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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Tariasi su streikuoti 
ketinančiais 
mokytojais 

Vilnius, gegužės 10 d. (Elta) 
— Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius susitiko su strei
kavusių ir ketinančių gegužės 
13 d. pratęst i šią akciją 
mokytojų atstovais. 

Balandžio 29 d. streikavę kai 
kurių Vilniaus, kitų miestų ir 
rajonų mokyklų pedagogai kėlė 
reikalavimus padidinti atlygi
nimą iki dešimties minimalių 
gyvenimo lygių, indeksuoti už 
vasaros atostogas išmokamus 
pinigus bei sumokėti už streiko 
dieną. 

Streikuoti mokytojus paska
tino tai, kad, smarkiai pakilus 
kainoms, švietimo darbuotojų 
atlyginimas tapo net 45% 
mažesnis už šalies atlyginimo 
vidurkį. Vilniuje daugiau kaip 
du trečdaliai mokytojų nepajė
gia susimokėti už vietines ūkio 
paslaugas. Nuo šio mėnesio 
pedagogams atlyginimas pakel
tas 30%, tačiau, kaip sakė 
streikui pasirengusių mokyklų 
atstovai, mokytojai mano, kad 
to nepakanka ir jie norėtų 
žinoti, kokia bus tolesnė vyriau
sybės programa, keliant atlygi
nimus; kaip jie bus indeksuoti 
kylant kainoms. 

A. Šleževičius sakė, kad pir
miausia reikia suvokti realią 
Lietuvos ūkio būklę. Buvo 
gyvybiškai svarbu rasti išteklių 
žemės ūkiui, kad šį pavasarį 
būtų užsėti laukai. Visa, kuo 
dabar galima padėti pedago
gams — trečdaliu padidinti at
lyginimą. Šalies mastu tai 
sudarys 272 milijonus talonų. 
Taip pat bus indeksuojami ir už 
atostogas išmokami pinigai. Už 
streiko dieną sumokėta nebus. 

Šiandien Vilniuje susirinkę 
mokytojų streikų komitetų ats
tovai galutinai nu tars , ar 
streikas bus tęsiamas. 

Lenkijos ambasador ius 
Lietuvoje teisina Vilniaus 

okupaciją 

Lietuvos užsienio ministerija 
išleido pareiškimą dėl 1993 m. 
gegužės 5 d. laikraštyje „Kurjer 
VVilenski" išspausdinto pasikal
bėjimo su Lenkijos ambasado
riumi Lietuvoje Jan VVidacki. 
Pareiškime rašoma: 

„Šiame interviu ambasado
rius, aiškindamas 1920 m. spa
lio 9 d., Lenkijos agresiją, var
toja „viduriniosios Lietuvos" 
sąvoką, kuri sugalvota agresijai 
pateisinti, samprotauja apie 
„laisvus rinkimus" Lenkijos ar
mijos okupuotoje teritorijoje, tei
gia, kad tik po Antrojo pasauli
nio karo Vilnius „liovėsi buvęs 
Lenkijos miestu". 

Ministerija reiškia susirūpi
nimą aukšto Lenkijos diplomato 
pasisakymu spaudoje ir laikosi 
nuostatos, kad teisė vertinti ir 
komentuoti istorinius faktus 
visų pirma priklausytų istori
kams, o tik po to — politikams. 
„Panašūs ambasadoriaus samp
rotavimai neskatina abiejų vals
tybių tarpusavio supratimo ir 
kelia nerimą draugiškų santy
kių ir gero kaimyninio bendra
darbiavimo sutarties pasirašy
mo išvakarėse". 

Lenkijos ambasadorius Jan 
VVidacki išleido pareiškimą dėl 
šio pokalbio ir ministerijos 
pareiškimo. Ambasadorius rašo, 

kad Lenkijos aukščiausiosios 
valdžios atstovai, taip pat ir jis 
pats, diskutuodami dėl ruošia
mos Lenkijos ir Lietuvos tarp
tautinės sutarties, ne kartą yra 
pareiškę nuomonę, jog istori
nius faktus komentuoti turi 
istorikai, o ne politikai. 

„Savo pokalby laikraščiui Ku-
rier VVilensky", nurodoma am
basadoriaus pareiškime, „aš 
nevertinau istorinių faktų ir jų 
nekomentavau, tik priminiau, 
tai, ką lietuvių politikai nutyli, 
komentuodami bei vertindami 
1920 metų įvykius". 

Ambasadoriaus nuomone, yra 
visiškai normalu, kad dvi kai
myninės tautos turi skirtingą 
emocinį požiūrį, skirtingai ver
tina bendros istorijos faktus. 
Tačiau skirtingas vertinimas 
neturėtų daryti įtakos dabar
čiai, neturėtų trukdyti bendra
darbiavimui bei draugiškiems 
santykiams. 

„Pasakiau pokalby ir karto
ju", rašo ambasadorius Jan 
VVidacki, „Lenkijos valstybė 
pripažįsta dabartinę Lenkijos ir 
Lietuvos sieną kaip pastovią ir 
galutinę. Lenkijos valstybė 
siekia gerų draugiškų santykių 
su Lietuva, kurios sostinė-yra 
Vilnius". 

Dvi nuomonės dėl Stasio 
Lozoraičio a t š a u k i m o 

Seimo Užsienio reikalų komi
teto pirmininkas Kazys Bobelis 
taip pasisakė dėl Lietuvos 
ambasadoriaus JAV Stasio 
Lozoraičio atšaukimo: 

„Aistros ir isteriška reakcija 
dėl ambasadoriaus VVashing-
tone pake i t imo vis iškai 
nereikalinga. Natūralu, kad de
mokratinėje valstybėje, pasikei
tus valdžiai , ke ič iami ir 
diplomatai". 

Kalbėdamas apie ambasadą 
VVashingtone, K. Bobelis 
pasakė, kad ji save laikė esant 
„valstybe valstybėje", jautėsi 
visiškai nepriklausoma, kas 
„normaliame demokratiniame 
susitvarkyme" negali būti to
leruojama. Ambasadoriaus VVa
shingtone pakeitimą lėmė nuo
latinio ryšio, nuolatinio kon
takto su Lietuva nebuvimas. 

Tuo tarpu žinių agentūra 
BNS išplatino pranešimą, kad 
Kazys Bobelis nėra atsisakęs 
JAV pilietybės ir todėl negalėjo 
būti išrinktas Seimo nariu. 

Lietuvos Centro Judėjimas 
išplatino atvirą laišką Stasiui 
Lozoraičiui, kuriame labai tei
giamai buvo vertinama jo veik
la. (Ilgas ištraukas iš to laiško 
spausdinome praėjusio šešta-
dieno, gegužės 8 d., „Drauge" 
- Red.) 

Buvo minima II Pasau l in io 
ka ro p a b a i g a 

Antrojo P a s a u l i n i o karo 
pabaigos išvakarėse prezidentas 
Algirdas Brazauskas susitiko su 
grupe karo veteranų. Savo pa
reiškime prisiminė, jog gegužės 
8 d. yra 48-osios karo pabaigos 
metinės. Ta proga jis kalbėjo: 
„Daugelyje šalių minima per
galė pr ieš nac i s t in į tota
litarizmą. Ir per Lietuvos žemę 
persiri to dviejų žiaurių — 
fašistinio ir sovietinio — režimų 

Maskvoje dvi grupės minėjo 
Pergalės dieną 

Popiežius Jonas Paulius II sekmadienį lankė tas vietoves Sicilijoje, kuriose daugiausia 
priešinamasi bendradarbiauti su valdžia, sustabdant mafijos veikla. Tose vietovėse jis ypatingai 
šaukėsi pagalbos iš klebonų ir jų parapiečių. Šventąjį Tėvą lydėjo Palermo arkivyskupas kard. 
Salvatore Pappalardo (dešinėje). 

Antras Jelcino akibrokštas 
Japonijai 

Tokijo, Japonija, gegužės 6 d. zit0 atšaukimą rugsėjo mėnesį 
(NYT) — Japonijos valdžios dar ir dabar karčiai prisimena 
pare igūnai ketvirtadienį kai kurie aukšti Japonijos val-
reagavo vos pridengtu pykčiu ir džios pareigūnai, tokį elgesį 

būti bent properša kokio nors 
progreso". 

Balandžio mėnesį Tokijo mies
te vykusioje „Didžiojo septy
neto" pramoningų šalių ypatin
goje konferencijoje dėl Rusijos 
šelpimo, Japonija paskyrė 1.8 
bilijoną dolerių tiesioginės 

kantrybės netekimu, sužinoję, pavadindami akibrokštu. Bet jie š a l p o s i r P r e k y b o s apdraudos 
kad Rusijos prezidentas Boris 
Jelcinas antrą kartą per aštuo
nis mėnesius atšaukė numatytą 
vizitą į Tokijo. 

Kaip ir pereitą karta, Japoni
jos valdžios pareigūnai apie 
vizito atšaukimą pirmiausia su
žinojo per televizijos žinias, ne 
diplomatiniais keliais. Nors abi 
vyriausybės oficialiai sakė, kad 
vizitas atšauktas dėl susidėjusių 
aplinkybių jų kalendoriuose, 
valdžios pareigūnai Japonijoje 
reporteriams leido suprasti, kad 
tikroji priežastis yra ta, kad, be
siruošiant vizitui, paaiškėjo, jog 
vizito metu nebus galima paju
dėti pirmyn Kurilų salų grąži
nimo klausimu. Sovietų Sąjun
ga juos pasigrobė paskutinėmis 
II Pasaulinio karo dienomis. 

Prezidento Jelcino pirmojo vi-

kovos banga. Daug dorų mūsų 
krašto žmonių sukilo prieš oku
pantus. Todėl Antrojo pasau
linio karo pabaiga atmintina ir 
Lietuvai. 

„Karai — tai civilizacijos bai
siausios žaizdos. Pasaulinio ka
ro metais Lietuvoje žuvo šimtai 
tūkstančių įvairių tautybių 
žmonių. Karo pasekmes jaučia
me iki šiol. Pagerbdami žuvusių
jų atminimą, įvertindami dar 
gyvų karo dalyvių nuopelnus, 
su kartėliu prisimename, jog ir 
dabar pasaulyje kai kur tebesi
lieja kraujas. Palinkėkime vieni 
kitiems šią dieną giedro taikin
go dangaus". 

TRUMPAI 

• Šiandien Vilniuje prasideda 
dvejus metus ruoštas tarptau
tinis teatrų festivalis LIFE. 

• Konkurencijos taryba nu
mato, kad gegužės mėnesį pa
grindinių maisto produktų kai
nos Lietuvoje turėtų pakilti apie 
10^ — perpus mažiau, negu ba
landžio mėnesį. 

• Tėvynės Atgimimo Sąjunga 
paskelbė pradedanti r inkti 
Lietuvos kaimo griovimo fak
tus . 

• Apie savo atsistatydinimą 
Užsienio reikalų ministerijai 
pranešė Lietuvos garbės kon
sulas Australijoje Algis Kabai-
la. 

paneigia, kad jie per stipriai 
spaudė Jelciną Kurilų salų 
klausimu, kaip tik tuo metu kai 
rusų nacionalistai griebėsi Ja
ponijai žadamų grąfcati Kurilų 
salų klausimo, kuriuo galėtų 
Jelciną diskredituoti. 

Vienas aukštas Japonijos dip
lomatas pasakė: „Antrasis 
vizitas iširo iš esmės dėl tos 
pačios priežasties, kaip pir
masis. Jie visai nebuvo pasi
ruošę kalbėtis apie Kurilų salas, 
o mes negalėjome klausimo 
atidėti. Mes pasakėme, kad turi 

lėšų, tuo tarpu, kai kiti kon
ferencijos dalyviai kaip išma
nydami bandė atskirti Rusijos 
šelpimo klausimą nuo Kurilų 
salų grąžinimo. Konferencijos 
metu B. Jelcinas iš Maskvos per 
užsienio ministrą Andrėj Kozy-
rev pasiūlė Japonijos ministrui 
pirmininkui Kiichi Miyazawa, 
kad jis galėtų atvykti vizitui 
gegužės mėnesį. Praėjusią sa
vaitę Rusijos užsienio ministro 
pavaduotojas Georgij Kunadze 
atvyko į Tokijo su slapta misija 
išsiaiškinti vizito detales. 

Vokietija padeda Volgos 
vokiečiams kurtis Rusijoje 

Bezymjanoje, Rusija (NYT) 
— Iširus Sovietų Sąjungai, dau
gelis Volgos vokiečių, kurie II 
Pasaulinio karo metu buvo iš
tremti į įvairias Sibiro ir Cent
rinės Azijos vietoves, sugrįžo į 
savo arba savo tėvų gimtąsias 
vietoves Volgos upės pakran
tėse. 

Prieš 200 metų vokiečius į 
Volgos pakrantes centrinėje Ru
sijoje atsikvietė Rusijos carienė 
Kotryna Didžioji. Pati būdama 
vokietė, ji atsikvietė vokiečius 
ūkininkus, kad jie rusus išmo
kytų pažangesniu ūkininkavi
mo būdų bei kitų amatų. 1924 
metais bolševikai jiems leido 
įkurti Autonomiška Volgos Vo
kiečių Respublika. Bet kai 
naciai pradėjo veržtis į Rusiją II 
Pasaulinio karo metu 1941 me
tais, Stalinas likvidavo respub
liką ir deportavę visus jos pi-

pakrantes, vistiek pasirenka 
grįžti į Vokietiją. 

Naujame Bezymjanoje mieste
lyje Vokietijos valdžia finan
suoja gyvenamų namų. kepyk
los, mokyklos, dešrų fabriko ir 
klinikos statybą sugrįžtantiems 
vokiečiams. Čia sugrįžę apie 
1,000 vokiečių, kurie laisvai 
kalba rusiškai, yra 200 metų 
išsaugoję ir savo prosenelių šva-
bišką vokiečių tarmę. Bet iš jų 
jau apie 700 yra padavę prašy
mus repatrijuoti į Vokietiją. 
Daugelis, visą gyvenimą pra
vardžiuojami „fašistais" ir 
diskriminuojami, nesijaučia 
saugiai net ir gyvendami spe
cialiai jiems įkurtame mieste
lyje. 

1992 metais prezidento Boris 
Jelcino ir Vokietijos kanclerio 
Helmut Kohl pasirašytoje sutar 
tyje, H. Kohl ketina su Vokieti -

Maskva, gegužės 9 d. (NYT) 
— Sekmadienį apie 15,000 karo 
veteranų, komunistų ir rusų na
cionalistų susirinko Raudonojo
je aikštėje paminėti 48-ąsias 
metines sovietų pergalės nacių 
Vokietijos. Bet kadangi šįkart 
Raudonoji aikštė nebuvo užda
ryta demonstracijoms, kaip 
buvo gegužės 1 d., neįvyko 
susirėmimų su policija. 

Po gegužės 1 d. vykusio 
susirėmimo su policija, kuriame 
liko šimtai sužeistų ir vienas 
policininkas buvo užmuštas, 
įvairios dabartinės priešiškos 
grupės viena kitą kaltino dėl tų 
įvykių, ir kilo susirūpinimas, ar 
panašiai atsitiks per komunistų 
tadicinę gegužės 9-osios šventę. 
Bet įtampos sumažėjo po to, kai 
Maskvos miesto valdyba nusi
leido, leisdama eisenai prieiti 
prie amžinosios liepsnos prie 
Kremliaus sienos ir paskui įžy
giuoti į Raudonąją aikštę. Šį
kart, nors transparentai ir skan
davimai buvo pikti ir karingi ir 
pilni sunkvežimiai policininkų 
buvo pasiruošę tramdyti minią, 
jei ji pradėtų kelti riaušes ar 
eiti, kur nepranešė, eisena buvo 
drausminga, laikantis nusista
tyto kelio. 

Nors sakomose kalbose la
biau, negu kitais meta i s 
išryškėjo nuomonių skirtumas 
apie kraštui numatoma ateitį, 
nebuvo sukilimą kurstančių 
kalbų ir nebuvo Viktoro An-
pilov, karingojo Rusijos Komu
nistų Darbininkų partijos vado 
ir Nacionalinio Išgelbėjimo 
Fronto steigėjo, kuris yra laiko
mas labiausiai atsakingu už 
praėjusį savaitgalį įvykusias 
riaušes. Interfax žinių agentūra 
pranešė, kad V. Anpilov šešta
dienį buvo iškviestas į Genera
linio prokuroro įstaigą ir iš ten 
namo negrįžo, bet valdžios pa
reigūnai paneigia, kad jis buvo 
suimtas. 

Nors niekas nekurstė sukili
mo, Sergei Baburin, žymus ko
munistas ir Aukščiausiosios Ta
rybos narys, palygino Jelcino 
laikymąsi valdžioje su Napole
ono užėmimu Kremliaus. „Pran
cūzai vėl užėmė Kremlių", jis 
sakė, „bet jie vėl bus išvaryti 
atgal keliu į Smolenską!" — jis 

liečius, kad jie netaptų Hitlerio j o s valdžios pagalba toje vieto 
„penktoji kolona" 

Praėjusių metų ,:epos mėnesį 
Vokietija pasirašė sutartį su 
Rusija, kad ji finansuoja į Rusiją 
grįžtančių Volgos vokiečių įkur
dinimą savo ir savo tėvų gimti
nėse buvusios Volgos Vokiečių 

vėje atkurti Volgos Vokiečiu 
Autonomišką Respubliką. Dau 
gumas tų vokiečių yra katalikai 
ir menonitai. Bet šiam planui 
yra nemažas pasipriešinimas iš 
buvusiose vokiečių sodybose 
dabar jau 50 metų gyvenančių 

šaukė. Minioje buvo matyti to
kių transparentų: „Stalinas 
mus išugdė būti lojaliais", 
„Jelcinas — žudikas", „Nuga
lėjome Hitlerį, nugalėsime ir 
Jelciną". 

Prez. Boris Jelcinas ir visi 
aukšti valdžios pareigūnai pa
dėjo vainikus arba prie neži
nomo kareivio kapo prie Krem
liaus sienų, arba prie naujojo 
karo paminklo į vakarus nuo 

sostinės prie Poklonaja kalnelio, 
kur 1812 metais Napoleonas 
bergždžiai laukė Maskvos 
miesto pareigūnų, kad jie jam 
atiduotų raktus į Kremlių. 

Buvo dvi atskiros vainikų 
padėjimo ceremonijos pagal 
politinį susiskirstymą: vice
prezidentas Aleksandr Ruckoi 
dėjo savo vainiką ne su prezi
dentu Jelcinu, o su dviem pre
zidento konkurentais — Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininku 
Ruslan Chasbulatov ir Konsti
tucinio Teismo pirmininku 
Valerij Zorkin. Prezidentas Jel
cinas dėjo savo vainiką su savo 
rėmėjais — ministrų pirminin
ku Viktor Černomyrdin, gyny
bos ministru Pavel Gračev ir 
Maskvos meru Jurij Lužkov. 
Padėjęs vainiką, savo kalboje 
Jelcinas pasakė, kad netrukus 
bus spaudai paruoštas pluoštas 
dekretų, pagal kuriuos valdžia 
bus perskirstyta ir bus pagrei
tintos reformos pagal balsuotojų 
pareikštą valią. 

Daugelyje Rusijos provincijos 
miestų Pergalės dienos paminė
jimai vyko taip, kaip ir praeity
je, karo veteranai, pasipuošę 
žvangančiais medaliais, priimi
nėjo narcizų puokštes iš savo 
anūkų. Ta proga veteranai, 
kurie nenorėjo nieko bendro 
turėti su politika, susirinko 
Gorky parke, po ranka išrašy
tais savo dalinių pavadinimais, 
minėdami 20 milijonų rusų, 
žuvusių to karo metu. 

Respublikos žemėse. Jų tikslas r u s ų §įu o m e t u buvusioje Vol-
apsiimant šį projektą — kad tie g 0 s Vokiečių Respublikos 
vokiečiai nenorėt a pasinaudoti teritorijoje gyvena apie 3 mili-
teise repatrijuoti i Vokietiją. Bet j o n a į r ^ ų įr tįk 30,000 vokiečių, 
dauguma Volgos vokiečių, ne Vietinių savivaldybių parei 
paisant, kad ir jie ir jų tėvai, gūnai pastebi, kad 85* vieti-
ištremti Sibire ir Centrinėje nių gyventojų priešinasi autono-
Azijoje per 50 metų išgyveno, rniškos respublikos k ūrimui. 
svajodami vėl sugrįžti į Volgos Oficialiai pagal pasus apie 3 

— Lietuvos Banke įkurtas 
Investicijų Analizės ir Eksper
tizes departamentas, kuris kont
roliuos, kad užsienio paskolos 
nebūtų sunaudotos, o investuo
tos. Užsienio kreditai bus sutei
kiami per privačius komerci
nius bankus, bet visus juos re
gistruos ir grąžinimą kontro
liuos Lietuvos Bankas. 

milijonai asmenų yra vokiečiai 
visoje buvusioje Sovietų Są
jungoje, ir daugiau pusės jų šiuo 
metu gyvena Kazachstane. Bet 
kadangi daugelis Volgos vokie
čių buvo pasivadinę rusais tuo 
metu, kai buvo pavojinga va
dintis vokiečiu, ir dar pridėjus 
mišrių vedybų vaikus, apie 5 
milijonai Rusijos gyventojų 
kvalifikuotų repatrijuoti Vo
kietijon. 1992 metais 196,000 
sugrįžo Vokietijon, bet per pa
skutinius kelis metus po pusė 
milijono prašėsi sugrįžti . 
Vokietijai sunkiai tvarkantis 
vien su rytinės Vokietijos integ
ravimu ir daugybe jau sugrįžu
si ųjų bei kitų tautybių azilio 
prašančiaisiais, ji stengiasi kaip 
galėdama padėti Volgos vokie
čiams kurtis ne Vokietijoje. 

Vokietija ir Estija 
pasirašė bendravimo 

sutartis 
Bona , balandžio 29 d. 

(RFE/RL) - Estijos ir Vokietijos 
užsienio ministrai Trivimi 
Velliste ir Klaus Kinkei pasi
rašė jų valstybių santykiavimą 
reguliuojančias sutartis, o taip 
pat ir bendradarbiavimo sutar
tis kultūrinėje ir švietimo srity
je. Jie taip pat aptarė būdus pa
skatinti ekonominį bendradar
biavimą, Estijos saugumo pro
blemas ir Estijos integravimąsi 
į Europą. 

Prieš savaitę Vokietija pana
šias sutartis pasirašė su Latvi
ja ir artimoje ateityje numato 
panašias sutartis pasirašyti ir 
su Lietuva. 

KALENDORIUS 

Gegužės 11 d.: Mamertas, 
Miglė, Roma, Skirgaudas. 

Gegužės 12 d.: Šv. Achilėjas 
ir Nerėjas. šv. Pankrasas. Flavi
ja, Vaidutis. 

ORAS CHICAGOJE 

Antradienį saulė tekėjo 5:35, 
leisis 7:59. Temperatūra dieną 
78 F (25 C), giedra su debesėliais, 
su švelniu vėjeliu, naktį 54 F (12 
C). 

Trečiadienį saulė teka 5:34, 
gerokai vėsiau, saulėta su debe
sėliais 



DRAUGAS, ant radienis , 1993 m. gegužės mėn. 11 d. 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

SKAIDULOS MAISTE 
DR. D. D E G Ė S Y S 

Mitybos ekspertai sako, kad 
juo daugiau skaidulų (fiber) 
būna maiste, tuo sveikesnis ir 
n a u d i n g e s n i s t a s m a i s t a s . 
Skaidulos yra randamos augali
niame maiste, grūduose, sėklo
se, vaisiuose ir daržovėse. Skai
dulų yra penkios rūšys: celiu
liozė, hemiceliuliozė, ligninas, 
pektinas ir gums (j želatiną 
panaši medžiaga). Celiuliozė, 
hemiceliuliozė ir pektinas yra 
atsparios virškinamojo t rakto 
enzymams ir pereina žarnyną 
nepakitusios. Celiuliozė dengia 
grūdų ir sėklų paviršių. Iki 1960 
metų buvo manoma, kad celiu
liozė, kaip nesuvirškinama me
džiaga, nėra naudinga kūnui , 
todėl, malant grūdus, ji ašakų 
ir sėlenų forma būdavo pašali
nama iš miltų. Dabar gi mes ži
nome, kad kaip tik dėl to, kad 
jos nebūna suvirškintos, jos yra 
naudingos organizmui. Nesu
virškintos skaidulos j aud ina 
žarnų sienelę ir tokiu būdu 
pagreitina žarnų tuštinimąsi. 
Nesuvirškintos skaidulos absor
buoja vandenį ir suminkšt ina 
bei padidina išmatų tūrį , o tas 
palengvina ir pagreitina išmatų 
pašalinimą iš žarnų. 

1969 metais dr. Burkit t , tyri
nėdamas Afrikos tautelių gy
ventojų mitybą, pastebėjo, kad 
Afrikos kaimo gyventojai ma
žiau sirgdavo storosios žarnos 
vėžiu, negu Amerikos gyvento
jai. Afrikos kaimiečių mais tas 
yra gausus skaidulomis. J i e per 
dieną suvalgo nuo 50 iki 200 
gramų įvairių skaidulų. Ameri
kos gyventojai tokių skaidulų 
per dieną suvalgo maždaug apie 
12 gramų. Jeigu Amerikos gy
ventojai valgytų dvigubai dau
giau skaidulų bei sėlenų turintį 
maistą, tai storosios žarnos 
susirgimų vėžiu skaičius suma
žėtų 30%, kas reiškia apie 
20,000 gyvybių būtų apsaugota 
kas metai . Amerikos Valstybi
nis Vėžiui tirti institutas teigia, 
kad, jeigu amerikiečiai valgytų 
apie 50 gramų skaidulų per die
ną, ta i mirt ingumas sumažėtų 
50^. Kadangi įvairios skaidulos 
veikia įvairiai, t a i , norint gauti 
jų visą veikimą, reikia valgyti 
įvairius valgius, daržoves ir 
vaisius. 

Kodėl skaidulos apsaugo sto
rąją žarną nuo vėžio, tiksliai 
nėra žinoma. Galbūt todėl, kad 
jos neleidžia išmatoms užsis
tovėti storoje žarnoje, o kar tu su 
išmatom būna pašalinamos ir 
karcinogeninės medžiagos, taip 
pat gal kai kurios skaidulos turi 
specifinį veikimą prieš vėžio 
auglius. 

Apie 409c žmonių, sulaukę 
daugiau kaip 50 metų amžiaus, 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
tu r i storosios žarnos divertiku-
lus. Vidurių užkietėjimas prisi
deda prie divertikulų išsivys
tymo, todėl skaidulos ne t ik 
padeda apsisaugoti nuo jų išsi
vystymo, bet prisideda ir prie jų 
gydymo. Gydytojai dabar pripa
žįsta, kad skaidulos ir pakan
kamas vandens bei skysčių gėri
mas yra efektingiausias ir svei
kiausias būdas gydyti ir apsi
saugoti nuo vidurių užkietėji
mo. 

Kalbant apie storosios žarnos 
vėžį, verta paminėti Bostono 
univers i te to ty r imus , kur i e 
rodo, kad aspirinas, imamas ne 
rečiau kaip keturis kar tus per 
savaitę, irgi sumažina maždaug 
50% galimybę susirgti storosios 
žarnos vėžiu. 

Nemažai studijų rodo, kad 
skaidulos mažina cholesterolį 
kraujuje, bet ne kietos, ašakų ir 
sėlenų skaidulos, o tos skaidu
los, kurios tirpsta vandenyje, 
pvz., pektinas ir gums. Jos yra 
randamos daržovėse, vaisiuose, 
pupelėse, ryžiuose bei miežiuo
se . 1981 m e t a i s dviejų 
mokslininkų, Kirby ir Ander-
son , t y r i m a i p a r o d ė , k a d 
tirpstančios skaidulos didina 
gero cholesterolio HDL kiekį, 
(šis cholesterolis apsaugo krau
jo indus nuo atherosklerozės) ir 
mažina blogo cholesterolio, 
LDL, kiekį, kuris sukelia kraujo 
indų sutrikimus. Prisi laikant 
dietos, kurioje būna daug tokių 
skaidulų, sumažėja ne tik blogo 
choles tero l io k i e k i s , be t 
pagerėja ir širdies kraujo indų 
atherosklerotiniai paki t imai , 
arterijų susiaurėjimai, o rizika 
gaut i širdies ataką sumažėja 
30%. 

Tirpstančios skaidulos absor
buoja ne t ik cholesterolį, bet ir 
cukrų. Kentucky universiteto 
tyrimai parodė, kad diabeti
kams, nepaisant, kad jie valgė 
gana daug angliavandenių, bet 
ka r tu valgė ir daug tirpstančių 
skaidulų turintį maistą, suma
žėjo cukraus kiekis kraujuje 
ta ip , kad jie galėjo kontroliuoti 
diabetą su 25% iki 50% mažes
niu kiekiu insulino. 

Žmonės, kurie valgo daug 
skaidulų turintį maistą, retai 
kada būna nutukę. Skaidulos 
sumažina kalorijų kiekį maiste, 
todėl kūno svoris nekyla. Be to, 
skaidulos duoda sotumo jausmą. 
Bėda yra ta, kad tokie valgiai 
nėra labai skanūs, todėl ir nėra 
labai mėgstami. 

Baltimorės Karaliaus Mindaugo lituanistines mokyklos orkestrėlis, dalyvavęs Vasario 16-tos 
minėjimo programoje. Iš k. — mokytoja Vida Vaškienė, Julytė Sajauskaitė. Dalia Slavikaitė, Julija 
Slavikaitė, Siga Vaškytė, Rita Bradūnaitė ir Lina Bird. II eil. — Kristina Vaškytė, Andrius Vaškys, 
Jonas Grigaliūnas, Tadas Sajauskas, Linas Radžius, Jonas Bird ir mokytojas Arūnas Vaškys. 

KLAUSIMAI - ATSAKYMAI 

Apie A P P L E veikla ir vasaros k u r s u s mokytojams Lietuvoje, tos organiza
cijos a t s tovė R Baly te a i šk ina R. Klior ienei 

Nuotr . V. B a c e v i č i a u s 

I klausimus atsako akių ligų 
gydytojas Eligijus Lelis, kuris 
dirba šiuose, Čikagoje ir apy
linkėse esančiuose, akių gydy
tojų kabinetuose: 4149 W. 63rd. 
Str., Chicago, 312-735-7709; 
7600 W. College Dr., Palos 
Heights, 708-361-0010; 15505 
127th Str., Lemont 815-723-
0353. 

— A r būtina tamsius nuo 
saulės akinius gauti tik per 
aki -t gydytoją? Aš akinių nene-
šioju, todėl pas akių gydytoją 
retai lankausi. Tamsius akinius 
nusiperku krautuvėje, be jokio 
recepto. Ar tokie akiniai t ikrai 
saugo akis nuo ultravioletinių 
saulės spindulių ir per didelės 
šviesos, ar jie daro daugiau 
žalos? Kokie saulės akiniai ge
riausi? 

— Tamsius , n u o saulės spin
dulių apsaugančius, akinius ga
l ima p i r k t i ir k r a u t u v ė j e , 
pat ikrinkite , kad ant akinių 
būtų AOA — „Seal of Appro-
val". Tas reiškia, kad akiniai 
a t i t inka „American National 
Standards" instituto taisyklėms 
ir blokuoja 97 procentus ultra
violetinės saulės šviesos iki 400 
nanometrų. Dar geriau, jeigu 
akiniai blokuoja 100% U V A ir 
UV B spindulių. 

Anksčiau manyta, kad pras
tesni nuo saulė akiniai gali 
padaryti žalos, nes akies lėliukė 
nuo šviesos padidės ir tuo pačiu 
praleis gausiau ultravioletinių 
spindulių. Bet naujesni tyr imai 
tos prielaidos nepa tv i r t ino . 
Žinoma, tamsiausi akiniai yra 
g e r i a u s i , nes j i e b lokuoja 
daugiausia UV spindulių. Ta
čiau kai kuriems žmonėms, 
ypač vyresniems, jie y ra per 
tamsūs . Gerai akis apsaugo va
dinamieji „wraparound" tam
sūs akiniai . Tai tokie, kur ių 
stiklai nesiriboja vien veido 
priekyje, bet nusitęsia iki pa t 
ausų. 

— Paaiškinkite , k a s y r a 
„pink e y e " — kai akis labai 
parausta . Mano dukters moky
toja perspėjo visą savo skyrių, 
kad neliestų rankomis savo 
akių, nes gali užsikrėsti šia liga, 
kai vienas mokinys atėjo į klasę 
su raudona akim. 

— „Pink e y e " y r a akių liga, 
vadinama conjunctivitis (aš ma
nau, kad lietuviškai tai reikštų 
— Jungtinės infekcija). Bakteri
jos arba virusai užkrečia akį 
(conjunctiva) ir akis skaudžiai 
parausta . Užsikrėtimas eina 
nuo žmogaus į žmogų. Je igu vi
rusai ar bakterijos patenka an t 
paciento rankų, rankščluosčio, 
pieštuko, suolo, durų rankenos, 
o po to tą daiktą paliečia k i tas 
asmuo ir tuomet patr ina ar pa
liečia savo akis, j is gali užsi
krėsti šia liga. Dėl to „pink eye" 
turint iem pacientam pa ta r t ina 
dažnai nusiplauti rankas šiltu 
vandeniu ir muilu. Šis patari
mas tinka visiems, ypač, kai kur 
nors aplinkui yra ligonių. 

Jeigu vaikas tur i Conjuncti-
vitą, geriausiai būtų, kad j is 
pasiliktų namie, į mokyklą 

neitų, kol liga praeis . Ta i nė ra 
labai pavojinga liga. Tik re t a i s 
atvejais „pink eye" gali paveikti 
akies rageną ir pakenk t i regėji
mui. 

NATŪRALUS 
SENĖJIMO 
PROCESAS 

Žmonės , sulaukę 65 ir dau
giau metų , dažnai ką nor s pa
miršta , pvz., kur paliko savo au
tomobilį apsipirkimo cen t ro 
aikštėje, ką valgė pusryčių, 
kurią programą vakare televizi
joje m a t ė ir t.t. Kadangi a tmin
ties praradimas siejamas su Alz-
he imer ' s liga ar k i ta r i m t a me
diciniška problema, asmenys , 
pastebėję, kad ka i ką vis daž
niau pamiršta, pradeda gerokai 
rūp in t i s . 

Tačiau dr. Daniel Hier, neuro
logijos depar tamento vedėjas 
Illinois universiteto ligoninėje ir 
klinikose (Čikagoje), tv i r t ina , 
jog t a m tikra dal is a tmin t i e s 
praradimo yra na tū ra lus senėji
mo procesas i r dėl to sielotis 
nereikia . Pagal dr. Hier , žmo
gaus atmintį ga l ima suskirstyti 
į penkias rūšis. K a i kur ios at
mint ies rūšys p a s vyresnio am
žiaus žmones p r ad ings t a grei
čiau, o kitos i lg iau iš l ieka. 

Pirmiausia susi lpnėja mato
moji atmintis. Žmogus pamirš
ta , kur padėjo kokį da ik tą 
(akinius, r ak tus , automobilį ir 
pan.). Amžius s t ipr ia i paveikia 
ir epizodinę a tmin t į — ką valgė 
pietų, ką skaitė laikraštyje, kur 
buvo, kas nu t iko v a k a r i r t.t . 

Ilgai išsilaiko sugebėj imas 
a ts imint i žodžių r e i k š m ę ir 
daiktų pavadinimus, o da r il
giau — sugebėjimas apsi rengt i , 
susitvarkyti , važiuoti dviračiu, 
prisiminti skaič ius (pvz., tele
fono numerius, adresus, gimimo 
datas). Net sergantiej i Alzhei-
mer 's liga gali v isa ta i gan ilgai 
ats iminti . 

Žinoma, s ta igus a r labai stip
rus atminties s u t r i k i m a s gali 
reikšti medicininę problemą ir 
todėl reikia į jį a tk re ip t i savo 
gydytojo dėmesį. Dažniausia i 
žmogus atmintį p r a r a r a n d a dėl 
šių priežasčių: į tampos, depre
sijos, kurio didelio dvasinio su
krėtimo, Alzheimer 's ligos. At
mintį ta ip pat gal i susi lpnint i 
kai kurie vaistai (pvz. reguliuo
jantys kraujospūdį). Neurologai 
paprastai gali gre i ta i ir gan 
tiksliai nus ta ty t i , a r dėl a tmin
ties susilpnėjimo žmogus tur i 
t ikrai susirūpint i , a r t a i y r a tik 
amžiaus s l inkt ies padar inys , 
kurio jokie va is ta i sus tabdyt i 
negali. 

(„UIC News Tips" , 
1993, balandis) 

• 1910 m. b a l a n d ž i o 21 d. 
mirė garsusis Amer ikos rašy-
tojas-humoristas Mark Twain , 
su laukęs 74 me tų amžiaus . 

• 1952 m. b a l a n d ž i o 22 d. 
Amerikos televizija pirmą kartą 
parodė tuo m e t u v y k s t a n t į 
a t o m i n ė s bombos s p r o g i m o 
bandymą Nevados dykumoje. 

NEUŽMIRŠKITE 
AKINIŲ 

Čikagos universiteto akių ligų 
specialistas Timothy McMah-
non perspėja pacientus, dėvin
čius akinius, k a d jie neišva
žiuotų į ilgesnę kelionę be 
a t sa rg in ių akinių arba bent 
repcepto iš savo akių gydytojo. 
Sudauž ius ar pametus tu r imus 
akinius toli nuo savo namų, gali 
sus idaryt i daug nepatogumų ir 
r ū p e s č i ų . T u r i n t receptą , 
ak in ius gali greitai pritaikyti 
ne t ir svetimame krašte . 

Taip pa t patariama visiems, 
dėvin t iems kontaktinius lęšiu
kus , į kelionę pasi imti ir aki
n ius . Pasitaiko, kad dėl įvairių 
priežasčių kontaktinių lęšiukų 
žmogus negali dėvėti, tuomet 
akiniai y ra labi reikalingi. Ypač 
svarbu keleiviams lėktuvais 
sk rendan t daugiau negu ketu

r i a s valandas , nes oras lėktuve 
dažnai būna per sausas ir kon
takt in ių lęšiukų dėvėtojai skun
džiasi akių peršėjimu, erzinimu. 
Je igu žmogus nenori a r negali 
kontakt in ių lęšiukų kelionėje 
pakeis t i akiniais, re ik ia su 
savimi turėti dirbtinių ašarų 
lašų ar kurio k i to specialaus 
skysčio akių drėkinimui . 

(„UIC News Tips", 
1993, balandis) 

LIETUVIU TELKINIAI 

BALTIMORE, MD 

R U O Š I A M Ė S XXI 
LIETUVIŲ F E S T I V A L I U I 

Baltimorėje kasmet ruošia
mas Lietuvių festivalis, šįmet 
j a u 21-sis, vyks šeštadienį ir 
sekmadienį - birželio 12 ir 13 
dienomis Festival Hali, 1 West 
P ra t t Street, Baltimore miesto 
centre . Abi dienas renginiai 
vyks nuo II ry to iki 6 v.v. 
Sekmadienį 1130 vai. ryto Šv. 
Alfonso bažnyčioje bus auko
jamos šv. Mišios. 

Ypa t i ngos i š k i l m ė s bus 
sekmadienį, birželio 13 d., 1:00 
v.p.p. Laukiamas mūsų ambasa
dorius ir kiti garbingi lietuviai 
i r amerikiečiai. Taip pat sekma
d i en į visus l i n k s m i n s iš 
Hamil ton, Kanados atvykę „Ža
g a r a i " — muzikan ta i . Pro
gramoje dalyvaus ir „Gyvataro" 
t au t in ių šokių šokėjai, šoks ir 
mūsų mėgstamas Baltimorės 
„Malūnas" . 

Bus daug įvairių įdomybių, 
pvz. — istorinė paroda apie 
„Žalgir io" mūšį ir kt. Galėsite 
pasigrožėti įvairiais gražiais 
rankdarbiais, gintaro dirbiniais 
ir ki tokiais menininkų sukur
t a i s papuošalais. Bus galima 
p a s i v a i š i n t i l i e t u v i š k a i s 
valgiais ir gėrimais, bus ir 
„virintos". Visi kviečiami. Atėję 
nesigailėsite. 

Aldona V a n d e r l a i n 

• 1429 m. balandžio 29 d. 
p r a n c ū z ų da l in i a i , vedami 
Joanos Arkietės, sumušė anglus 
pr ie Orleano miesto. 
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N A U J A TV S T O T I S 
L I E T U V O J E 

Savo p r o g r a m a s p r a d ė j o 
rodyti nauja televizijos stotis TV 
3. Šiai stočiai vadovauja profe
sorė Liucija Baškauskai tė . Kol 
kas programa suda roma iš 
pramoginių Anglijos TV laidų, 
tokių, kaip „Discovery". Nauja 
programa rodoma vietoje Rusi
jos TV programos. Daug nepa
tenkintų žiūrovų, nes nepatei
k i a m a s ve r t imas iš a n g l ų 
kalbos. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Superlor, Sulte 402 

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

D A U G S T I P E N D I J Ų 

Penkio l ika metinių stipendijų 
po p u s a n t r o š imto dolerių 
Vi ln iaus Technikos universi
tetui paskyrė Venecueloje gyve
nan t i s ve r s l i n inkas Gediminas 
Oren tas . J i s t ikisi , kad vien 
Venecueloje j a m pavyks su
rinkt i lėšų d a r 40-50 stipendijų. 
N u o K u d i r k o s Naumiesč io 
kilusi O r e n t ų šeima 1944 me
tais p a s i t r a u k ė į Vakarus. 

Kab. ta i . (312) 585-0348; 
Raz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 2 5 5 W . 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12, 1-6. 

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

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

Tai . 312-434-5849 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr., ketv. penkt nuo 12 iki 3 v.p.p. 
10401 S. Robarts Rd.. Paloa Hil ls. IL 

Ta i . 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr.. ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v. 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmd 3 v p p.-7 v.v antrd 12 30-3 v.p.p. 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p . 

penkt ir seštd. 9 v r.-12 v.p.p 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo Ilgos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tai . (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm., antr. penkt 12-3 v.p.p.. ketv 2-7 v v 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St.. Chicago. IL 
Tai . (312)478-2112 

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

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 v v. 
išskyrus trec Šešt. 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5835 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 

Tai. 312-585-1955 
172 Schlllar St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

Kab. te l . (312) 471-3300 

V I D A S J . N E M I C K A S , M.D. 
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES LIGOS 
' - 7 7 2 2 S . K e d z t o A*«v, 

C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Dlagnosls, L td . 
Marquat ta Madlcal Bulldlng 

6 1 3 2 S. Kadzla 
Chicago, IL 60829 

Ta i . (312) 438-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla , Chicago, III. 
Ta i . (312) 925-2670 

1185 Dundaa A v a . , Elgln, III. 60120 
Ta i . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd. , Hickory Hills, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Ta i . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Ta i . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai . (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Straat 

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

Kabineto ta i . (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIZINAS.M.D.. S.C 
Specialybe — Vidaus i-gų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Ta i . (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

Naparvl l la Campus 
1020 E. Ogdsn Ava. , SuHa 310, 

Naparvl l la IL 60563 
Ta i . 7 0 8 - 5 2 7 0 0 9 0 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. ta i . 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Vv 63rd St. , Chicago. IL 60638 
Vai., pirm. antr.. ketv ir penkt 3-6; 

Šeštadieniais paqal susitarimą 

< • 



Kodėl lietuviai nenori 

IŠEITI IŠ RUBLIO 
ZONOS? 

Išeivijoje daugelis mano, kad 
Lietuva jau yra galutinai at
siskyrusi nuo buvusios Sovietų 
Sąjungos. Ir Lietuvos parei
gūnai dievažinasi, kad jie, kiek 
įmanydami, iš tos pelkės bren
da, bet gyvenimo faktai visai ką 
kitą rodo. Tiek užsieniečių, tiek 
ir lietuvių įspūdžiai iš kai kurių 
Vilniaus rajonų yra tokie, lyg į 
Kaukazą arba centrinę Aziją 
patekus. Neveltui buvo straips
nis, pavadintas „Bucharos tur
gus prie Vilniaus vartų". Tame 
turguje buvo girdimos visos 
Kaukazo ir Azijos kalbos, nekal
bant jau apie slavų, bet nebuvo 
girdėti latviškai arba estiškai 
kalbant. Turbūt nei latviai, nei 
estai nebėra suinteresuoti sau
jomis talonus arba rublius 
skaičiuoti. 

Jie jau yra išėjęs iš rublio 
zonos. Tiek krona, tiek ir latas 
jau yra priimti į valiutų tarpą, 
užsienių bankuose priimami ir 
keičiami. Kadangi jie turi pasto
vią vertę, pasikeitimai tėra 
aukštyn, o mūsų vargšai talonė
liai — lyg rudens lapai blaškomi 
vėjo. Ne tik Gariūnų turguje, 
bet ir Vilniaus geležinkelio 
stotyje dominuoja slavų ir. 
mums nesuprantamos kalbos. 
Skaitant Lietuvos spaudą ir 
klausantis žinių, daug teisybės 
negalima sužinoti. Bet susidaro 
įspūdis, kad su Rytais yra 
laisvas susisiekimas ir te
begalioja sovietiniai pasai. Tad 
visokie azijatai jaučiasi lyg savo 
namuose. Atrodo, kad visi 
Lietuvos vyriausybės daromi 
ėjimai yra tik dėlto, kad šie kita
taučiai būtų patenkinti. Jiems 
yra vaikų darželiai, mokyklos, 
spauda, radijo ir televizijos pro
gramos. Viskas apmokama iš 
Lietuvos iždo. Jeigu pinigų 
trūksta — tai tik tremtiniams ir 
našlaičiams. Greičiausiai dėl to 
ta „reforma" ir buvo padaryta 
1-1 santykiu, kad tik per toli 
nuo Maskvos apynasrio 
nenuėjus. Tai nebuvo reforma, 
o tik popieriukų pakeitimas. 

Kad nebuvo numatoma iš rub
lio zonos išeiti, tai galime 
matyti ir išskaityti įvairių 
pareigūnų pasisakymuose. Dėl 
nevykusių litų išspausdinimo ir 
jų priėmime priežiūros ne
buvimo V. Baldišis taip sako: 
„Yra išspausdinti mažesnio sau
gumo 10, 20 ir 50 litų bankno
tai. Jiems ir buvę taikomi 

VYSK. VINCENTO BRIZGIO 
MIRTIES METINĖS 

mažesni saugumo reikalavimai, 
nes, sudarant kontraktą, Lietu
va dar buvo rublio zonoje ir 
buvo nutarta keisti litą į vieną 
rublį („Draugas", 1993.IV.22)". 
Iš to , kas pasakyta, visai 
neaišku, ką tokia „reforma" 
buvo numatoma pasiekti. Už tų 
sugadintų litų spausdinimą 
buvo sumokėta 3,5 milijonai 
dol., dabartiniu kursu išeitų 
1,575,000,000 talonų. Tai būtų 
apie 400 talonų kiekvienam 
Lietuvos gyventojui vien už tų 
nevykusių popiergalių išspaus
dinimą. Kodėl Lietuvoje nesuge
bama tokių pinigų spausdinti, 
jeigu juos vykusiai falsifikuoja 
garažuose, pašiūrėse ar rū
siuose? 

Apskritai paėmus, dabarti
nėje Lietuvoje nesugebama net 
ta i atlikti, kas buvo atliekama 
1920 m. Pašto ženklai spaus
dinami Leipcige ar net Vengri
joje ir už jų spausdinimą 
mokama doleriais. 1920.11.16 — 
dvejų metų nepriklausomybės 
paminė j imui la ida , t r im i s 
spalvomis, perforuota ir su kli
j a i s , spausdinta Margolino 
spaustuvėje Kaune. Dabar 
Lietuvoje nesugebama perfora-
cijų padaryti ir klijų uždėti. 
Teko pasikalbėti su iš Lietuvos 
atvykusiu inžinierium-filatelis-
t u apie pašto ženklų spaus
dinimą. Tuo reikalu pasakė, 
kad — „perforacijos ir uždėjimas 
klijų yra „komplikuota tech
nika" . Be to, „neturi tech
nikos". Daugiau pasikalbėjus, 
paaiškėjo, kad ,,Spindulio" 
spaustuvėje rastos tam tikslui 
skirtos mašinos, tačiau nesuge
bama jų įjungti. 

Tiek tų inžinierių dabar 
Lietuvoje prigaminta, tačiau 
negali tokios „komplikuotos 
technikos" paleisti. Atrodo, kad 
didžiuma iš jų tetinka t ik po
pieriams dėlioti. Grįžtu dar 
kar tą prie lito. Berašydamas 
šias eilutes, klausaus radijo. 
Buvo kalbama apie lito įvedimo 
klausimą. Vilniuje vyriausybės 
atstovai tebetvirtina, kad talo
nai bus keičiami 1-1 santykiu ir 
neribotu kiekiu. Tai nebus nei 
estiškas, nei latviškas, bet lie
tuviškas modelis. To nereikėtų 
nei pabrėžti, nes iš karto matyti, 
kokios galvos t a i t va rkė ! 
Atrodo, dedamos visos pastan
gos , kad tik nuo rubl io 
nenutoltų. 

J.Ž. 

LADAS TULABA 

Laikas bėga. Jau metai, kai 
vysk. Vincentas Brizgys paliko 
žemės gyvenimą (1992 m. 
balandžio 23 d.) ir mus, kurie 
jam buvome artimi. Bet jo 
pėdsakai liko ir, manau, liks il
gai mūsų tautos istorijoje. Jo 
darbai ir pasiekti laimėjimai, jo 
Datirti išgyvenimai — džiugūs ir 
skaudūs — yra per dideli, kad 
galėtų būti greitai užmiršti. 

Gimė ir augro gražiojoje 
Suvalkijos srityje, prie Žuvinto 
ežero ir Palių, gausioje ir reli
gingoje šeimoje. Mokėsi Mari
jampolės gimnazijoje, kunigų 
seminarijoje Zypliuose ir Gižuo
se. Pašventintas kunigu 1927 
m. birželio 5 d. Trejus metus ėjo 
vikaro pareigas Suvalkų Kalva
rijos parapijoje. 1930 m. išvyko 
į Romą aukštesnėms studijoms. 
Mokslą baigė 1935 metais, 
įgydamas filosofijos ir bažny
tinės teisės daktaro laipsnius. 
Pirmą kartą sutikau tik ką 
grįžusį iš Romos, doktoratais 
pasipuošusį, kun. V. Brizgį 1935 
metų rudenį Aleksoto klebo
nijoje. Aš rengiausi vykti į 
Romą Šv. Rašto studijoms, todėl 
man buvo įdomu pasikalbėti 
apie gyvenimo sąlygas Romoje. 
Bet mūsų kalba greitai nukrypo 
kita kryptimi: apie Bažnyčios 
santykius su tautininkų vyriau
sybe. Jis kritikavo vyskupų 
laikyseną ir manė, jog reikėtų 
siekti taikaus sugyvenimo su 
tautininkais. Aš buvau prie
šingos nuomonės. Taip, kad 
mūsų pirmas sus i t ik imas 
baigėsi karštais ginčais, kuriuos 
nutraukė kunigas klebonas M. 
Stankevičius. Ginčais prasidėjo 
mūsų pirma pažintis, bet ji 
išsivystė ilgainiui j nesibai
giančią bičiulystę, kurios nenu
traukė nei mirtis. 
Aš išvykau į Romą. Kun. V. 
Brizgys, kiek pailsėjęs pas jėzui
tus Pagryžuvyje ir Kudirkos 
Naumiesčio svetingoje kleboni
joje, 1936 metų pradžioje buvo 
paskirtas profesoriumi Vilka
viškio kunigų seminarijoje. 

Kai grįžau baigęs studijas 
Romoje bei Palestinoje ir buvau 
paskirtas Šv. Rašto profeso
riumi Vilkaviškio seminariioie, 
čia ir prasidėjo mano nenu
traukiama bičiulystė su būsimu 
vyskupu. Vilkaviškyje buvome 
artima trejukė: V. Brizgys, P. 
Manelis ir aš. Visada pirmavo 
V. Brizgys. Įsitikinau, kad jis 
yra gimęs bei Dievo pašauktas 
vadovauti. Šv. Sostas jį parinko, 
paskyrė ir pašventė vyskupu, 
kad vadovautų sunkiausiose 

ŠAUKIAMA 
VISUOMENINĖ -

POLITINĖ 
KONFERENCIJA 

Paskutiniųjų mėnesių įvykiai 
Lietuvoje, naujosios Lietuvos 
vyriausybės politiniai posūkiai 
ir iš jų išplaukiančios nuotaikos 
išeivijoje verčia susirūpinti dėl 
tamprių ryšių tolimesnio 
išlaikymo ir Lietuvos bei jos 
išeivijos glaudaus bendradar
biavimo. Tuo tikslu Š.m. birželio 
19 ir 20 (šeštadienį ir sekmadie
nį) Detroito priemiestyje South 
field, Michigan, esančiame 
Lietuvių Kultūros centre yra 
šaukiama Šiaurės Amerikoje 
veikiančių lietuvių organizacijų 
darbuotojų, spaudos atstovų, 
paramą Lietuvai teikiančių 
vienetų vadovų ir ryšiais su 
Lietuva besirūpinančių 
visuomenininkų konferencija. 
Konferencija siekia įvertinti 
esamą padėtį, aptarti sutin
kamas bendradarbiavimo kliū
tis, paieškoti sprendimų, kurie 
galėtų užtikrinti Lietuvos ir jos 
išeivijos glaudų bendradarbia
vimą. Konferencijoje praneši
mus pateikti yra angažuoti 
Lietuvos politinio gyvenimo 

Vysk. Vincentas Brizgys 

Lietuvos Bažnyčios gyvenimo 
sąlygose, 1940 metais. Konsek
ruotas Kauno katedroje 1940 m. 
gegužės 19 d. Asmeniškai Kau
no vysk. pagalbininku pasky
rimu nesidžiaugė. Priešingai, 
beveik apgailestavo ir priėmė 
tik iš klusnumo, nes žinojo, kad 
kauniškiai jo— vilkaviškiečio — 
nenorėjo ir net protestavo. Bet 
Dievas žinojo, ką Bažnyčia 
turėjo parinkt* ir pasiųsti į 
Kauną vyskupu pagalbininku, 
pirmos bolševikų okupacijos 
metu rūpintis episkopato vardu 
Bažnyčios reikalais, bolše
vikams okupavus Lietuvą. 

Jis buvo paskirtas vienintelės 
kunigų seminarijos rektoriumi. 
Reikėjo visu pirma išgauti 
leidimą seminarijai veikti iš 
Maskvos atstovo Lietuvai, 
Pozniakovo. Leidimą išgavo. 
Pradėjome mokslo metus 
rugsėjo mėn. Dalis patalpų buvo 
atimta. Žinojome, kad mūsų 
veikla seminarijoje buvo sovietų 
Saugumo kontroliuojama. Pa
grindinę atsakomybę nešė vysk. 
Brizgys. Todėl jis labiausiai 
buvo sekama-. 1941 metų sau
sio 13 d. seminarija buvo 
uždaryta. Per 24 valandas 
turėjome apleisti patalpas. 
Reikėjo greita spręsti ką daryti. 

Čia vysk. V. Brizgys parodė 
didelę drąsą ir sugebėjimą grei
tai bei išmintingai spręsti. Bu
vo nutarta tęsti darbą ir užbaig
ti mokslo metus. Klierikai buvo 
apgyvendinti šeimose. Paskai
tas skaitėme zakristijose ir pri
vačiuose butuose. Buvo rizika, 
bet ji pasirodė sėkminga. 
Mokslo metus užbaigėme tą 
dieną, kai buvo pradėti masiniai 
išvežimai — birželio 14 d. 

Birželio 15 d. vyskupas Briz
gys buvo vieno lietuvio sau
gumiečio įspėtas, jog yra at
siklausta Maskvoje, ar ir jis turi 
būti įtrauktas į išvežamųjų 
tarpą. Patarė slėptis. Atvyko 
pas mane į Aleksotą. Bandėme 
pėsčiomis pasišalinti iš miesto 
ir pasiekti artimiausią kaimą. 
Deja. pataikėme eiti per karinę 
zoną. buvom sulaikyti, palaikyti 
šnipais ir čia pat galėjome būti 
sušaudyti. Tik Dievo ranka mus 
išgelbėjo: netikėtai atsirado 
karininkas, kuris, patikrinęs 
mūsų dokumentus ir patyręs, 
jog esam dvasininkai, mus 
paleido. Tai buvo pirmas, bet ne 
paskutinis pavojus, iš kurio nuo
stabiu būdu išgelbėjome gyvybę. 

Vokiečių okupacijoje vysk. V. 
Brizgys taip pat buvo Dievo 
Apvaizdos žmogus, stengiantis 

greitai atstatyti, ką bolševikai 
buvo sugriovę; atg uiti bent kai 
kur ias pozicijas Bažnyčios 
gyvenime. Reikėjo greitai 
veikti, nes žinojome, kad hit
lerinė Vokietija nebuvo drau
giška Bažnyiai bei jos veiklai. 
Atsirado žydų persekiojimas. 
Vysk. Brizgys ragino mus visus 
gelbėti žydus. Seminarijoje Kau
ne priėmėme du žydus jaunuo
lius, Šakovą ir Zivą. Taip pat 
darėme visa, kas buvo įmano
ma, gelbėti tuos, kurie jau buvo 
gethe . Žydai nepagrįstai 
priekaištavo, kaltino vysk. Briz
gi, esą jis nesistengė gelbėti 
žydus nacių persekiojimo metu. 

Antrai sovietų okupacijai 
artėjant, atsiradome tremtyje. 
Atsiradome netikėtai drauge: 
vysk. V. Brizgys, vysk. V. 
Padolskis, kun. V. Balčiūnas ir 
aš. Visa tai įvyko kapitono V. 
Vilkutiačio dėka. Jis tada buvo 
vokiečių tarnyboje. Atsiradome 
Regensburge. Buvome ap
gyvendint i Karmelitų vie
nuolyne, kur buvo internuotas 
kun. M. Krupavičius. Pradžioje 
ir mes buvome lyg internuoti — 
turėjome nuolat registruotis 
policijoje. 

Vyskupų buvimas Vokietijoje 
buvo Dievo dovana mūsų trem
tiniams religiniu ir socialiniu 
atžvilgiu. Ypač vysk. V. Brizgys 
ėmėsi iniciatyvos rūpintis lietu
viais karo pabėgėliais. Jo 
rūpesčiu, talkinant vysk. V. 
Padolskiui, atsirado galimybė 
lietuviams klierikams tęsti 
s tudi jas Eichstaetto semi
narijoje. Jie ir mane pasiuntė į 
Eichstaettą globoti bei vado
vauti ten studijuojantiems 
mūsų klierikams. Antram pa
sauliniu! karui pasibaigus, pasi
tarus tarpe savęs ir su nunci-
iumi arkiv. C. Orsenigo, nu
tarėme kreiptis į Šv. Sostą, ar 
nebūtų galima dalį mūsų klie
rikų iš Eichstaetto pasiųsti į 
Romą tolesnėms studijoms. 
Vysk. V. Brizgys parašė raštą 
šv. Tėvui ir pasiuntė per nuncijų 
dėl eventualaus mūsų klierikų 
pasiuntimo į Romą. Popiežius 
Pijus XII atsakė teigiamai ir 
paskyrė 10,000 dol. kelionei bei 
pragyvenimo pradžiai. Vėliau 
per 40 metų, vadovaujant Kole
gijai ir ją įsteigiant, vysk. V. 
Brizgys buvo nuolat inis 
patarėjas ir užtarėjas. 

Bebūnant Vokietijoje, nuo 
1944 iki 1951 metų, vysk. V. 
Brizgys, drauge su vysk. V. 
Padolskiu rūpinosi mūsų karo 
pabėgėlių dvasiniu aptarna
vimu, medžiaginiu aprūpinimu 
ir organizacine veikla sto
vyklose. Lietuviams emigruo
jant iš Vokietijos į įvairius kraš
tus , vysk. Padolskis buvo 
pakviestas į Romą, į Kolegijos 
vadovybę, o vysk. V. Brizgys, 

popiežiaus Pijaus XII pastan
gomis, galėjo apsigyventi Čika
goje, pas Šv. Kazimiero Kongre
gacijos seseris, kad būtų mo
ralinis autoritetas lietuviams, 
gyvenantiems išeivijoje. 

Vysk. V. Brizgio buvimas ir 
veikla, lankant po visą pasaulį 
pasisklaidžiusius l ietuvius, 
jiems skelbiant Dievo žodį, juos 
guodžiant, jiems patariant ne 
tik dvasiniuose, bet ir socia
liniuose reikaluose, buvo tikrai 
reikalinga ir išganinga. J i s 
rūpinosi ne tik l ietuviška 
išeivija, bet ir pavergta Lietuva 
bei persekiojama Lietuvoje 
Bažnyčia. Kiek jo veikla buvo 
naudinga Lietuvai ir žalinga 
Maskvai, rodo, t a i , kad 
Kremlius jį laikė didžiausiu 
priešu. Tik jis ateistiniame 
muziejuje Šv. Kazimiero 
bažnyčioje Vilniuje turėjo 
specialų kampelį. Vien už tai 
Lietuvos istorijoje turėtų turėti 
specialiai jam skirtus lapus. 

Pats pasistatė sau didingus 
paminklus: dvi koplyčias, įreng
tas Šv. Petro bazilikoje ir Va
šingtono Dievo Motinos švent'" 
vėje. 
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Mišių, Dievas jį pašaukė p<. 
save. Neištarė, bet tikriausiai, 
atiduodamas savo sielą į 
Viešpaties rankas, norėjo kar
toti didžiojo popiežiaus Gregori-
jaus VTI žodžius: „Mylėjau tiesą, 
ir va mirštu tremtyje!" Sakau 
tai, nes paskutiniame savo 
laiške man rašė: „Norėčiau 
grįžti į Kauną, bet va esu jau 
bejėgis: nebūčiau t en 
naudingas!" 

Lieka ilsėtis Šv. Kazimiero 
kapinėse Čikagoje. 

SĖKMINGA APDRAUDOS 
BENDROVĖ 

Vokietijos draudimo bendrovė 
„Alte Leipziger" yra pagrindinė 
didžiausios Lietuvoje draudimo 
bendrovės „Drauda" akcininke. 
Jos dalis yra 80 proc. bendrovės 
įstatinio kapitalo. Pasak Vokie
tijos bendrovės direktorių, 
Vokietijos investuotojai domisi 
pinigų investavimu Lietuvoje, 
prašo apdrausti jų investicijas. 
„Drauda" Lietuvoje veikia pus
antrų metų, jos įstatinis kapi
talas yra apie 62,5 tūkstančių 
dolerių. Didžausia draudimo 
suma — apie 94 tūkstančiai 
dolerių — buvo išmokėta Lietu
vos piliečiui, kuris buvo kaltas 
dėl užsienyje įvykusios autoava
rijos. 

VALIUTOS KURSAI 

Gegužės 6 dieną Lietuvos ban
kai JAV dolerius pirko po 
550-555 tl, pardavė po 562-565 
tl. 

vadovai, išeivijos politologai ir 
v i suomen in inka i . Lietuvos 
vy r i ausybe i konferencijoje 
atstovauti yra pakviestas Lietu
vos minis t ras p i rmin inkas 
Adolfas Šleževičius. Konfe
rencijos dalyvių apsistojimui 
yra angažuotas Southfield Holi-
day Inn viešbutis. Konferencijos 
ruoša ir darbotvarkės susta
tymu rūpinasi JAV LB Visuo
meninių reikalų taryba (pirm. 
Alg. Gečys) Technikinė konfe
rencijos ruošos atsakomybė 
tenka JAV LB Michigan apy 
gardos valdybai (pirm. Liuda 
Ruginienė) ir sudarytam vietos 
lietuvių komitetui. Platesnė 
informacija konferencijos klau
simais bus pranešama lietuvių 
spaudoje. 

LB Inf. 

PELNINGA ORO LINIJA 
Lietuvos avialinijų „Boeing — 

737" pernai vienas davė tiek 
pelno, kiek likę aštuoni sovietų 
gamybos lėktuvai. „Boeing" 
išnuomotas iš airių. Lietuvos 
avialinijų lėktuvai skraido į 
Frankfurtą, Amsterdamą, Ko
penhagą , Vieną, Varšuvą, 
Maskvą. Nuo gegužės vidurio 
pradedami skrydžiai į Paryžių 
ir Palangą. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
J U R G I S JANKUS 
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Jis varto rankoje dėžę. Iš stoties išeina polic ninkas. 

atsistoja po lempa ir žvalgosi. 
— Įsidėk į kišenę, — sakau. — Žiūri. 
Kaimynas meta akį per petį, įsikiša dėže į kišenę 

ir nori kažin ką sakyti, bet traukinio palydovas 
sušunka įlipti. Pasispaudžiam rankas. įlipu ; trauki
nį su mintimis, kad dabar jis apie žmoną nebecaklaus. 

Traukinys pajuda ir mes dar valandėle mojame 
rankomis. Paskui viskas paskęsta tamsume, tik 
tebematau ją gulinčią, neužsiklojusią. Bijojau pažadinti 
ir neužklojau, o krosnis liepsnojo ir buvo beraustanti. 
Dešimt minučių ligi traukinio, traukinys pa-ivėlino 
keturiasdešimt, stovėjo apie penkias, jis eis apie dvi
dešimt penkias. Pusantros valandos. Labai maža lai
ko pašiurpti ir užsikloti. Daugiau nieko nereikia, tik 
užsikloti. O gal ji žinojo, kad vyras šiandien grįš ir 
norėjo atsilyginti? I šiuos klausimus nemokėjau at
sakyti, bet nesustojau galvojęs, kad iš to gaii išeiti 
didelių nemalonumų. 

Sugrįžau į Goetingeną taip, lyg būčiau sugrįžęs į 
patamsį. Namie nebuvau tik tris dienas, be; atrodė, 
kad išbuvau mažiausiai trejus metus. Sėdėjau prie 
lango, rūkiau cigaretę po cigaretės ir negalėj;'a visko 
viena mintimi apimti. Išeiti nenorėjau niekur, darbo 
nuotaikos nebuvo: pavarčiau knygas, padėjau ir nuėjau 
gulti, nors dar tebebuvo gana anksti. Apie r -gą ne
galvojau, bet jutau nuovargį ir norėjau pailsėti. Atsi
gulęs norėjau viską pergalvoti, sugretinti. Jaučiausi 
sugrįžęs daug senesnis, negu išvažiavau, bet ii visko, 

kas atsitiko, nesijaučiau nė truputėlio kaltas. Gretinau 
vienas kitam prieštaraujančius įvykius, protas rado 
daugybę nepateisinamų dalykų, bet širdis jam nepri
tarė nė mažiausiu aidu. Ji vis grįžo ir grįžo į rausvą, 
sienomis mirgnačią krosnelės šviesą ir laikėsi taip, lyg 
į visus proto kaltinimus atsakytų silpnu silpnu šyps
niu. Bet tas truko labai neilgai, kai išgirdau už lango 
skambant varpus ir pažiūrėjau į laikrodį, buvo pusė 
vienuoliktos. 

Atsikėlęs nuėjau ) pamaldas, bet kartu kaip dūz
giančių vapsvų spiečius, nusekė ir tas aistros, tvankios 
šilumos debesis, kurį išsinešiau iš kaimynės kamba
rio. Aš ne. Aš spyriausi, priešinausi, bet pačiam vidu
je kažin kas kitas, ant kurio neturėjau valios, geidė, 
kada vėl pasikartos ir kada vėl. Žinojau, kad tas tikrai 
nebepasikartos, bet pro tą debesį mačiau kitą, kaip 
širmą šešėlį, Hilją, estę, padėjusią rankas ant mano 
pečių ir nejaučiančią. kad apklotas nukrito, o ji be 
marškinių. Bet ar ji to nejautė? Ir man staiga užėjo 
noras parašyti jai didelį laišką apie Salmę ir apie tai, 
kad mes būtume buvę du žmonės, užpildę nuo darbo 
likusius laisvo laiko trupinius daugybe paprastų ir la
bai nereikšmingų dalykų, kurie sudaro dviejų žmonių 
laimę. Parėjęs pasiėmiau popieriaus, bet nebeparašiau. 
Neturėjau tam laiškui žodžių, ir tada parašiau Mikui. 

„Mielas Mikai, — rašiau. 
Tavo du laiškus gavau. Man patinka, kad tu nori 

pažinti ne vien dolerį, bet ir amerikietį. Jie labai išdi
dūs, kol reikalas eina apie dolerį, bet kai i k prireikia 
dvasios, bėga jos ieškoti į Europą, čia neradę, į Indiją 
ir, mano akimis žiūrint, grįžta tokie pat. kaip išvažia
vo. Jie įsivaizduoja, kad atvažiavęs į Europą ar Indiją 
gali dvasios užsidirbti, kaip dolerių, ir disponuoti ja, 
kaip čekių knygute. Jie paklysta sistemose lygiai taip 

pat, kaip jose klaidžioja senojo pasaulio žmogus ir nesu
vokia, kad dvasią reikia išskelti iš savo pačio širdies. 
Tą aš išskaičiau iš jų literatūros, bet tu rasi tą patį ir jų 
gyvenime. O gal tu būsi laimingesnis, ir pastebėsi tą, 
ko jie patys nebegali pastebėti, gal tu atrasi amerikiečio 
dvasią ir parodysi jiems? Žmogaus kelyje visada 
daugybė netikėtų dalykų, kurie atveria visiškai nau
jus vaizdus. 

Nedaug laiko prabėgo nuo tavo išvažiavimo, bet aš 
per tą laiką dešimčia metų pasenau. Daug dalykų atsi
tiko, kurių reikšmės savo gyvenimui dar gerai 
nesuvokiau ir kurių gal ir tau niekada nepasakysiu. 
Žinai, kad yra tokių dalykų, kurie pačiam labai mieli, 
bet kitam pasakoti nenorimi. Bet vienas štai: Salmės, 
kurios vardu saldumynus į siuntinėlį sudėjai, nebėra. 
Iš jos beliko tik mažas smėlio kupstelis ir atminimas. 
Numirė. Bet per jos mirtį ir su tavim šiandien susi-
rišu. Buvo mažas, smulkus daiktelis, per kurį išvažia
vau universitetan neatsisveikinęs, kaimynai nežinojo 
adreso ir negalėjo man persiųsti nei laiškų, nei siunti
nėlio. Tik per ją nuklydau j stovyklą ir viską susi
rinkau. Ir siuntinėly viskas tebebuvo, tik jis, matyt, 
bevežant buvo kiek apiplėšytas. Pasiėmiau tik ciga
retes, o viską palikau jiems. Savo siuntinėly cigarečių 
jie nerado, turbūt apie tą jie patys bus jau seniai parašę. 
Tai ir palikau. Jiems gal reikalingiau, negu man. Jis 
dabar visą mėnesį ligoninėj išgulėjo, tai reikalas dar 
labiau padidėjo. Ir grįžau tik vakar vakare. Daoar svar
biausias dalykas, kurį noriu Tau papasakoti. Apie jj 
niekada nepagalvojau. Tu irgi turbūt nebuvai 
pagalvojęs. Ne, tu niekada negalėjai pamanyti, kad 
žmogus galėtų būti taip prakeiktai rafinuotas. 

(Bus daugiau) 

i 
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TREMTINIŲ IR POLITINIŲ 
KALINIŲ RŪPESČIAI BEI 

PROBLEMOS 

Buvusio Lietuvos prezidento 
Vytau to Landsbergio at
silankymo JAV-se proga Vikto
ras Nakas, Lietuvos ambasados 
Spaudos ir politinių reikalų at
stovas, paprašė Antaną Dundzi-
lą ir mane trumpam susitikimui 
su Vytautu Landsbergiu. Susi
tikimo tikslas — išgirsti ir į 
spaudą pateikti žinių apie trem
tinių ir politinių kalinių būklę, 
problemas ir rūpesčius. 

Važiuojant į šį susitikimą, 
kuris įvyko balandžio 29 d. 4 
vai. p.p. Dulles aerodrome, gal
vojau apie Lietuvos tremtinius. 
Tremtiniai tai mūs tautos tra
gedijos gyvieji liudininkai, tai 
motinos ledinės ašaros, 
uždengusios mirštantį kūdikį 
nuo žvarbaus žiemos vėjo, tai tė
vas, krentantis į sniegą, neat
laikęs šautuvo smūgio, tai bro
lis, tai sesuo, paguldę jauną, 
išsekusį kūną Sibiro taigoje. Ir 
kam jie nerūpi? Turi rūpėti 
kiekvienam iš mūsų. Turim iš
tiesti ranką kiekvienam ir 
padėt sugrįšt jiems į namus, o 
namuos rast būdų jų geresnei 
buičiai ir ateičiai. 

Su tokiomis mintimis atsira
dau Dulles aerodrome. Ten jau 
laukė kolega Antanas. Po kiek 
laiko sulaukėm ir Vytauto 
Landsbergio, kuris buvo atlv-
dėtas ambasadoriaus S. Lozo
raičio, Viktoro Nako ir Ramū
no Astrausko. 

Pokalbis tuoj pat prasidėjo, 
nes laiko maža. Klausimus 
klausėm abudu. Norėjom kuo 
daugiau išgirsti apie Politinių 
kalinių ir tremtinių būklę, 
rūpesčius ir klausimus. 

Buvęs Lietuvos prezidentas 
Vytautas Landsbergis savo 
pašnekesį taip pradėjo: 

— Vienas toks mano kelionės 
antrinis tikslas, bet man labai 
svarbus ir artimas, yra pagalba 
grįžusiems ar grįžtantiems, ar 
norintiems grįžti į Lietuvą, dau
giausia iš Rusijos arba iš kitų 
buvusios Sovietijos kraštų. 
Galima nesunkiai numatyti, 
kad jeigu Rusijoj prasidės kokia 
nors sumaištis , ta i t a s 
grįžtančiųjų srautas gali stai
giai padidėti. Taip, kaip bėgo 
šeimos iš Moldavijos, kai ten 
mūšia i prasidėjo. Reikėjo 
žmonėms padėti ir dabar tenka 
padėti. Grįžta iš Uzbekijos, 
grįžta iš Kazachstano, o apskri
tai Rusijos plotuose skaičiuo
jama apie keliasdešimt tūks
tančių lietuvių, kurie nebūtinai 
šiandien grįžta, bet gali pradėti 
grįžti smarkiau, negu vyksta 
grįžimas šiandien. Be to, ir 
anksčiau grįžusių tremtinių ir 
politinių kalinių po Stalino mir
ties arba vėliau ar net atgavus 
nepriklausomybę — jie labai 
dažnai susidūrė su dideliais sun
kumais Lietuvoje, neberasdami 
arba neatgaudami savo namų, 
neturėdami sveikatos. Jų tarpe 
yra nemaža invalidų, kiti gulin
tys lovoje, gyvenantys sunkiose 
sąlygose iš nedidelių pensijų, 
kurios dabar yra dažnai nepa
kankamos net va is tams 
nupirkti. Kai ką jiems padeda 
Caritas ar kitos panašios or
ganizacijos. Kurie nori grįžti, 
yra rūpesčių net bilietą 
nusipirkti, kur nors prisiglaus
ti, atvažiavus į Lietuvą. Tai 
atviri klausimai, dėl kurių 
Lietuvoje įsteigtas grįžimo 
FONDAS su centru Vilniuje. 
Pradžią jam davė Brazilijos 
lietuviai — auka — pora tūks
tančių dolerių, kurią man 
įteikė, kai buvau Rio de Ženero 
viršūnių konferencijoje. Aš Šią 
auką panaudojau kaip pradinį 
įnašą įkurti tokį Fondą. Jis turi 
savo valdybą, pirmininką. Jie 
savarankiškai tvarkosi, bet 
man tai rūpi ir todėl aš esu 
atvežęs į Jūsų kraštą ne tiktai 

kvietimą paremti tą fondą, bet 
ir dokumentaciją su pavyz
džiais, kiek žmonių yra net per 
trumpą laiką, per pora šių metų 
mėnesių, gavę paramą. Lietu
voje tai yra didelė parama jeigu 
žmogus, kuris neturi pinigų, 
vaistams gauna 20 dol. Tai yra 
apie 10,000 talonų dabartinėj 
Lietuvoj. Jis džiaugiasi, dėkoja 
ir jaučiasi nepamirštas. Kitas 
senas žmogus mano, kad ir 
laidotuvėms užteks, žodžiu, yra 
labai dramatiški tie skaudūs 
dokumentai ir prašymai, ir 
nuoširdžios padėkos. 

— Kur y ra tie dokumentai? 
— Aš esu prašęs p. Nako per

duoti Broniui Nainiui, kitą p. 
Zaparackui Detroite. Palikau 
Didžiojoj Britanijoj bei Lietuvos 
ambasadoj Vašingtone. 

— Kada tas fondas buvo 
įsteigtas? 

— Įsteigimo dokumentai 
rodo, kad jis yra įsteigtas pra
ėjusių metų vasarą. 

— Ar, J ū s ų manymu, šis 
fondas efektingai veikia? 

— Negaliu lyginti su kuo 
kitu, kaip padėti našlaičiams, 
padėti invalidams, šis fondas 
turi tam tikrą specifiką, būtent, 
padėti Lietuvos žmonėms, la
biausiai nukentėjusiems Lietu
voje. Buvo skelbiama apie šį 
fondą, tačiau aš suprantu, kad 
apie jį reikia kalbėti dažniau, 
daugiau, prašyt, kad pakartotų 
tuos skelbimus ir sąskaitų 
numerius dėl aukų. Gal atsi
ras tų Amerikos miestuose 
žmonių, kurie apsiimtų būti at

stovais — kokių nors renginių 
metu, ar kaip kitaip sukelt šiek 
tiek pinigų, lėšų šiam fondui. 
Tie žmonės ne tik patys aukotų, 
bet kartu paskatintų ir kitus 
aukoti šiam tikslui. 

— Ar J ū s įsteigėt šį fondą? 
— Mano iniciatyva buvo. Aš 

daviau pradžią, tačiau aš 
nevadovauju. Tam fondui vado
vauja vienas iš Politinių kalinių 
ir Tremtinių Vilniaus organiza
cijos vadovų, Vytautas Ci-
nauskas. Jis dabar yra pensi
ninkas. Jis yra žinomas iš savo 
poezijos, kurią rašė, ilgesnį 
laiką nespausdindamas. Dabar 
yra išleidžiama jo poezijos kny
gelių. Galima pastebėti jo pa
vardę leidžiamam laikrašty 
„Tremtinys". 

— K o k i a y r a a p s k r i t a i 
d a b a r Lietuvoje tremtinių 
būklė? 

— Ji tikrai negeresnė, o blo
gesnė, negu tų žmonių, kurie 
buvo likę Lietuvoje. Kai jie grįžo 
po Stalino mirties, jie buvo su
tinkami oficialios komunis
tiškos valdžios labai priešiškai. 
Kai kuriems neleidžiama Lietu
voj gyvent, arba miestuose gy
vent. Nemaža jų apsigyveno 
Latvijoj ar Karaliačiaus srityse. 
Į juos buvo žiūrima ir toliau 
kaip į priešus ar kaip į pa
vojingus žmones, kurie gali 
keršyt. Daugelio turtas yra su
naikintas. Kai kurie atgavo 
savo turtą, kiti nesuspėjo. 
Dabar, po paskutinių rinkimų, 
kai naujas seimas pakeitė namų 
nuosavybės sugrąžinimo įsta
tymą, tie, kurie anksčiau neat
gavo savo nuosavybių, matyt, 
jau neatgaus. Pakeitė įstatymą 
į tą pusę, kad nuomininkas turi 
pirmenybę prieš savininką. 
Daugelis jų dar tikėjosi žemę at
gauti, arba atgavus išnuomoti, 
arba patiems, ar vaikams ten 
kurtis. Tačiau vėl yra sustab
dytas žemės grąžinimas. 

— Paskut inėmis dienomis 
y ra p raves t a s imigracijos 
į s t a t y m a s . 1994 me ta i s į 
Lietuvą galės imigruoti apie 
2,500 žmonių — a r šitas įsta
t y m a s ne r i bo j a , ne sa i s to 
t remtinių? 

— Man reikėtų pasižiūrėti 

CLASSIFIED GUIDE 

Vašingtono aerouoste susitikę (iš kairės) L.etuvos ambasadorius JAV Stasys Lozoraitis, Seimo 
opozicijos vadas prof. Vytautas Landsbergis ir Antanas Dundzila. 
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konkrečiai, būtų labai negerai, 
jeigu saistytų. Požiūris į trem
tinius turi būti visai kitoks, net 
jeigu jie ir yra šiuo metu Rusi
jos ar kitos šalies piliečiai. Jų 
Lietuvos pilietybė yra išsau
gota, jie turi grįžt kaip Lietuvos 
piliečiai. 

— Kodėl Tremtinių ir Poli
t inių kal inių v i suomenė , 
kurioj yra apie 60 tūkstančių, 
neišaugo ka ip stipri politinė 
grupė, kuri galėtų būti įta
kinga valstybės gyvenime? 

— Paskutiniuose rinkimuose 
į Seimą Politinių kalinių ir 
Tremtinių sąjunga ir Politinių 
kalinių sąjunga, nes jų yra dvi, 
dalyvavo rinkimuose. Turi 
atstovus Lietuvos Seime, kurie 
visi dalyvauja vieningoje opo
zicijoje Tėvynės Sandaroje. 
Tačiau iš tikrųjų stipresnio 
kasdieninio politinio daly
vavimo galima buvo pasigesti. 
Didelis jų dėmesys buvo 
nukreiptas į socialinę tarpu
savio pagalbą ir paramą savo 
nariams. Gal ir iš dalies dėl to 
dalis politinių kalinių prieš 
porą-trejetą metų sudarė atski
rą organizaciją, norėdami dau
giau politiškai angažuotis. 

— Kaip su konsulo klau
simu Sibiro lietuviams trem
tiniams? 

— Konsulo dar nėra paskirta 
nei Sibire, nei Karaliaučiuje. 
Abejose vietose yra labai svar
bu ir reikalinga. Matyti, bus 
paskirtas. Konsulas turėtų 
turėti platesnius uždavinius, ne 
tik rūpintis tremtiniais, be abe
jo, tremtiniai turėtų į kur kreip
tis, tai būtų labai svarbu. Mes 
tikrai turėtumėm daugiau ži
nių, daugiau suvoktumėm pro
blemos mastą ir galėtumėm 
geriau jiems padėti. Tokiais po
reikiais, kaip teisę turėti lietu
vių kunigą, nes neturi nei vieno 
didžiausiuose Sibiro plotuose; 
gauti lietuvišką spaudą, jeigu 
būtų tėvų pageidavimas, turėti 
lietuviškų pamokų. Dabar lietu
vių, kaip tautinės mažumos, 
teisės Rusijoj yra visiškai nega
rantuotos ir nerealizuojamos, 
nors mūsų sutartyje su Rusija 
yra labai aiškiai pažymėta toji 
dalis. Lietuviai, net arti prie 
Lietuvos, Karaliaučiaus srityje, 
toli gražu dar negali išrūpinti ir 
išsikovoti to, ką rusų mažuma 
turi Lietuvoje. 

— Kokia yra padėtis su 
Politinių kalinių ir Tremtinių 
istoriniais paminklais, archy
vais, bunkeriais, muziejais — 
ar ta visa medžiaga yra pavo
juje, a r ji saugi? 

— Dalis tos medžiagos yra jau 
veikiančiuose muziejuose. Aš 
manau, kad ji pakankamai 
apsaugota ir galbūt ten pavo
jaus nėra. Daug rūpesčio kelia 
KGB archyvai, ta dalis, kuri yra 
išlikusi Lietuvoje, yra išsau
gota. Ja pirmiausia rūpinosi 
politiniai kaliniai ir buvę par
tizanai. Ten visa jų kovų ir 
Lietuvos kančių istorija yra 
dokumentuota. Dabar tie do
kumentai yra leidžiami Laisvės 
Kovų archyvų serija, dabar kaip 
tik išėjo 6-tas numeris. Ten yra 
labai reikšmingi dokumentai. 
Ten paskelbtas vieno partizano 
dienoraštis, kuris daug dalykų 
mato iš vidaus, vertina ir mato 
partizanų judėjimo problemas ir 
blogybes, kaip su jomis tenka 
kovot i ir gyvent i . Labai 
skaudžiai rašo apie Vakarų 
pasaulio tylėjimą dėl Lietuvos 
partizanų karo, lygindamas su 
radijo žiniomis apie įvykius 
Graikijoj, kur koks nors ko
munistų nušautas partizanas 
yra iškeliamas kaip labai didelė 
Europinė problema, o tuo tarpu 
kai šimtai nužudytų vyrų, 
išmestų miestelio aikštėse ir 
gatvėse Lietuvoje yra nema
tomi, nutylimi. Tarp kitko, jis 
taip pat rašo, kokią reikšmę turi 
nors ir mažiausia, rankoje su
tr inta, išeivijos laikraščio gau
ta žinutė, kur apie juos rašoma, 
kur jie yra vis dėlto neužmiršti 
ir kažkas apie juos žino. Svarbu, 
kad šie dokumentai nenyktų 
dalimis ar atskirais lapais, ar 
bylomis, kurios gali inkriminuo
ti žmones, dabar esančius val
džioje arba valdančioje partijoje. 

— Ar yra kokio nor s pa
gr indo, kad šie dokumen ta i 
b ū t ų pogrindyje, ku r i e būtų 
fotografuojami i r ekspor
tuojami čia į Ameriką, kad 
nežūtų Lietuvoje? 

— Jeigu išeivija turėtų sau
gius archyvus apsaugotus ne tik 
nuo kokios išorinės kliūties, bet 
ir nuo ateities. Jei išeivijos jėgos 
gali nusilpti, archyvai gali likti 
be globos ir gali būti sulieti su 
Amerikos archyvais. Jeigu kas 
nori asmeninį Lietuvoje turimą 
archyvinį turtą perkelti į Vaka
rus, aš pasakyčiau, kad nebūtų 
visiškai nelogiškas ir keistas 
dalykas. Jeigu Jūs galėtumėt 
savo jėgomis, f inansais , 
žmonėmis ir, atsiklausę valdžios 
organą, archyvinę medžiagą 
perfotografuoti, perfilmuoti ir 
saugiai laikyti Vakaruose — čia 
būtų svarbus darbas. Galit 
padaryt mėginimą. Tie archyvai 
yra valstybės žinioje. 

Elvyros Vodopolienės 

Svarbiausias dalykas, kuo 
dabar yra susirūpinę ne tik 
politiniai kaliniai, bet ir demok
ratinė Lietuvos visuomenė, yra, 
kad esami KGB archyvai galė
tų būti naudojami, galutinai 
įsteigto Genocido tyrimo centro, 
dėl kurio įsteigimo buvo priim
tas įstatymas praėjusių metų 
pabaigoje ir tas Centras iki šiol 
oficialiai neįsteigtas, nes 
vyriausybė, atėjusi į valdžią 
po rinkimų, nepatvirtino jo sta
tuto ir nepatvirtino jo vadovo. 
Viskas tebėra laikinoj, neapsi-
brėžtoj būklėj ir yra abejonių 
kas toliau bus padaryta. Kokie 
žmonės bus paskirti vadovauti, 
prižiūrėti išsaugoti archyvus ir 
ar jais bus galima pasitikėti, ir 
ar jais pasitikės Politinių 
kalinių organizacijos. Jeigu 
nepasitikės, mes turėsime dar 
vieną iš didelio įtempimo šaltinį 
Lietuvoje. 

* * * 

Šiais žodžiais buvęs Lietuvos 
prezidentas Vytautas Landsber
gis baigė nepaprastos svarbos 
pokalbį. Padėkojom ir toliau 
lydėjom didingą mūsų tautos 
asmenybę. Kažkodėl buvo 
graudu: dėl tremtinių ir poli
tinių kalinių, dėl dabartinės 
būklės Lietuvoje ir dėl to, kai 
matėm ambasadorių Lozoraitį 
spaudžiant buvusio Lietuvos 
prezidento Vytauto Landsbergio 
ranką, nes žinojom, kad ir mes 
greitai spausim ranką ir šiai di
dingai asmenybei — ambasado
riui Lozoraičiui, jį išlydint iš 
Lietuvos ambasados Va
šingtone. 

Elvyra Vodopalienė 

HELP WANTED REAL Į S T A T E 

LAMCOCO. 
VVashington, D.C. 

Mko darbininko, mokančio prižiūrėti ir 
pataisyti namo vidaus bei išorės (rengimus: 
turi nebijot laipioti kopėčiomis. Pradžiai $5 į 
vai Kreiptis, tel. 202-244-2373 

MISCELLANfOT*-

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Cnicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ^ 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wast 95th Stret 
Tai . — (70S) 424-8654 

(312) 581-8654 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

FOR RENT 

ZIGY CONSTRUCTION 
Gerai ir pigiai atlieka namų remontus: 
virtuvės, vonios kambarius, „siding", 
„tuckpointing", cemento ir dažymo 
darbai, porčiai, langai ir kt. Tel. 
312-286-7169 arba 312-616-3732. 

Išnuomojamas 5 didallų kamb., 2 
mleg. butas, šiluma ir karstas van
duo. Suaugusiems arba pensi
ninkams. Be gyvuliukų. Skambinti 
312-737-1097 

Movlng—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gediminas: tai. 312-925-4331 

IEŠKO 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

A publk service of this nevvspaper 

Sportą 6 travel bualnasaman 
lives in California. Age 36. Seeking 
young, attractive outgoing vvoman 
vvith positive outlook on life. 20-27 
years oi d. Please send photo and 
a short letter to: Kęstutis Bun-
garda, 999 Rancharos Dr. Sta. 
B, San Marcos, CA 92069. 

ŠIĄ VASARĄ 
KELIAUKITE Į LIETUVĄ PIGIAI! 

New York—Vilnius ten ir atgal $898 
Chicago—Vilnius ten ir atgal $989 
Tampa—Vilnius ten ir atgal $989 

TRAVEL & TRADE INTL. 
Aras Mieželis, CEO Bette Gaskey, Pres. 

50 Corey Ave., St. Petersburg Beach, FL 33706 
Tol. 813-360-5200 Fax 813-360-1957 

BUS NAUDOJAMAS 
VIETINIS KURAS 

Alytaus eksperimentiniame 
namų statybos kombinate bus 
pastatyti pirmieji respublikos 
pramonės įmonėse šilumos ga
mybos įrenginiai, naudojantys 
vietinį kurą. Vietinis kuras — 
malkos, mediena, durpės — Lie
tuvos kuro balanse kol kas 
sudaro tik du procentus, bet 
pokyčiai ekonominėje situacijoje 
gamybininkus skatina labiau 
susidomėti tokiu kuru. Specia
listai apskaičiavo, kad vietinis 
kuras galėtų patenkinti iki 30 
proc. mūsų ūkio poreikio šilu
mai. Jis perpus pigesnis, jį 
naudojant, mažiau teršiama 
aplinka. Vietinį kurą galinčius 
naudoti įrenginius, a rba 
mazgus, ir detales jiems jau 
gamina dešimt Lietuvos įmonių 
ir akcinių bendrovių. 

INTERNATIONAL ę 
TRAVEL CONSULTANTS ^ Z a i / j A i * 

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

CARGO — siunčiame oro linija 
,,ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9525 South 79th Avanua 
Mefcory HM, Illinois 60457 
Tai 70S-43O-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
VKfriua, Ustuva 

Telefonai: 77-7«-t7 Ir 77S3-92 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LAIKAS IR {VYKIAI, atsiminimai. Kazys Karuža. 
430 psl $10 .00 

AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖJE, Sibiran tremtinių atsi
minimai. 303 psl $10.00 

PO AUKŠTAISIAIS SKLIAUTAIS, poezija. Bernar
das Brazdžionis. 191 psl $12.00 

LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945-1990. 
Red. Kazys Bradūnas ir Rimvydas Šilbajo
ris. 864 psl $30.00 

AMERIKOS LIETUVIAI GYDYTOJAI (1884-1984) 
Milda Budrys, M.D. 194 psl $20.00 

MEŠKOS MAUROJIMO METAI, romanas. Ka
zimieras Barėnas. 444 psl $15.00 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS NETEN
KANT — [VYKIAI. Edvardas Turauskas. 280 
psl $6.00 

AUKSINIO SAULĖLYDŽIO GUNDYMAI, 
romanas. R. Spalis. 384 psl $10.00 

LAISVĖS BYLA. Vytautas Landsbergis. 349 psl. $15.00 
ANAPUS HOROZINTO, Australiškos apysakos. 

Ava Saudargienė. 189 psl $9.50 
KITUOSE KRAŠTUOSE, kelionių įspūdžiai. 

Stasys Dalius. 383 psl $9.00 
MAŽOJI LIETUVA IR TVANKSTĄ. Vilius Pėterai-

tis. 454 psl $50.00 
PAŠAUKĖ MANE... pop. Jono Povilo II biografija. 

Vertė kun. R. Jakutis. 351 psl $4.00 
ŠALIS, KURIOJE GYVENAM. Kelionių po JAV 

įspūdžiai. Vincas Šalčiūnas. 296 psl. . . . $12.50 
THE SVVORD AND THE CROSS. a history of the 

church in Lithuania. Dr. Saulius Sužiedėlis. 
264 psl $9.95 

LIETUVIŲ SUKILIMAS VILNIUJE 1941 metais. 
Vytautas Rimkus. 94 psl $4.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir pers
iuntimo išlaidos. 

i . 



JAV LB VIDURIO VAKARŲ 
APYGARDOS APYLINKIŲ 
METINIS SUVAŽIAVIMAS 

Sekmadienį, balandžio 25 d., 
į Lietuvių centro Bočių menę 
rinkosi bendruomenės veikėjai 
pasaulio metiniam Vidurio 
Vakarų apygarods apylinkių su
važiavimui. Registraciją pra
vedė Marąuette Parko apylin
kės valdyba. Suvažiavimą ati
darė ir invokaciją perskaitė apy
gardos pirmininkas Kazys 
Lauka i t i s . Buvo t rumpai 
pagerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Prezidiumą sudarė 
apygardos valdybos nariai: 
Kazys Laukaitis, Kęstutis Je-
čius, Svajonė Kerelytė ir Agnė 
Katiliškytė-Berner. Sudarius 
darbo komisijas ir perskaičius 
pereito suvažiavimo protokolą, 
pradėjo pranešimus PLB pirmi
n inkas Bronius Nainys. 
Pakalbėjo apie PLB Seimą, 
kuris įvyko 1992 m. liepos 
mėnesį ir kuriame dalyvavo 
apie 109 atstovai iš visų 
pasaulio lietuvių bendruo
menių. Suvažiavimo dalyviai 
atidžiai klausėsi apie Br. Nainio 
kelionę po Sibirą. Apibūdino 
PLB valdybos sudėtį, atliktus ir 
planuotus darbus. Paminėtina, 
kad daugiau dėmesio bus krei
piama į išeiviją. Lietuvai bus 
bandoma padėti ekonomine, 
humnitarine ir visuomenine 
pagalba, bet dabar reikia vėl 
dėmesį atkreipti į išeivijos lietu
vius, kad nepražūtų lietuvybė 
už gimtinės ribų. Labiausiai 
PLB valdyba rūpinasi lietuvybe 
buvusiuose rusų okupuotuose 
kraštuose. 

Uždavinių PLB valdyba turi 
daug ir nemažų. Reikia ryšius 
palaikyti su Lietuva. Nepapras
tai didelis užsimojimas — tai 
iš leist i 16 tomų Lietuvos 
kančios istoriją anglų ir lietuvių 
kalba. Darbas jau pradėtas ir 
pirmas tomas greitai bus ati
duotas į spaustuvę. 1994 metais, 
Lietuvoje vyksta šokių ir dainų 
šventė. Išeivija kviečiama gau
siai dalyvauti. Šie metai taip 
pat yra Dariaus ir Girėno metai. 
PLB valdyba ruošiasi tinkamai 
paminėti Dariaus ir Girėno 
skrydį. Bandoma jų kelionę rep-
l ikuot i dviem l ietuviais 
lakūnais. 

Toliau įdomų pranešimą davė 
Indrė Tijūnėlienė, „Saulutės" 
pirmininkė. Tai komitetas 
Lietuvos našlaičių globai. 
Pirmininkė pati važiuoja į 
Lietuvą šią vasarą aplankyti 
našlaitynus, kurių Lietuvoje 
yra apie 33. .„Saulutės" pagrin
dinis tikslas yra gauti finansinę 
paramą iš amerikiečių, o ne iš 
lietuvių kišenių. Šiuo metu 
vyksta „kimštinukų" vajus ir 
organizacijos logo konkursas. 
Yra užmegzti ryšiai su 
krepšinio žvaigžde Šarūnu 
Marčiulioniu, kuris daug dirba 
su aklais vaikais Lietuvoje. 

Sekė JAV LB krašto vadybos 
Socialinių Reikalų tarybos 
pirmininkės Birutės Jasaitienės 
pranešimas. Apibūdino Tarybą, 
jos tikslus, atliekamus darbus. 
Tarybos pagrindinis darbas — 
tai padėti vyresnio amžiaus 
lietuviams. Dabar taip pat yra 
svarbus darbas šelpti ir padėti 
a tvykusiems iš Lietuvos 
Įvairūs, Tarybos parūpinami, 
patarnavimai: vežamas maistas 
į namus, kurie negali išvykti, 
raštinė pildo įvairias valdžios ir 
draudimo anketas bei dokumen
tus. Seklyčioje vyksta įvairios 
pamokos, informacinės popietės, 
organizuojamos kelionės bei 
ekskursijos. Naujausias tarybos 
projektas — tai Vaikų Viltis. 
Sunkiai sergantys vaikai iš 
Lietuvos yra atgabenami į 
Ameriką, kur jiems padaromos 
operacijos. Taip pat dabar kas 
šeštadienį „ D r a u g e " yra 
Socialinių Reikalų skyrius. 
Suvažiavimui tikrai padarė 
didelį įspūdį Taryba ir jos 
neilstanti pirmininkė Birutė Ja
saitienė. 

Švietimo Tarybos pranešimą 
girdėjome iš pirmininkės Re
ginos Kučienės. Du pagrindiniai 
Švietimo tarybos uždaviniai, tai 
mokyklų išlaikymas ir pro
gramų pakeitimas. Šiuo metu 
veikia 19 lituanistinių mo
kyklų, kurias lanko 1,000 
mokinių. Džiugu pastebėti, kad 
mokinių skaičius pakilo net 75 
nuo praėjusių metų. I apylinkes 
buvo kreipiamasi, ir jų prašoma 
paremti mokyklas savo ribose. 
Didelė padėka buvo išreikšta 
Lietuvių Fondui už paramą. 
Paminėta, kad Švietimo taryba 
perėmė vaikų žurnalo „Eglu
t ė s " spausdinimą. Yra 
palaikomi ryšiai su Lietuvos 
mokyklomis, mokyklos minės 
Dariaus ir Girėno skridimą ir 
yra skelbiami rašinių ir piešinių 
konkursai mokyklose. Pirmi
ninkė Kučienė taip pat bando 
aplankyti visas mokyklas. 

Po to Svajonė Kerelytė per
skaitė ką tik gautą faksą iš 
Krašto valdybos pirmininko 
Vytauto Maciūno, kuris ne
galėjo suvažiavime asmeniškai 
dalyvauti. Sveikino suvažia
vimo dalyvius ir linkėjo darnios 
dienos. Minėjo, kad pasikei
timai Lietuvoje verčia bendruo
menę peržiūrėti savo kryptį. 
Pakvietė visus dalyvauti Detroi
t e , LB darbuotojų konfe
rencijoje, birželio 19-20 d. 

Išklausius pranešimų, buvo 
diskusijos ir klausimai. Kilus 
klausimui, kokie santykiai PLB 
valdybos su Kanados ben
druomene, Br. Nainys atsakė, 
kad abi labai graž.iai bendradar
biauja. Buvo p a t e i k t a s 
klausimas B. Jasaitienei, ar yra 
vedama kokia nors emigrantų iš 
Lietuvos registracija. Atsakyta, 
kad neįmanoma tokius sąrašus 
tiksliai sudaryti. Galvojama, 
kad Čikagoje ir apylinkėse, yra 
tarp 5,000-10,000 naujų atvyku
sių. Registracijos komisija 
pranešė, kad suvažiavime daly
vauja 45 atstovai. Suvažiavimui 
priėmus duotus pranešimus, 
toliau klausėsi Vidurio Vakarų 
apygardos pranešimų. Pirmi
ninkas Laukaitis savo veiklos 
žinias išspausdino ir prane
šimas buvo visiems išdalintas. 
Iždininkas Kęstut is Ječius 
trumpai apibūdino valdybos 
iždo stovį. Ižde šiuo metu 
1,616.29 dol. Devynios apy
linkės a t s i ska i tė už 1992 
solidarumo įnašą. Ječius taip 
pat painformavo apie apylinkių 
pirmininkų suvažiavimą, kuris 
įvyko kovo mėnesį Čikagoje. 
Dalyvavo devyni pirmininkai iš 
10 apygardų. Daug dėmesio 
buvo atkreipta į visuomeninius 
darbus. Ryšiai su Lietuva, be 
abejo, svarbūs ir buvo aptarta, 
kaip juos palaikyti. Ruošiama 
vaizdajuostė apie tai, kas buvo 
atlikta išeivijoje per 40 metų. 
Kai apygardos davė savo prane
šimus, pastebėta, kad visi 
minėjo, jog apylinkės nori dau
giau žinių iš Krašto valdybos. 
Apygardų ribos ir įstatų pakei
timai taip pat buvo diskutuoti. 

Vidurio Vakarų apygardos 
Kontrolės komisijos narys 
Juozas Šlajus perskaitė komisi
jos pranešimą, siūlė suvažia
vimui jį patvirtinti ir padėkoti 
iždininkui Kęstučiui Ječiui už 
pavyzdingą darbą. Suvažiavimo 
nariai pritarė plojimu. Toliau 
buvo Algio Regio pranešimas. 
Jisai j au 25 metus pirmi
ninkauja JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardos komitetui 
pasauliečių teisėmis apsaugoti 
Šv. Kazimiero l ie tuvių 
kapinėse. Jisai paminėjo, kad 
jau 90 metų praėjo nuo Šv. 
Kazimiero kapinių įsteigimo. 
Suvažiavimo narius ragino 
nepamiršti kapinių ir gausiai 
dalyvauti bendruose minėji
muose, kurie tenai ruošiami. 
Toliau vyko diskusijos apie 
pranešimus ir jų priėmimas. 

Suvažiavimo nar ia i siūlė 
padėkoti Algiui Regiui už 25 
metų darbą Šv. Kazimiero 
kapinių reikalams. Minėjo, kad , 
Lietuvių Bendruomenė turėtų 
šimtu procentų paremti šį komi
tetą. Pranešimai buvo priimti ir 
suvažiavimo dalyviai išsiskirs
tė trumpai pertraukai, pasi
vaišinti Juzelės Laukaitienės 
paruoštais užkandžiais. 

Po pertraukos klausėmės 
apylinkių pranešimų. Girdė
jome raštu arba žodžiu iš šių 
apylinkių: Brighton Parko, 
Cicero, East St. Louis, Mar
ąuette Parko, East Chicago, 
Lemonto, Melrose Parko, 
Michiana ir Wisconsin. Įdomu 
buvo išgirst i , kas darosi 
apylinkėse. Visos dirba ir kru
t a , ka ip pajėgia. Kitose 
apylinkėse nariai jau beveik 
visi pensininkai, tai sunkiau 
darosi atlikti užduotus darbus. 
Apylinkės bando palaikyti glau
džius ryšius su amerikiečių val
džios pareigūnais . Visos 
apylinkės pareikalavo arti
mesnių ryšių su Krašto val
dyba. Reikalauja daugiau in
formacijos ir kad ta informacija 
ateitų laiku, atitiktų kiekiu 
kiekvienai apylinkei. Labai 
smagu buvo išgirsti iš Albino 
Karniaus, kuris pirmininkauja 
naujai įsisteigusiai Michianos 
apylinkei . Šiai apylinkei 
priklauso lietuviai,kurie gyvena 
Michigano pietvakariuose ir In
dianos šiaurvakariuose. 
Linkime jiems sėkmės ir ilgai, 
ilgai gyvuoti. Kazys Laukaitis 
pasidžiaugė, kad tiek daug 
apylinkių dalyvavo suvažia
vime, ir ragino visas apylinkes 
bandyti išleisti kokį nors žinia
raštį. 

Kitas punktas buvo disku
sijos, pageidavimai ir rezoliuci
jos, todėl atsirado proga visiems 
gerai išsikalbėti apie reikalus ir 
rūpesčius. Daug buvo disku
tuota apie Krašto valdybos pra
vedamą profesionalų lietuvių 
registraciją. Vienos apylinkės 
galvoja, kad čia tik pakarto
j imas, nes kiekviena pro
fesionalų organizacija turi savo 
sąrašus. Iš viso manoma, kad ši 
registracija nebloga idėja, tik 
gal apylinkėm kiek neaišku, 
kaip ją pravesti. Rezoliucijų 
komiteto pirmininkas Jonas Ru
gelis perska i tė sudarytas 
rezoliucijas: 

1. Paskutinių trejų metų 
laikotarpyje spaudoje pastebime 
didelį lietuvių kalbos gadinimą. 
Priviso visokiausių svetim
žodžių, kuriems yra puikiausių, 
grynai lietuviškų, išsireiškimų. 
Suvažiavimo dalyviai pagei
dauja lietuviškų laikraščių bei 
kitų leidinių redaktorius bei ko
respondentus atkreipti dėmesį į 
taisyklingą, gryną lietuvių 
kalbą. 

2. Suvažiavimo dalyviai 
reiškia padėką Algiui Regiui, 
JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos Komiteto pasauliečių 
teisėms apsaugoti Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse pirmi
ninkui, už 25 metus puikiai 
atliktą darbą. 

3. Pageidaujame, kad JAV LB 
Krašto valdybos nariai pla
ningiau veiktų ir sumaniau leis
tų pinigus, liečiant šiuos du 
reikalus: a. kad siuntos nebūtų 
pavėluotos ir todėl nebūtų 
siunčiamos brangiomis kaino
mis, ir b. kad siuntos dydis ati
tiktų apylinkės narių skaičių. 

Suvažiavimo nariai priėmė 
rezoliucijas plojimu. Diskusijos 
vyko toliau apie dabar atvyku
sių iš Lietuvos reikalą. Kilo 
klausimas, kaip juos geriausiai 
galime įjungti į išeivijos 
lietuvišką gyvenimą. Ilgesnės 
diskusijos vyko dėl neaiškumų 
apylinkėse apie solidarumo 
įnašą. Kitur neaišku, ar 5 dol 
įnašas yra visai šeimai, ar kiek
vienam nariui. Kiti nariai 
galvoja, kad neteisinga vienam 
asmeniui mokėti tiek pat, kiek 
dirbančiai porai. Svarbiausias 
punktas, kuris buvo visiems pa
brėžtas Broniaus Nainio, tai. 
kad čia yra ne nario mokestis, 
o solidarumo įnašas. Niekam 

LAIŠKAI 
NETIKSLI IR UŽGAULI 

INFORMACIJA 

Šeštadienio „Drauge" 
(gegužės 8 d. Nr. 88) pirmame 
puslapyje straipsnyje: „Lozo
raičio atšaukimas vertinamas 
neigiamai" rašoma: „Visos 
Lietuvos politinės partijos, 
išskyrus LDDP, neigiamai įver
tina praėjusią savaitę įvykusį 
Lietuvos Ambasadoriaus Wa-
shingtone Stasio Lozoraičio 
atšaukimą, praneša „Draugui" 
korespondentas iš Vilniaus ge
gužės 6 d. Jis taip pat informuo
ja, kad „Tiesos" laikraštyje 
buvo išspausdinti Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir Amerikos 
Lietuvių Tautinės sąjungos 
vadovų Grožvydo Lazausko ir 
dr. Leono Kriaučeliūno pareiš
kimai, pritariantys Stasio Lozo
raičio atšaukimui ir Vytauto 
Čekanausko paskyrimui". 

Nežinau, koks pareiškimas 
buvo padarytas Grožvydo La
zausko, bet kategoriškai panei
giu, kad mano laiške buvo kokia 
nors užuomina apie Stasį Lozo
raitį ir pritarimas Stasio Lozo
raičio atšaukimui. Sužinojęs, 
kad Lietuvos Respublikos Va
šingtone atstovybėje yra numa
tomi pakeitimai ir ambasado
r iumi skiriamas Vytautas 
Čekanauskas, dabartinis Lietu
vos Respublikos garbės kon
sulas Los Angeles, parašiau 
Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministrui Povilui Gyliui 
pasveikinimą ir padėkojau už 
Vytauto Čekanausko parin
kimą šioms pareigoms. Vytau
tas Čekanauskas turi ilgametę 
diplomatinę patirtį, jau 17 metų 
eina Lietuvos Respublikos gar
bės konsulo pareigas Los 
Angeles, gražiai reprezentuoja 
Lietuvą, lietuvius ir išeiviją. 
Užsienio reikalų ministerija ne
galėjo geresnio sprendimo 
padaryti, parinkdama Vytautą 
Čekanauską Lietuvos Respub
likos ambasadoriaus pareigoms 
Vašingtone. 

Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
ALT sąjungos pirmininkas 

NEBUVO PRITARTA 
S. LOZORAIČIO 
ATŠAUKIMUI 

„Draugo" š.m. gegužės 8 d. 
laidoje pirmame puslapyje buvo 
įdėta jūsų Vilniaus korespon
dento skaitytojus klaidinanti 
žinia, kad „Tiesos" laikraštyje 
išspausdinti Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir Amerikos Lietuvių 
Taut inės Sąjungos vadovų 
Grožvydo Lazausko ir dr. Leono 
Kriaučeliūno pareiškimai, pri
tariantys Stasio Lozoriačio 
atšaukimui ir Vytauto Čeka
nausko paskyrimui. 

Mano laiške jokio pritarimo 
Stasio Lozoraičio atšaukimui 
nebuvo parašyta, tik pritarta 
garbės konsulo Vytauto Čeka
nausko paskyrimui Lietuvos 
atstovu VVashmgton, D.C. 

Pateikiu mano rašto tekstą; 
„Amerikos Lietuvių Taryba, 

kuri nuo pat 1940 metų jungia 
visas Amerikos Lietuvių 
demokratine- politines ir 
ideologines organizacijas, turi 
tikslą palaikyti ryšius su tauta. 

demokratinėmis organi
zacijomis ir su demokratiškai iš
rinkta Lietuvos Respublikos 
vyriausybe, derinant savo 
politinę pagalbinę veiklą 
Amerikoje. 

Noriu pareikšti, kad prita
riame Vytauto Čekanausko, da
bartinio Lietuvos Respublikos 
garbės konsulo Los Angeles, 
paskyrimui Lietuvos atstovu 
Washington, D.C. Jis ne t ik 
kaip visuomenės įžymus 
veikėjas, bet ir kaip sėkmingas 
Garbės konsulas turi reikiamą 
visuomeninį ir politinį 
patyrimą". 

Grožvydas J . Lazauskas 
ALTO pirmininkas 

ŽURNALISTAI VERTI 
PAGARBOS 

„Draugo" skaitytojų laiškų 
skyriuje Juozas Šlajus, labai tei
singai pasigenda pamirštos 
žurnalistų premijos. 

Šia tema mano straipsnis 
spausdintas „Drauge" 1992 m. 
rugpjūčio 18 d., į kurį atsakė 
Marija Remienė, Lietuvių Fon
do Pelno Skirstymo komisijos 
pirmininkė. 

Tuomet M. Remienė išsi
reiškė, kad neužtenka spaudoje 
pasiūlyti įsteigti „Spaudos 

rėmimo bei išlaikymo fondą", 
bet reikia pačiam griebti Jau t į 
už ragų" kaip tą padarė dr. Raz
ma, Lietuvių fondą steigiant. 

Tačiau mano pasiūlytas fon
das būtų nereikalingas, jeigu 
Kultūros fondas nebūtų panai
kinęs žurnalistų premijos. M. 
Remienė, išvardino lietuviškus 
laikraščius, kuriems iš praeitų 
metų (1992) pelno skirstymo ati
teko 28,300 dolerių. Tačiau keli 
šimtai dolerių paskirti žurnalis
tams, kurių dėka lietuviškoji 
spauda egzistuoja, juos paska
tintų dar daugiau dirbti. 

Pagaliau čia yra ne pinigų 
dalykas. Jeigu šiandien žurna
listai rašo į spaudą, tai daro ne 
už pinigą, bet iš meilės savajai 
spaudai. 

Jeigu mūsų Kultūros fondas 
yra nepajėgus skirti keletą šim
tų dolerių, tai galėtų vienam iš 
nusipelniusių žurnalistų skirti 
metinę — Garbės premiją — 
raštu ar kitu būdu. 

Išeivijos žurnalistą reikia 
įvertinti ir pagerbti viena ar 
kita forma už darbą ir pasi
aukojimą. 

Vytautas Šeštokas, 
Los Angeles, CA 

DAR DĖL SVETIMYBIŲ 
LIETUVIŲ KALBOJE 

Neseniai „Drauge" spausdin
ti keli straipsniai dėl svetim
žodžių lietuvių kalboje, ypač 
Lietuvoje. Noriu pasisakyti dėl 
žodžio „aerouostas". Lietuvoje 
kalbininkai nukalė naują žodį, 
žodžiui „aerodromas" pakeisti. 
Jie paliko tą patį graikišką žodį 
„aero" ir pridėjo lietuvišką 
„uostas". Vartojant žodį, reikia 
kiekvieną „aero" raidę tarti ats
kirai. Tuo tarpu turime savo 
žodį „oras", kuris tą patį 
reiškia. Manyčiau, kad iš tų 
dviejų lietuviškų žodžių suda
rytas „orouostas" būtų lengviau 
ištariamas, gražesnis ir tikrai 
lietuviškas. 

Ignas Petrauskas 

MARGUČIUS ATNEŠDAVO 
VELYKĖ 
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nėra privalomąjį mokėti, ir jei 
nemokėsi, t ikra i nebūsi 
prašomas pasitraukti iš Lietu
vių Bendruomenės sąrašų, ar 
bus uždrausta balsuoti. Kazys 
Laukaitis priminė suvažia
vimui, kad apygardos valdyba 
šiais metais vėl ruošia gegužinę 
ir pietus, ir ragino visus 
dalyvauti . Dar svarbesniu 
reikalu priminė, kad 1994 
metais bus Tarybos rinkimai ir 
kad jau dabar įpylinkėse reikia 
ieškoti kandidatų, kurie dirbtų 
ir pašvęstų k ek laiko. Šis su
važiavimas buvo uždarytas, gie
dant Lietuvos himną. 

Agnė Katiliškytė-Berner 

Gegužės 4 d. „Draugo" pasku
tiniame puslapyje pasigerėjau 
žavia Maironio lituanistinės 
mokyklos darželinukų-,.zuiku
čių" nuotrauka su Velykų Mo
čiute (?). Noriu patikslinti, kad 
tos pasakiškos būtybės lietuvių 
liaudis nevadino nei Močiute, 
nei Bobute, bet VELYKE. Ji 
geriems vaikams ankstų Vely
kų rytą padėdavusi ant palan
gės gražių margučių. Velykė 
buvo labai populiari Aukštai
tijoje. 

Liaudies papročius mažie
siems aiškinant, reikėtų var
toti teisingą terminologiją. 

Nijolė Užubaliene 
Chicago, IL 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
HELEN M. KAREIVA 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Motiną, Močiutę ir Promociute, kurios 
netekome 1992 m. gegužės 14 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jos niekad negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus aukojamos gegužės mėn. 14 d. 
7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje. 

Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Helen savo maldose. 

Nuliūdę: sūnūs ir duktė. 

A.tA. 
AGOTAI GUDAITIENEI 

mirus, skausmo valandoje dukterį JOLANDĄ 
KERELIENĘ, žentą ALFONSĄ, anūkes dr. VILIJĄ 
ir SVAJONĘ bei kitus artimuosius giliai užjaučiame. 

Dr. Jurgis ir Petronėlė Starkai 
Cesare ir Jūratė Ugianskiai 

AtA. 
MARIJAI BAČKAITIENEI 

mirus, giliausią užuojautą reiškiame sūnums 
STASIUI ir ALGIUI su šeimomis. 

Marija Kušlikienė 
Laima Braune, Liucija Gibson, 
Aldona Riškuvienė, Benius Kušlikis 
su šeimomis ir Algis Kušlikis 

Klubo nariui 

A.tA. 
LEONUI BARAUSKUI 

mirus, žmonai BIRUTEI, dukrai REGINAI, sūnui 
ROMUALDUI su šeima reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Amerikos Lietuvių Melrose Parko 
ir apylinkės klubas 

9r * 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai: pirmad., an-
trad., ketvlrtd. ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trečd. 9 v.r.—S 
v.v. Šeštd. 9 v.r.—1 v. p.p. 

LITERATŪRINĖ NAUJIENA 

LIETUVIU 
EGZODO 

UTKRATCRA 
M54W8 

•>ajt 

Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajo-
rio redaguota, dvidešimties autoru 
parašyta knyga, apžvelgianti vis^ 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpi Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai Įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas. 

Leidinys gaunamas „Drauge". 
4545 West 63rd Stree, Chicago, IL 
60629 Knygos kaina — $30 00 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00, \ Kanadą 
— $6 00, i kitus kraštus — $6.50. 
lllinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2.63 valstijos mo
kesčių 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Šv. Antano parapijoje, Ci
cero, 111., gegužės mėnesio 
ketvirtadieniais, 7 vai. vyksta 
gegužinės pamaldos su Mi-
šiomis. Bet ketvirtadienį, 
gegužės 20 dieną, kadangi tai 
yra Kristaus dangun žengimo 
šventė, jos bus prijungtos prie 
tos dienos lietuviškų Mišių, ku
rios bus 9 vai. ryto. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuopa 
savo gegužės 21d. susirinkime 
pagerbs motinas ir tėvus. Susi
rinkimas bus Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje, 4420 S. Fairfield, 7:30 
vai. vakaro. Nariai prašomi 
atsinešti savo tėvų fotografijas, 
nes tėvai bus pagerbiami specia
lioje programoje. Birželio 21 d. 
susirinkime bus vaišes, todėl re
zervacijas reikia padaryti pas 
Evelyn 254-7553 arba Scottie — 
582-3820. 

x A n t a n a s S p r i n d y s iš 
Deltonos, FL, mums rašo, kai 
vieną dieną gavo 4 „Draugo" 
numerius, nuvyko į savo pašto 
įstaigą ir paprašė, kad pakvies
tų Deltonos pašto to skyriaus 
viršininką. Ir kai jis atėjo, tai 
pareiškė jam savo nepasi
tenkinimą dėl tokio blogo patar
navimo. Tas pareigūnas pataręs 
kreipti dėmesį į „Publication 
Watch" formą. Šia proga galime 
dienraščio skaitytojams primin
ti, iog ši forma vra kasdien iš
siunčiama į įvairių miestų pašto 
įstaigas. Vienur laikraščio pri
statymas pagerėja, o kitur ne. 
Visą laiką daromi žygiai, kad 
išaiškintume, kodėl pristatomi 
keli numeriai vienu metu, o ne 
kiekvieną dieną po vieną 
laikraščio numerį. 

x Vytautas Zalatorius, pasi
žymėjęs Čikagos lietuvių vi
suomeniniame veikime ir spau
doje, nuo praėjusio pavasario 
gyvena Lietuvoje ir ten dirba 
draudimo įstaigoje. Neseniai jis 
viešėjo pas savo artimuosius, 
gyvenančius Bervvyne, IL. 
Dabar jis jau vėl grįžo į Vilnių. 

x Barbora Morkūnas iš 
Oak Lawn, 111., pratęsė 
prenumeratą, pridėjo auką, o 
laiške rašo, kad „Draugas" 
tikrai yra jos draugas, nes be jo 
būtų labai liūdna. Būna dienų, 
kad ateina pavėlavę kelių die
nų numeriai, bet tai pašto kaltė. 
Palinkėjo sėkmės „Draugui" ir 
visiems jo bendradarbiams. 

x Kviečiame visus daly
vauti PAVASARIO BALIU
J E , kurį ruošia PLC. Dalis 
pelno skirta stogo taisymui, 
kuris varva. Paremkite centrą. 
Balius bus šeštd., geg. 22 d. 
6:00 v.v. Rezervacijoms skam 
binti: (708) 257-8787 arba (708) 
257-7114. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" ke tvi r t i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai pristatomi per 10 
darbo dienų į namus. Kreip
tis: „ŽAIBAS*, 9526 So. 79th 
A ve., Hickory Hills, D 60457, 
tel. 708430-8090. 

(sk) 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas bus antra
dienį, gegužės 18 d., 7:30 vai. 
vak. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Chiropraktikas 
dr. Leon Kolodziej kalbės apie 
artrito kontroliavimą mankštos 
pagalba. Visi kuopos nariai 
prašomi susirinkime dalyvauti. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje šią savaitę skelbiami 
Gailės Antanaitytės ir Roberto 
Vito užsakai. 

x Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijoje ateinantį 
sekmadienį bus speciali rinklia
va „Dovana Lietuvai". 

x Nuo liepos mėn. 1 d. 
įėjimo mokestis į populiariųjų 
Čikagos Field - Gamtos - mu
ziejų pakeliamas vienu doleriu. 
Suaugusieji turės mokėti 5 dol.. 
vaikai, moksleiviai ir vyresnie
ji (nuo 65 m.) — 3.50 dol. Ketvir
tadieniais visiems lankytojams 
įėjimas nemokamas. Tikima, 
kad netolimoje ateityje įėjimo 
mokestis bus pakeltas ir Shedd 
akvariume. 

x Melrose P a r k o ir apy
linkių lietuvių klubas, 111., 
siunčia „Draugui" paremti 100 
dol. auką". Pasirašė — V. 
Rakauskas, kiubo iždininkas. 

x Donas Skučas iš Fairfax, 
VA, suprasdamas lietuviškos 
spaudos sunkumus, parėmė 
„Draugą" 50 dol. auka. 

x Juozas Ardys iš Fairview. 
PA, suprasdamas lietuviškos 
spaudos sunkumus išeivijoje, 
pratęsdamas prenumeratą pa
aukojo 120 dol. dienraščio išlai
dom sumažinti. 

x Inž. M. Jurga i t i s , Venice. 
Fla., pratęsė prenumeratą, pri
dėjo 70 dol. su prierašu: ..To
bulėjimui, ne vien „Eltos" žinių, 
bet ir krikščioniškos demokra
tijos principų iškėlimui Lietu
voje". Nuoširdus ačiū už auką. 

x A.a. Julijos Izokaitienės 
atminimui Šarūno Lietuvos 
Vaikų Fonde $235.00 paaukojo 
buvę dainaviečiai Floridoje: D. 
P. Griganavičiai, L. V. Jakušo-
vai, I. K. Jurgėlos. D. P. 
Kaval iauskai , E. M. Kra
sauskai, E. Z. Radvilai. J. Rad
vila. I. E. Slavinskai. I. L. So
deikos, B. Urbonienė ir D. 
Cibienė. 

x Leonas Ribikauskas, ki
lęs iš Pilkalnio km., Kuršėnų 
valsčiaus, Šiaulių apskrities, 
gim. 1911 m., ieško savo tetų. 
motinos seserų, Sarapinaičių, 
Onos ir Kazimieros, gyvenusių 
Chicagoje. Jų pavardės: Bara
nauskienė ir Mikašauskienė. 
Turėjo po dukrą — Alenutę ir 
Pauliną. Ryšys nutrūko po an
tro karo. Prašau atsiliepti, 
rašyti: Leonas Rabikauskas, 
S. Neries g-vė 233b-46, Vil
kaviškis, Li thuania . 

(sk) 

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei, TravelCentre , 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

Po sukaktuvinio „Grandinėlės" koncerto Lietuvių pasaulio centre, Lemonte šokėjus ir svečius 
vaišino Centro kultūrinių renginių komiteto narės iš kairės): M. Jonušienė, V. Marchertiene, 
J. Laukaitiene, Br. Nainienė, N. Stelmokienė ir L Juzėnienė. Nuotr. I. Kriaučeliūnienės 

AKMENYS IR OLIMPINIAI 
MARŠKINĖLIAI 

Neseniai girdėjome apie meni
ninkus, kurie išreiškė savo kū
rybingumą, statant didžiulius 
lietsargius Japonijos laukuose ir 
dengiant JAV ežerus oranžine 
polietelino plėvele. Gegužės 19 
d. Čikagos miesto centre įvai
riose vietose atsiras 100 di
džiulių akmenų, sukurtų meni
ninkės Suzanne Lacy. dirban
čios su „Public Art Sculpture", 
Cultura in Action" programa. 
Tie akmenys su Čikagos ir apy
linkių veikliųjų moterų vardų 
įrašais bus pirmoji iš trijų dalių 
pagerbti Jane Addams, Čika
goje pasižymeusią gerais dar
bais. Vėliau, antroje dalyje, bus 
serija diskusijų apie moterų 
vaidmenį šiandieninėje kultū
roje. Trečia, užbaigiamoji dalis, 
vyks rugsėjo 30 d.. Jane Ad-

Indrė Tijūnelienė 

Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos 
lietuvių dienraštį 

Sudarydami testamentus, bent dalį turto 
palikime "Draugo" dienraščiui 

(4545 W. 63rd. Str., Chicago, IL 60629) 
D R A U G A S 

MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDID2IAVIMAS 
IR KULTŪROS ŠVYTURYS. 

x Sig i tas Matusevič ius , 
Griškabūdžio parapijos kle
bonas , kreipiasi į JAV tau
tiečius, prašydamas finansinės 
pagalbos senos (188u m. I Griška
būdžio bažnyčios stogo remon
tui. Geradarius prašo lėšas siųs
ti Religinei Šalpai, Lith. Cath. 
Religious Aid. 351 Highland 
Blvd., Brooklyn. N.Y. 11207, 
pažymint, kad skiriama Griška
būdžio bažnyčios remontui. 

(sk) 

x Šiltos žiemos, lietuviška 
veikla , graži gamta, žemi 
mokesčiai — visa tai rasite St. 
Petersburgo apylinkėse, Flo
ridoje. Namai ir butai nebran
gūs, o juos įsigyti Jums nuošir
džiai padės patyręs namų preky
bos agentas Vladas Maželis. 
Skambinkite (813) 938-4613. 

(sk) 

x TIK $35 kava. arbata, 
kakava, apelsinų koncentratas, 
aliejus, mėsos konservai, 
vitaminai — viskas užsienie
tiška. 55 sv. įvairaus maisto — 
$98. Produktai užsienietiški, 
išskyrus mėsos gaminius ir sūrį. 
45 sv. įvairaus maisto be mėsos 
- $75. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St.. Chicago. IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

dams Hull House muziejuje, kur 
bus sukviestas 10 moterų iš viso 
pasaulio, televizijos programoje 
aptarti moterų ir vaikų ateitį 
miesto aplinkoje. 

Projekto „Full Circle" pirmo
sios dalies atidarymas bus šeš
tadienį, gegužės 22 d.. 12 vai. 
p.p. Pritzker Park, prie State ir 
Van Buren, skersai gatvės nuo 
Harold VVashington bibliotekos. 
Atidarymą praves poetė laurea
tė dr. Gvvendolyn Brooks, 
laimėjusi Pulitzer premiją. Pro
jekto komitetas gavo per 300 
pasiūlymų, iš kurių savo 
nuožiūra pasirinko pagerbti 10 
mirusių ir 90 gyvųjų moterų. 
Tarp jų, iš lietuvių parinkta 
Indrė Tijūnelienė. dirbanti su 
,,Saulute", Lietuvis našlaičių 
globos būreliu. (Kelios kitos — 
Gwondolyn Brooks, Maggie 
Daley, Rose Farlia, Ann Ida 
Gannen B.V.M.. Christie Hef-
ner, Ardis Krainik, Carol 
Moseley Braun. Dawn Clark 
Netsch, Aurelia Pucinski, Mary-
Frances Veek. Lois VVeisberg ir 
Linda Yu.). 

Atidarymo metu bus praneš
ta, kur randamas ,,kurios 
akmuo". Po to. nuo pirmos iki 
antros valandos, šventė tęsis 
prie individės akmens. Prie 
Indrės Tijūnėlienės „akmens" 
susidaro proga l ie tuviams 
viešai pasidalinti savo 
džiaugsmais 'nepriklausomybe) 
ir rūpesčiais l rusų kariuomenės 
išvedimas), nes dalyvaus spau
dos ir TV atstovai. Kadangi 
norime atkreipti kitataučių 
dėmesį į nelaiminguosius Lietu
vos vaikus, prašome, kad turin
tys dėvėtų Lietuvos olimpinės 
krepšinio komandos marškinė
lius, nes jų pelnas remia Lietu
vos našlaičius ir akluosius 
vaikus, o mes didžiuojamės 
komandos laimėtu bronzos 
medaliu. Būtų gerai turėt i 

ATSIŲSTA PAMINĖT! 
• „Lietuvių egzodo lite

r a t ū r a 1945-1990 m." Reda 
gavo Kazys Bradūnas ir Rimvy
das Šilbajoris, išleido Lituanis
tikos institutas, spaudė „Drau
go" spaustuvė Čikagoje. Virše
lis ir dailės priežiūra Vytauto O. 
Virkau. Išleista 1000 egz. tira
žu, kietais drobiniais viršeliais, 
su aplanku, kaina 30 dol. 

Knygos pasirodymas — milži
niško ilgų metų darbo ir redak
torių pasiaukojimo vaisius. 
Šiame, 864 psl., didelio formato 
veikale vien tik bendradarbių 
sąrašas panašus į „VVho is Who" 
lietuvių išeivijos literatūroje. 
Knygos gale sukaupta išsami, 
15 puslapių ilgio, pavardžių 
rodyklė liudija plačią šio veikalo 
apimtį. Reikia tik nuoširdžiai 
sveikinti redaktorius Kazį Bra-
dūną ir R. Šilbajorį už ištvermę 
— užsimojus ir ištesėjus įvykdy
ti šį nuostabų projektą, o Lie
tuvių Fondui, apmokėjusiam 
visas paruošos ir leidybos 
išlaidas, priklauso visos lietuvių 
tautos padėka, nes šis veikalas 
yra skiriamas ne tik dabarčiai, 
bet ir Lietuvos l i teratūros 
ateičiai. 

• Juozas B. Laučka, „Žvilgs 
niai per Atlantą į Lietuvą". Vil
nius, „Žuvėdros" leidykla, 1992 
m. Knyga gražiai išleista, 

gel tonos, žalios, raudonos 
spalvos balionus, taut in ius 
rūbus, vėliavėles ir trispalves 
sagutes atlapuose, kad būtume 
atpažinti lietuviais. Netyčia 
pas i ta ik ius ią progą re ik ia 
išnaudoti ir paremti savus 
reikalus. Maloniai kviečiame 
visus, galinčius nuo 12 iki 2 vai. 
p.p., šeštadienį, gegužės 22 d., į 
Pritzker Park, Čikagos miesto 
centre, prie State ir Van Buren. 
skersai nuo naujosios miesto 
bibliotekos. 

Korsp . 

TRYS MUZIKAI 
LIETUVIŲ 

Trečiadienio, gegužės 5 d., po
pietė Seklyčioje buvo viena įdo
miausių, nes tą dieną teko pasi
džiaugti dviejų solistų dainomis 
ir operų arijomis. 

Lygiai antrą valandą nepa
ilstanti programų vadovė Elena 
Sirutienė trumpai pristatė šios 
dienos programos atlikėjus. 
Pirmiausia konservatorijos pro
fesorių Anicetą Arminą, 
atvykusį iš Lietuvos į Čikagą 
patyrinėti muzikos archyvų ir 
pasirinkti medžiagos savo rašo
mam veikalui. Jis akompanavo 
solistams. 

Pirmoji pasirodė sol. Dalia 
Eidukaitė-Fanelli, gražiabalsis 
sopranas, jauna, bekylant i 
Čikagoje solistė, dažnai pasi
rodanti įvairiose programose. 
Antrasis, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos, populiarus solistas ir 
muzikas Algimantas Barniškis, 
baritonas. Visai programai 
vadovavo prof. A. Arminas, 
taikl iai paa išk indamas 
atliekamus dalykus. 

D. Eidukaitė jautr iai pa
dainavo lietuvių liaudies dainą 
„Tykiai tykiai Nemunėl is 
teka". Po to padainavo Mimi 
ariją iš operos „La Bohema". 
Publika labai šiltai sutiko solis
tės dainas. 

Po jos baritonas Alg. Barniš
kis atliko Rudolfo ariją iš Bel-
lini operos „Somnambula", ant
roji arija buvo Čaikovskio Toms-

VYRESNIŲJŲ 
CENTRE 
kio dainelė iš operos „Pikų 
dama", o trečioji tai Petro 
Olekos kompozicija „Kai aš ėjau 
ulytėlėm". 

Ir po to duetai: „Ant marių 
krantelio", „Sėdžiu po langeliu" 
ir „Plaukia sau laivelis" — visos 
trys St. Šimkaus. 

Po trumpos pertraukos vėl 
pasirodė sol. D. Eidukaitė su 
Mizetos arija iš operos „La 
Bohema" ir su dviem dainomis: 
G. Gudauskienės „Akmenėliai" 
ir Sarpaliaus „Dukružėlė". 

Solistas A. Barniškis atliko 
Klovos dainą „Padariau alutį" 
ir Karnavičiaus operos „Gra
žinos" Jauno bajoro dainą. O 
programos pabaigai abu solistai 
vėl pateikė duetų: Mikalausko 
„Tai gražiai augino" ir Pet
rausko „Šią naktelę". Publikai 
vis plojant, jie dar padainavo 
porą liaudies dainų bisui. 

Programa buvo įvairi, solistų 
balsai skambėjo puikiai, prof. A. 
Arminui akompanuojant ir 
atliekamus dalykus pakomen
tuojant. 

E. S i ru t i enė nuoširdžiai 
dėkojo programos atlikėjams už 
aukšto lygio koncertą ir kvietė 
pasistiprinti Seklyčios pietumis. 
Jaukioj ir linksmoj nuotaikoj 
greit prabėgo pora popietės 
valandų, nuoširdžiai bendrau
jant ir besidžiaugiant lietuviškų 
dainų bei arijų melodijomis. 

APB 

kietais viršeliais, 192 psl.; 
kaina 10 dol. (su persiuntimu — 
12 dol.). Tai autoriaus straips
nių ir vedamųjų rinkinys tarp 
maždaug 1938 ir 1944 metų. 

Juozas Laučka nuo 1936 m. 
spalio mėn. iki 1945 m. pava
sario redagavo „Amerikos" 
savaitraštį, leidžiamą Brook-
lyne. 1951 m. pradžioje savait
raštis buvo sujungtas su „Dar
bininku". 

Knygoje sukaupti vedamieji, 
pastabos ir to meto įvykių 
aprašymai. Straipsniai dau
giausia suskirstyti pagal metus, 
datas. Juose minima daugybe 
anų laikų kultūrininkų, visuo
menininkų, rūpesčių ir džiaugs
mų, kuriais Amerikos lietuviai 
reagavo į įvykius Lietuvoje pa
skutiniais nepriklausomybės ir 
vėliau okupacijos metais. 

• Juozas Šiaučiulis (Žilė
nas), „Veidu į Šiaurę". Pasi
traukimas į Vakarus. Kaunas, 
„Ajeta", 1991 m. 

Knygą galima įsigyti pas au
torių: 1500 Deseve Str., Mon-
treal, P.Q., H4E 2A7, Canada. 
Kaina su persiuntimu 12.50 dol. 
Knyga minkštais viršeliais, 343 
psl. Tekstas susikirtytas į 13 
'lgensių ir trumpesnių skyrių, 
pasakojančių apie autoriaus 
išgyvenimus II pasaulinio karo 
metu, fronto siaubui stumiantis 
per Lietuvą: į rytus ir vėl į vaka
rus. Pasakojimas sklandus, kal-

Clotilda i Egle Rūkštelvte Sundstrom). Normos patikėtinė ir pati Norma 'Irena Milkevičiūtė) an
tram* Bc'lini operos „Norma" veiksme. 

yuotr Martyno Vidzbelio 

ba išlyginta, todėl primena 
nuotykių romaną, nors aprašo
mieji įvykiai yra gan šiurpūs. 
Autorius nepriklausomybės 
metais t a rnavo aviacijoje 
Kaune, okupaciniu laikotarpiu 
dalyvavo rezistencijoje, o 1944 
m., antru kar tu į Lietuvą 
artėjant sovietams, pasitraukė 
į Vokietiją. 

1990 m. Kanadoje autorius 
išleido poezijos knygą „Gimtos 
žemės sauja", baigia rašyti ir 
šios knygos antrąją dalį, kuri 
pavadinta „Veidu į Šiaurę. Die
nos Vakaruose". 

• Marijus Blynas. „Lietuvos 
Vytis. Karalius Mindaugas, Me
dininkai ir..." Istorinių-kul-
tūrinių straipsnių rinkinys. 

Knyga išleista Vilniuje 1993 
m, 2000 egz. tiražu; minkštais 
viršeliais, 96 psl. Pagal auto
riaus pridėtą lapelį: „Knygos 
tikslas — parodyti Lietuvos 
Heraldikos komisijos netei
singus teigimus". Beveik visi 
knygoje surinkti straipsniai jau 
spausdinti „Laisvojoje Lietuvo
j e " ir ki tur . Autorius yra 
išleidęs ir daugiau istorinėm 
temom straipsnių rinkinių (ši 
knyga — jau septintoji). Tekstai 
iliustruoti; kalba — kaip pažy
mima metrikoje — „autoriaus 
pageidavimu netaisyta". 

• „Skautų Aidas", nr. 3, 
kovas. Leidžia LSS Tarybos Pir-
mija, redaguoja Antanas Saul^ 
tis ir Pelėdų skiltis, adminis
truoja Albina Ramanauskienė. 
Šis „Skautų aido" numeris — 
sukaktuvinis, skirtas 75 metų jo 
gyvavimo sukakčiai paminėti 
(įsteigtas 1923 m.), todėl ir jo 
viršelis, ir kai kuri medžiaga su 
vertu pasididžiavimu šį jubilie
jų prisimena. Žurnale atsispin
di lietuvių skautijos veidas, 
veikla ir idealai. Prenumerata 
metams — juokingai žema — tik 
5 dol., o žurnalas išleidžiamas 
kas mėnesį (išskyrus liepą ir 
rugpjūtį). Sveikiname visad jau
ną „senelį" „Skautų aidą" ir 
linkime jam dar bent tiek metų 
„aidėti" Dievui, Tėvynei ir 
Artimui! 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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




