be stumdymosi, be 
riksmo lipame ir sėdame pato
giose sėdynėse. Visiem sulipus, 
vadovė patikrina, ar ko ne
trūksta, važiuojam gatvėmis, greit
keliais į Holland Michigan tul
pių festivalį. Autobuse visi 
patenkinti šnekučiuojasi, kiti 
per langą stebi gamtą, o dar 
kiti, kurie iš ryto nespėjo pa
daryti aerobikos pratimų, gim-
nastikuojasi ir ragina kitus tai 
atlikti. Kelionė įdomi ir nenuo
bodi. Atrodo, kad viena keleivė 
truputį sunegalavo. Vadovė 
Elenutė tuoj pr is is ta tė ir 
pasikeitė vietomis ir ligonė 
bematant pasveiko. Nei nepa
jutome kaip ir atsiradome 
numatytoj vietoj. Išlipę dai
romės, stebime aplinką — 
namus, įmantriai išgražintus 
pieveles, gėlynus. 

Lyg ir laikas būtų pietų. Mus 
pasitinka prie valgyklos durų, 
olandiškai apsirengusios ir 
šypsena pasipuošusios, pada
vėjos. Sėdame prie apvalių 
stalų, tad visus savo kaimynus 
kuo puikiausiai matome ir 
bendraujame. Išsirinkę meniu 
kai kas užsisakome ir vyno 
taurelę troškuliui nuraminti 

Pasisotinę ir kaimynams 
pdėkoję už malonią draugystę, 
skirstomės ir stebime naujus 
įspūdžius. Štai gandras į snapą 
įsikandęs krepšį laukia nauja
gimių. Ogi žiūrime Bernadeta 
jau krepšy. Tuo fotografai 
įamžina „naujagimę". Atsirado 
ir daugiau gandro krepšy. 

Toliau kukli koplytėlė, 
įeiname, padėkoję Viešpačiui už 
gražią dieną, meldžiame 
palaimos, išeiname sustiprinti 
dvasioje. Kitam pastate senas 
olandų butas. Prieky didelis 
kambarys apstatytas pasieniais 
suolais, vidury didelis stalas, 
aplinkui kėdės. Jeigu tie baldai 
prakalbėtų, kiek daug jie mums 
bylotų iš praeities. Toliau kori
dorius, kuris veda į miegamąjį. 
Koridoriuje iškastas rūsys mais
tui susidėti. Ir ko ten nėra. 
Bulvės, svogūnai, burokėliai, 
kopūstai. Vaisiai švariai 
stikliniuose užvekuoti, taip ir 
matyti tvarkingos darbščios 
šeimininkės rankos. 

Einame toliau į miegamąjį. 
Sienoje išskaptuota niša, kuri 
atstoja lovą. Švariai paklota, dvi 
pagalvės, balta paklodė, margas 
uždangalas. Šalia ant grindų 
stovi vygė su kūdikiu, kurį 
globoja ir supa apie 9-10 metų 
mergaitė, mat, visi suaugę išėję 
į laukus darbų dirbti. 

Toliau virtuvė ir darbo kam
barys. Virtuvės sienoje suka
binėta įvairiausių dydžių 
puodų, keptuvių ir t.t. Kampe 
stovi ratelis siūlams verpti. Ša
lia lankas siūlams lenkti į gijas. 
Kitam kampe medinis indas 
sviestui mušti. Prie lango siu
vama mašina. Taip viskas įdo
mu, galėtum ten praleisti išti
sas valandas. Štai kaimynė jau 
ragina eiti į aikštelę, nes ren
kasi šokėjai. Išėjus pamatai, kad 
publikai skirti suolai jau visi 
užimti, tad sėdame ir mes. Šo-
kėjai šaunūs , jaunuoliai" pra
dedantys nuo 60 m. amžiaus 
iki... 

Olandiška apranga imponuo
ja. Šoka linksmai, gyvai. Stebie-

IS ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Skautų „Geležinio vilko" 
sueigoje birželio 14 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje Mont-
realyje dalyvavo kapelionas 
kun. Juozas Aranauskas ir 
Kanados rajono atstovas s. 
Romas Otto. Sueigos metu 
žalius kaklaraiščius gavo ps. 
Gintaras Brikis, ps. Paulius 
Murauskas. Gintaras Nagys 
pakeltas į skautininkus, ps. 
Rimas Piečaitis apdovanotas 
„Už nuopelnus" ir v.s. Jonas 
Valiulis „Vėliavos" žymeniu. 

— Montrealio lietuviško 
jaunimo stovykla bus rugpjūčio 
1 d. iki 7 d. „Baltijos" stovykla
vietėje. Dalis skautų važiuoja 
savaitei į „Romuvą". 

— Darius Kasperaitis, iki 
šiol žaidęs ledo rutulį Maskvos 
rinktinėje, išrinktas Kanados 
ledo rutulio žaidėju Mont-
realyje. Ji išsirinko „New York 
Islander" komanda. 

— A. a. Petras Žukauskas, 
buvęs Montrealio Aušros Vartų 
choro giesmininkas, nuvežęs 
savo tėvo pelenus į Lietuvą, 
Nidoje mirė birželio 19 d. 
Palaidotas Lietuvoje. Mont-
realy liko žmona, du sūnūs ir 
duktė su šeimomis. Velionis 
buvo 65 metų amžiaus. 

— A. a. Diana Venskutė 
Parkins, 52 metų amžiaus, 
mirė Toronte. Buvo palaidota iš 
Aušros Vartų bažnyčios Mont-
realyje. 

— Rasa Slapšytė ir Riman
tas Kalinauskas Wasagoje, 
netoli Toronto, sukūrė lietu
višką šeimą. Sutuoktuves palai
mino kun. A. Simanavičius, 
OFM, Prisikėlimo parapijos To
ronte klebonas. Duetą giedojo D. 
Viskontienė ir L. Dambrauskai
tė, palydint muz. J. Govėdui. 
SlapŠienė ir L. Sendžikienė abu 
jaunuolius perjuosė lietuviška 
juosta. Pokyliui vadovavo M. 
Slapšys. 

Dalis demonstracijų dalyvių Chicagoje, kur buvo reikalaujama, kad paramos 
paskyrimas Rusijai būtų rišamas su kariuomenės išvedimu iš Pabaltijo 
valstybių. 

Nuotr. I.T. 
si, kaip jie taip mikliai sukasi 
su medinėm klumpėm apsiavę. 
Po programos dar yra laiko. Tad 
grupelėmis vaikštinėjame ir 
džiaugiamės gražia aplinka, 
puikiu oru ir traukiame autobu
so link. Po tiek įspūdžių ir 
vaikštinėjimų lyg ir pavargę, 

Amerikiečių karo laivui USS Havves (FFG-53) lankantis Klaipėdoje liepos 1-2 d., krantinėje 
kapitoną Frank Demasi sveikina Eglė ir Žilvinas. 

tad sėdame į savo vietas ir 
laukiame vėluojančių. Visiems 
susirinkus, autobusas pajuda ir 
skriejame į savo svarbiausią 
šios dienos tikslą — pamatyti 
tulpių. Atsiduriame tulpių lau
kuose. Akys raibsta, galva 
svaigsta nuo tos grožybės. Ne
aprėpiami laukai įvairių įvai
riausių spalvų. Vienos nužy
dėjusios, kitos žydi, dar kitos tik 
žydės. Stebi žmones ir matai 
kaip kiekvienas kitaip tą grožį 
mato. Vieni išreiškia savo jaus
mus garsiai džiaugdamiesi visu 
tuo grožiu, kiti susimąstę eina 
nuo tulpės prie tulpės, dar kiti 
išreiškia Dievo gerumą visoj toj 
begalinėj grožybėj. Jau saulutė 
leidžias vakarop ir vadovė Ele
nutė ragina mus grįžti atgal. 
Tai šitaip praleidę įspūdingą 
malonią dieną, padėkoję ren
gėjai už jos triūsą, rengiant šią 
iškylą, skirstomės pavargę, bet 
laimingi į savo namučius 
poilsiui. 

Onutė Lukienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak 
Šeštad 9 v r. tki l vai d. 


