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Rusijos politika dėl dujų

Žinios iš Lietuvos — Elta

Vilnius, liepos 9 d. — Opozici
jos spaudos konferencijoje Tė
vynės Santaros opozicinės koa
licijos vadas Vytautas Lands
bergis kalbėjo apie Lietuvos ir
Rusijos santykius dėl dujų tie
kimo. Rusijos elgesį dujų
pristatymo atžvilgiu Lands
bergis pavadino „šiurkštaus
spaudimo priemone prieš visas
tris Baltijos šalis".
Jis toliau kalbėjo: „Mes visa
tai matome kaip Lietuvos-Ru
sijos santykių problemą, ir tai
yra viena iš monopolistinio dik
tato formų, kuri buvo naudo
jama ir anksčiau, kartu su
politiniu diktatu. Laiko po
žiūriu tai sutapdavo su poli
tiniais reikalavimais".
Spaudos konferencijoje Lands
bergis minėjo ir momentus
derybų su Rusijos dujų teikimo
įmone „Lentransgaz" St. Peter
burge, pavadindamas juos „sa
votiškais ir keistais dalykais",
kurių nekomentavo spauda —
tai derybos su Leningrado sri
timi ir Lengtransgaz dėl gali-

Prezidentas paneigia
užkulisines derybas
su Rusija
Vilnius, liepos 12 d. (Elta) Prezidentas Algirdas Brazaus
kas praėjusį penktadienį per
televiziją kategoriškai paneigė
opozicijos tvirtinimą, jog vyks
ta neoficialios Lietuvos ir Rusi
jos derybos. „Aš, kaip prezi
dentas, atsakingas už užsienio
politiką, pareiškiu, kad jokio
dvigubo žaidimo nėra. Viskas
daroma atvirai ir sąžiningai,
taip bus ir ateityje", pasakė jis.
Opozicijos pasisakymuose ir
spaudoje prezidentas kriti
kuojamas už tai, kad nesude
rinęs su valstybine derybų de
legacija padarė pataisas Lietu
vos ir Rusijos susitarimo dėl
kariuomenės išvedimo projekte.
Prez. Brazauskas pasakė, kad
pataisos labai nežymios, jose
patikslinamos kompensacijos
ginkluote galimybės, nesiejant
su atlyginimu už visą Lietuvai
padarytą žalą
Algirdas Brazauskas sakė,
kad derybose reikalingas lanks
tumas ir tam tikri kompromisai.
To iki šiol nebūta. Dėl šios
priežasties, prezidento nuomo
ne, nepasirašytos ekonominio
bendradarbiavimo su Rusija
sutartys, labai reikalingos Lie
tuvos verslui. Jis sakė skatin
siąs jų parengimą bei pasira
šymą, tačiau principinių nuo
laidų — nei politinių, nei eko
nominių — nebus daroma.
Adolfo Šleževičiaus
vyriausybei — 100 dienų
Praėjusios savaitės pabaigoje
sukako 100 dienų, kai dirba
Adolfo Šleževičiaus vadovau
jama Lietuvos vyriausybė. Ta
proga vyriausybės pareiškime
spaudai, be kita ko, konstatuo
jama, jog lemiamą smūgį Lietu
vos ūkiui sudavė itin sparčiai
išaugusios energetinių išteklių
kainos. Per 1991-1993 metus
gamtinių dujų kaina padidėjo
840 kartų, naftos — 536, elek
tros energijos — beveik 200
kartų. Tuo tarpu 1992 metų
sausio-vasario mėnesiais realus
darbo užmokestis sumažėjo 24%;
liepos-gruodžio mėnesiais — 15
procentų. 1992 metais pramo
nės gamybos apimtis smuko net
55 procentais.
Pranešime pasidžiaugiama,
kad pirmąjį šių metų ketvirtį
biudžeto pajamų planas viršytas
40 milijonų litų. Daugiau gau
nant pajamų, susidaro galimybė
papildomai skirti lėšų būtinoms
išlaidoms: darbo užmokesčiui,
stipendijoms, socialinei rūpybai.
Stengiamasi sudaryti palan
kesnes sąlygas plėtoti verslą: iki
10% sumažintas mokestis nuo
pelno dalies, skiriamos inves
ticijoms. Lietuvos žemės ūkio
veiklos plėtojimo programai
finansuoti 1993 metų valstybės
biudžete skirta 112 milijonų
litų.
Numatyta parengti Baltijos
valstybių trišale
laisvos
prekybos sutartį ir įkurti
bendrą laisvos prekybos zoną.
Nedarbo lygis Lietuvoje
— stabilus
Lietuvos darbo biržos liepos 1
d. duomenimis Lietuvoje
paskutinius du mėnesius nedar
bo lygis yra stabilus ir neviršija
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rodiklis taip pat pastovus (1%),
o šalies rajonuose nedarbo lygis
nuolatos auga ir liepos 1 dieną
pasiekė 2.4% (sausio 1 d. buvo
1.7%). Didžiausias bedarbių pro
centas — Švenčionių (6%) ir
Tauragės (5%) rajonuose, ma
žiausias — Plungės (0.4%) ir
Širvintų (0.7%) rajonuose.
Liepos 1 d. Lietuvoje užre
gistruoti 32,242 bedarbiai, iš jų
23,241 gauna bedarbio pašal
pas.
Pasak Lietuvos biržos gene
ralinio direktoriaus Vido Šle
kaičio, antrame šių metų ketvir
tyje, palyginti su pirmuoju, darbo
biržose dvigubai padidėjo laisvų
darbo vietų. Periferijos bedar
biams siūlomi viešieji darbai
stadionuose, parkuose, miškuo
se ir laikinas darbas pas ūki
ninkus.
Dujų tiekimai Lietuvai
atnaujinti
Į Lietuvą atvykęs Rusijos
„Lentransgaz" generalinis di
rektorius Piotr Radionov susi
tiko su ministru pirmininku
Adolfu Šleževičiumi ir energe
tikos vadovais. Jis passkė, kad,
grąžinus trečdalį skolos, tieki
mai Lietuvai atnaujinami.
Susitikimuose buvo tariamasi
dėl likusių skolų grąžinimo
tvarkaraščio ir bendradar
biavimo perspektyvų. „Len
transgaz" Lietuvoje turi savų
interesų — pageidautų įsteigti
bendrą Lietuvos ir Rusijos
įmonę „Lietuvos dujos", išpirkti
dalį Mažeikių naftos perdirbimo
įmonės ir Jonavos „Azoto"
akcijų.
„Lentransgaz" turi ir savo
naftos, kuri, šalims susitarus,
galėtų būti tiekiama į Mažei
kius, sudarydama konkurenciją
kitoms Rusijos kompanijoms.
Derybos su įmone šiuo klausi
mu, kaip ir dėl jo kapitalo kūri
mo, išleidžiant akcijas, kurios
būtų parduodamos daug dujų
naudojančioms Lietuvos įmo
nėmis, bus tęsiamos.

Prez. Brazauskas
kalbės Jungtinėse
Tautose

1

Pietų Korėjos prezidentas Kim Young Sam (dešinėje parodo vietą JAV prezidentui Bill Clinton,
prasidedant jų pasikalbėjimui Mėlynuosiuose rūmuose Seoul. Ten lankydamasis, prez. Clinton
korėjiečiams pažadėjo, jog JAV daliniai liks padienyje su Šiaurės Korėja, dėl pastarosios
branduolinių ginklų grėsmės.

vogta Lietuvoje — Vilniuje,
kitos — Lenkijoje ir Vokietijoje.
Tai - nuo 50,000 iki 100,000
Vokietijos markių kainuo
jančios mašinos „Mercedes 300
SL", „Mercedes Coupe", BMW
Vilnius, liepos 9 d. — Ketvir
525, „Lancia" ir kitos.
tadienį įvykusioje spaudos kon
Užsienio reikalų komitetas ferencijoje Lietuvos krašto ap
— apie įvykius Azerbaidžane s a u g o s m i n i s t r a s A u d r i u s
Butkevičius informavo apie
Liepos 7 dieną Seimo Užsienio Rusijos kariuomenės išvedimą.
reikalų komitetas paskelbė pa Min. Butkevičius, kalbėdamas
reiškimą dėl įvykių Azerbai spaudos konferencijoje kartu su
štabo viršininku pik. Stasiu
džane.
Jame rašoma: „Lietuvos Res Kneziu, pasakė: „Mes su pulki
publikos Seimo Užsienio reikalų ninku Kneziu esame įsitikinę,
komitetas susirūpinęs seka įvy kad Rusijos kariuomenė bus
kius Azerbaidžane ir vertina išvesta laiku, iki rugpjūčio 31
Paklaustas,
ar
teisėtai išrinkto prezidento dienos.
Abulfaso Elčibėjaus nušalinimą kriuomenės išvedimas gali būti
karinio spaudimo būdu kaip sutrukdytas, ministras atsakė:
šiuršktų demokratijos principų „Tokia galimybė egzistuoja, jei
pažeidimą. Reiškiame viltį, kad Rusijoje būtų priimtas politinis
visos politinės jėgos Azerbai sprendimas".
Pateikdamas smulkesnes in
džane ras galimybių išsaugoti
formacijas
apie kariuomenės
savo šalies demokratinio vys
tymosi procesą ir nepriklau išvedimo eigą, p r a d e d a n t
paskutinį — dviejų mėnesių
somybę".
Pareiškimą pasirašė Užsienio etapą, pik. Knezys nurodė, kad
reikalų komiteto pirmininko pa Rusijos kariuomenė Lietuvos te
Medicinos fakultetas —
vaduotojas Linas Linkevičius. ritorijoje turėjo penkias gerai
populiariausias
parengtas divizijas, iš viso 295
Vilniaus universiteto Medi Kauno p a r t n e r i s — Odensės karinius daliniui, padalinius ir
karines įmones. 9abar iš Lietu
cinos fakultetas į 75 vietas
miestas
vos teritorijos visiškai išvesta
gavo 284 pareiškimus. Šis
viena divizija, praktiškai už
fakultetas visada buvo labai
Liepos 7 d., senojoje Kauno ro
baigtas
18-tos transporto divizi
populiarus. Visiškai krito tušėje Odensės ir Kauno miestų
fizikos populiarumas: į kiek savivaldybių atstovai pasirašė jos išvedimas. Beliko tik pasku
tiniai likučiai ir aerodromų per
vieną vietą studijuoti šiame bendradarbiavimo, dalykinių ir
davimas. Aktyviai išvedamos
fakultete buvo tik 0.4 pre kultūrinių ryšių sutartį.
likusios trys divizijos. Jų viso
tendento. Rekordą šįmet pasie
Odensė — trečias pagal dydį išvesta 58 procentai. Lietuvoje
kė psichologija: į kiekvieną Danijos miestas. Tai šalies laivų
dar yra apie T.000 kariškių
vietą — 8.5 pretendento. Į kiek statybos centras su išvystyta
vieną studento teisininko vietą mašinų ir įrengimų gamybos,
pretenduoja 6, į ekonomisto — chemijos, maisto, tekstilės
Lietuvos-Rusijos
4.4, o anglų ir vokiečių filolo pramonė. Pirmą kartą istorijos
laisvos prekybos
gijos specialisto — 5.5 abitu šaltiniuose daugiau kaip prieš
tūkstantį metų paminėtame sutartis — baigiama
rientai.
mieste daug rūpestingai sau
Vilnius, liepos 9 d. — Ru
Operacija
gomų senosios architektūros
„Vogti automobiliai"
paminklų. Čia gimė viso pa sijos ir Lietuvos specialistai
Lietuvos kriminalinė ir kelių saulio vaikų mėgstamas pasakų Maskvoje baigia rengti Lietuvos
policija kartu su kolegomis iš rašytojas Hansas Kristijanas ir Rusijos lai-vos prekybos
sutartį, pranešė iš Rusijos
Vokietijos atliko bendrą opera Andersenas.
Dviejų miestų draugystė pra sugrįžęs Lietuvos pramonės ir
ciją „Vogti automobiliai". Vil
niuje buvo patikrinta 120 sidėjo daugiau kaip prieš metus. prekybos ministras K. Klima
mašinų. Sulyginus automobilių Odensės firmoms padedant, šauskas.
Šią sutartį šalių vyriausybių
duomenis su kolegų iš Vokieti Kaune diegiamos naujovės
vadovai
numato pasirašyti jau
jos atsivežtais Duomenų banko miesto ūkyje. įgyvendinamas
išrašais, 14 mašinų tikrai pa kietų atlieku surinkimo ir per liepos viduryje Prieš pasirašant
sirodė vogtos. Kai kurios jų vi dirbimo projektas. Didelė ener ji bus pateikta .vertinti Valsty
siškai naujos, nenuvažiavusios getikos firma „ABB" Kaune jau binei derybų su Rusija delegaci
jai.
nė 10.000 kilometru. Viena Da- įkūrė savo filialą.

Prasidėjo paskutinis kariuomenės
išvedimo etapas
(1992 m. pradžioje buvo apie
34,000) ir apie pusė šeimų.
Pulkininkas Stasys Knezys
kariuomenės išvedimo tempą
įvertino teigiamai. „Faktiškai
šiuo metu kariuomenė išveda
ma geru tempu. Beveik visų
karinių dalinių būsena yra
tokia: liko užbaigti karinio tur
to, ginkluotės, technikos išve
žimą. Paskui bus išvežti kariš
kiai ir likusios jų šeimos".
Savo pranešime tačiau pik.
Knezys užsiminė, jog visvien,
lieka dar ir neaiškumų. „Rusijos
kariuomenė jokio turto nepa
lieka, tik pastatus, įrenginius —
tai, kas priklauso Lietuvos Res
publikai. Yra ginčytinų klausi
mų, kokioje būklėje palikti įren
ginius. Kol kas ne viską pasise
kė išspręsti".

New Yorkas, liepos 9 d.—
Ambasadorius Anicetas Simutis
pranešė prezidentui Algirdui
Brazauskui, kad jam užsakyta
kalbėti 48-tosios Generalinės
Asamblėjos atidaryme antradie
nį, rugsėjo 28 dieną.
Kaip praneša Lietuvos Misija
prie Jungtinių Tautų, šią
pirmąją sesijos savaitę Jung
tines Tautas aplanko didžiau
sias skaičius užsienio valstybių
vadovų. Lietuvos Misija prie JT
koordinuos prezidento progra
mą New Yorke.

Sunku pirkti —
parduoti valiutą
Vilnius, liepos 9 d. — Pas
tarosiomis dienomis Vilniuje vis
sunkiau nusipirkti, o ypač par
duoti užsienio valiutą. Daugelio
bankų keitimo punktai liepos
8-9 dienomis buvo visai užda
ryti. Liepos 9 iki 12 vai. valiutą
pirko ir pardavė tik Taupomasis
ir Litimpex bankai.
Penktadienį dvi valandas su
bankininkais kalbėjosi prezi
dentas Algirdas Brazauskas. Jis
pareiškė norįs, kad ne tik bankų
sistema turėtų tiksėti kaip
laikrodis, bet ir tarpusavyje
šilčiau bendrauti ir komerciniai
bankai su valstybiniais.
Pasak bankininkų liepos
mėnesio viduryje užsienio
valiuta turėtų pabrangti ir
stabilizuotis. Liepos pabaigoje
laukiamas naujas dolerio kainos
šuolis.
Penktadienį Lietuvos priva
taus verslo organizacijos nutarė
Lito komitetą paduoti į Konsti
tucinį teismą, nes birželio
14-osios Lito komiteto nutari
mai pažeidžia Konstitucijos 23
ir 46 straipsnius.

mybės tiesiai atsiskaityti už du
jas maisto produktais, mėsa.
„ T o s derybos" pažymėjo
Landsbergis, „vyko ir buvo
beveik sutarta. Tačiau, kaip
pranešama iš St. Peterburgo,
Lietuva pati nutraukė šį susi
tarimą, pareikalavusi aukštes
nės kainos už mėsą, nors Lietu
vos ūkininkai neturi kur par
duoti gyvulių, o mėsos kombi
natai perpildyti... Lietuvos
vadovybė šį susitarimą, deja,
nutraukė... toki dalykai pap
rastai vyksta neviešai, o padė
tis gali labai greitai tapti
kritiška".
„Mūsų klaida nuo pat pir
mosios vyriausybės", kalbėjo
Landsbergis, „buvo ta, kad net
blokados metu nebuvo projek
tuojama jokia išeitis,, kaip
reiktų gyventi, jeigu Rusija dėl
vienų ar kitų priežasčių nu
trauktu dujų tiekimą. Ši klaida
tebėra ir neaišku, ar dabartinė
vyriausybė turi kokią nors
ateities politiką".
Anot Landsbergio, tačiau, pro
blema nelengvai sprendžiama:
„Dujų atsivežti nėra iš kur; štai
kodėl dėmesys naftai, degalams,
terminalui buvo pernelyg vien
pusiškas. Tai visų vyriausybių
klaida".

Prezidento ir Šaulių
sąjungos vadovų
pokalbis

Vilnius, liepos 9 d. — Pre
zidentūroje
ketvirtadienį
įvyko Lietuvos Respublikos pre
zidento Brazausko susitikimas
su Lietuvos Šaulių sąjungos
Centro valdybos pirmininku G.
Jankumi ir atsakinguoju sekre
toriumi S. Ignatavičiumi.
A. Brazauskas palankiai ver
tino Saulių sąjungos pastangas,
Pabaltiečiai abejoja stiprinant Lietuvos valstybę,
auklėjant jos piliečius, ypač
Rusijos gera valia j a u n i m ą patriotine dvasia.
Briuselis, liepos 9 d . — Prezidentas, kurio tėvas, beje,
Penktadienį Europos Saugumo prieškarinėje Lietuvoje buvo
ir Bendradarbiavimo konferen šaulys, pareiškė pageidavimą,
cijos (ESBKi Helsinkio susita kad Šaulių sąjunga susigrąžintų
rimų metinių proga buvo su 1919-1940 metais turėtą autori
rengta speciali spaudos konfe tetą. Sveikintinos būtų jos
rencija. Jos metu trijų Baltijos pastangos kovoje su nusikals
valstybių misijų atstovai per tamumu, ypač palaikant viešąją
skaitė žurnalistams amba tvarką. Pasak A. Brazausko,
sadorių prie Europos Bendrijos mes, nedidelė tauta, turime
pareiškimus dėl Baltijos šalių ir s u k « r t i visuotinio pilietinio pasiRusijos santykių bei kariuome- priešinimo galimai agresijai sistemą. ir joje nemažas vaidmuo pri
nės išvedimo.
Estija pareiškė susirūpinimą klausytų šauliams. Gaila, pridūrė
dėl Rusijos bandymų susieti valstybės vadovas, kad kai kada
kariuomenes išvedimą su kitais bandoma Šaulių sąjungą dirb
klausimais — karininkams na tinai atriboti nuo oficialių da
mų statyba ir žmogaus teisėmis. bartinės valdžios institucijų,
Latvijos atstovas suabejojo ar kurių požiūris į šaulių patrio
Maskva turi politinės valios pri tinę veiklą yra palankus.
Šaulių sąjungos vadovai ofi
pažinti Baltijos šalių nepri
cialiai
pareiškė prezidentui, kad
klausomybę. Kaip žinoma, Rusi
jos prez. Boris Jelcino elgesys jų sąjunga nėra ir niekada ne
nenuspėjamas. Latvija nori bus jokių politinių partijų
išvengti bet kokių incidentų, marionetė. „Mūsų santykiai su
kurie suteiktų Rusijai dingstį visomis partijomis yra santūrūs
paskelbti savo kariuomenę Bal ir visada bus tokie, nors eilinis
tijos šalių teritorijoje taika šaulys gali priklausyti bet
kokiai partijai" — teigė G.
palaikančiomis pajėgomis.
Jankus.
Artimiausiame suva
Lietuva pareiškė esanti soli
žiavime bus sprendžiamas
dari su Latvija ir Estija.
klausimas dėl galimybės pri
klausyti šaulių sąjungai bu
vusiems komunistams, jeigu jie
— Seimo Nacionalinio saugumo yra nusiteikė patriotiškai.
komiteto pirmininko pavaduo
tojas Vytautas Petkevičius
pasakė, kad numatoma įsteigti
kariuomenės vado pareigybė.
KALENDORIUS
Yra svarstomos trys kandida
tūros. Visi - buvę sovietinės ar
Liepos 13 d.: Šv. Henrikas,
mijos karininkai. Petkevičius Eugenijus. Mildreda, Vytenis,
pasakė, kad Lietuvos karinin Austina.
kus artimiausius dešimt metų
Liepos 14 d.: Pal. Kateri
planuojama mokyti Rusijos Tekavvitha, šv. Kamilas de Lelkarinėse akademijose.
lis, Justas, Vidutis, Sunmylė.
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DAR APIE CHOLESTEROLĮ
DR. D. DEGĖSYS
Apie cholesteroli buvo rašyta
ne vieną kartą, bet turint galvo
je, kad kiekvienais metais vis
daugiau ir daugiau atsiranda
papildomų žinių apie jo įtaką į
žmogaus sveikatą, manau, kad
būtų pravartu su tomis žiniomis
vėl susipažinti, juo labiau, kad
Jungtinėse Amerikos Valstijose
dar yra 52 milijonai suaugusių
žmonių, turinčių per didelį cho
lesterolio kiekį.
Cholesterolis yra reikalingas
mūsų organizmo įvairių hormo
nų gamybai, vitamino D meta
bolizmui bei kūno ląstelių sie
nelių standrumui palaikyti.
Jeigu mes jo negautumėm su
maistu, organizmas pats jį
pasigamintų. Daugiausia cho
lesterolio pagamina kepenys.
Riebus valgis jo kiekį didina.
Daugelio klinikų stebėjimai
rodo, kad žmonės su padidintu
cholesterolio kiekiu greičiau
miršta nuo širdies priepuolio
negu tie, kurių cholesterolis
būna žemas. Framinghamo kli
n i k ų stebėjimai rodo, kad
žmonės, turintieji 240 mili
gramų cholesterolio, suserga
širdies ligomis du kartus daž
n i a u , negu t u r i n t i e j i 200
miligramų. Ši klinika, nuo 1948
metų stebėdama per 5,000 pa
cientų, pastebėjo, kad tie žmo
nės, kurių cholesterolis buvo
140 miligramų arba žemesnis,
nė vienas nemirė nuo širdies
atakos. Taigi, norint apsisaugoti
nuo širdies atakos, reikia mažintis cholesterolį, bet pasiekti
tokį žemą cholesterolio kiekį
reikia laikytis labai griežtos
dietos, kas, žinoma nėra lengva
ir nepraktiška. Amerikos žmo
nių cholesterolio kiekis svyruoja
maždaug tarp 240 ir 200 mili
gramų. American Heart Association ragina, kad tie žmonės
(daugiausia vyrai), kurie rūko
arba turi per didelį svorį, arba
diabetą, arba tie, kurių šeimose
yra palinkimas turėti aukštą
kraujo spaudimą ir širdies ligas,
turėtų mažinti cholesterolį že
miau negu 200 miligramų.
Mažai riebalų turinti dieta
mažina cholesterolį ir, žinoma,
mažina galimybę susirgti šir
dies ligomis. Nuo 1965 metų
buvo daryta kelios studijos su
japonais, gyvenančiais Japoni
joje, ir japonais, gyvenančiais
San Francisko mieste. Ameri
kos maistas turi kur kas dau
giau riebalų negu japonų. Iš
1,000 San Franciske gyvenan
čių japonų metų tėkmėje mirdavo
10, tuo tarpu Japinijos iš 1,000
japonų, nepaisant, kad jie turėjo
didesnį kraujo spaudimą ir
daugiau rūkė negu Amerikoje
gyvenantieji japonai, metų eigo
je mirdavo tik 2.
Cholesterolis kraujuje būna
prisijungęs prie baltyminių me
džiagų, vadinamų lipoprotei
nais. Lipoproteinų y r a trys
rūšys: didelio tirštumo, žymimi
raidėmis HDL, mažo tirštumo —
LDL ir labai mažo tirštumo —
LLDL. Didesnė cholesterolio
dalis, apie 60-70% yra susijusi
su mažo tirštumo (LDL) lipo
proteinais. Tokios rūšies cho
lesterolis yra vadinamas „blo
gu" cholesteroliu. Jis prilimpa
prie arterijų sienelių ir mažina
arterijų spindį, tokiu būdu
mažina kraujo pritekėjimą į šir
dį. Tuo tarpu cholesterolis,
kuris yra susijungęs su didelio
tirštumo (HDL) lipoproteinais,
veikia priešingai. J i s išima
blogą cholesteroli iš kraujo indų
sienelių ir jį nuneša į kepenis,
kur jis būna perdirbtas į tulžies
junginius. Todėl jis ir vadina
mas „geru" cholesteroliu. Didi
nant gero cholesterolio kiekį,
didėja galimybė ne tik apsau

goti kraujo indų sieneles, bet
taip pat susidaro galimybė ir
pakenktus indus gydyti. Orga
nizme gero cholesterolio kiekis
susidaro daugiau p a s tuos
žmones, kurie nerūko, fiziniai
dirba, sportuoja arba reguliariai
kas dieną vaikšto. Vienos valan
dos kasdieninis vidutiniu grei
čiu vaikščiojimas ryškiai padi
dina gero cholesterolio kiekį ir
sumažina širdies priepuolio
pavojų. Sumažėjus gero choles
terolio kiekiui 1%, širdies
priepuolio pavojus padidėja 2%.
Riebalinė dieta jo kiekį mažina,
o baltymai, vaisiai, daržovės ir
vitaminai didina. Maži kiekiai
alkoholio, nedaugiau kaip 2 un
cijos dienoje, irgi didina gero
cholesterokio kiekį. Didesnis
alkoholio kiekis jį mažina.
Vaikams augimo amžiuje liesa
be riebalų dieta nėra gera. Todėl
motinos pienas turi palyginti
daug cholesterolio ir apie
40-50% riebalinių kalorijų.
Koks gi turėtų būti pageidau
jamas gero tai yra HDL choles
terolio kiekis?
HDL mažesnis kiekis negu 35
miligramai didina koronarinių
arterijų trombozo galimybę, tuo
tarpu 60 miligramų arba dau
giau, rodo, kad galimybė gauti
širdies ataką yra maža. Moterys
priešklimakterinio laikotarpio
metu turi didesnį HDL kiekį
negu vyrai. Tas kaip tik ir pa
sako, kodėl moterys širdies ligo
mis serga rečiau negu vyrai. Po
klimakterinio laikotarpio mo
terų mirtingumas nuo širdies
ligų priartėja prie vyrų, todėl,
kad jų HDL po klimakterinio
laikotarpio sumažėja. Žinoti tik
bendro cholesterolio kiekį neuž
tenka. Bendras kiekis gali būti
mažesnis negu 200 miligramų,
bet jeigu gero cholesterolio
kiekis būna mažas, būtent
mažesnis negu 35 miligramai,
tai tas rodo, kad toks žmogus
turi kraujo indų problemą.
Clevelando klinikose buvo pa
stebėta, kad vienas trečdalis pa
cientų, kurių kojų arterijos buvo
užblokuotos, jų bendras choles
terolis buvo normos ribose,
mažesnis negu 200 miligramų,
bet beveik pusė jų turėjo HDL
mažiau negu normaliai turėtų
būti. Taigi HDL kiekis duoda
gerą informaciją apie asmens
kraujo indų būklę.
Kokie gi blogo (LDL) choles
terolio kiekiai yra pavojingi or
ganizmui? LDL kiekiai mažesni
negu 130 miligramų yra pagei
daujami. Tuo tarpu per 160
miligramų yra laikoma, kad šis
kiekis yra per didelis. Nors jau
niems vyriams ir jaunoms mer
gaitėms 220 miligramų gali būti
pakenčiamas kiekis. Todėl kyla
klausimas, kaip galima suma
žinti blogo cholesterolio kiekį?
Kai kurie cholesterolio ty
rinėtojai mano, kad vitaminai C
ir E bei Beta-karotinas prisi
deda prie LDL cholesterolio
mažinimo, bet patikimesnis
kelias — tai mažai riebalų, o
daugiau vaisių ir daržovių tu
rinti dieta, kūno mankšta ir
normalaus kūno svorio palai
kymas. Nutukusiems žmonėms
svorio mažinimas didina gero
cholesterolio kiekį ir mažina
blogo. Jeigu visos čia išvar
dintos priemonės nepadeda, o
žmogus turi širdies ligą, tai tada
reikia imti vaistus. Moterims
estrogeno hormonas gana efek
tingai mažina LDL kiekį, bet
vyrus jis veikia atvirkščiai. Cho
lesterolio mažinimui specifinių
vaistų veikimas būna pastebi
mas tik po 2 metų vartojimo,
todėl seniems žmonėms jų var
tojimas yra abejotinas. Prieš
maždaug 10 metų danų moksli-
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ninkai pastebėjo, kad eskimai,
nors ir valgo daug riebalų, bet
turi kur kas mažiau širdies
atakų negu danai. Tiriant
eskimų kraują, buvo pastebėta,
kad jų kraujo kūneliais tromobocitai neturėjo vienas prie kito
lipnumo. Trombocitai sužeidimo
atveju vienas prie kito prilimpa
ir sudaro krešulį, tokiu būdu
stabdo kraujavimą. Tolimesni
tyrimai parodė, kad žuvų taukai
mažina šį trombocitų lipnumą,
tokiu būdu eskimų kraujo in
duose krešulių susidarymas
būna sulėtėjęs. Todėl valgant
žuvis, ypač riebias, keletą kartų
savaitėje, širdies koronarinių
indų trombozės galimybė suma
žėja. Riebios žuvys yra nau
dingesnės už liesas. Riebių žuvų
grupei priklauso salmon, tuną,
mackrel, o liesų grupei — cod ir
šrimpsai. Cod žuvis yra liesa,
bet jos kepenys turi daug rie
balų, vadinamų „cod liver oil".
Koncentruotas „cod liver oil"
parduodamas kapsulių arba
skysčio forma. Valgant žuvų
taukus, reikia atsiminti, kad
didelis jų kiekis gali duoti
toksinius reiškinius, nes juose
gausu vitamino A ir D; kurių
dideli kiekiai yra nuodingi or
ganizmui.
PADĖKITE MŪSŲ VAIKUI
Atleiskite, kad jus trukdau,
bet čia turbūt paskutinė mano
viltis. Auginame dukrą Editą,
kuriai bus rugsėjį šešeri metai.
Ji gimė su įgimta abiejų akių
ragenos drumstimi. Trejų metų
buvo darytas kairės akies ra
genos persodinimas Maskvos
mokslinio tyrimo institute. Pra
ėjus savaitei po operacijos, akis
vėl a p s i t r a u k ė . Į Maskvą
važiuojame kas metai, bet
padėti mums niekas negali ar
ba nenori. Atrodo, darome
viską, kad padėtume Editai,
todėl prašome Jūsų pagalbos.
Mes suprantame, kad ir pas Jus
brangu, bet stengtumėmės iš
paskutiniųjų, kad tik ją
galėtume išgydyti. Labai Jūsų
prašome padėti. Mes turime
visus išrašus ir tyrimus iš
Maskvos.
Gal Jūs žadate kada atvažiuo
ti į Lietuvą ir sutiktumėte
pažiūrėti Editą. Ji labai gabi,
skiria visas spalvas iš arti
(labai) ir daiktus. Mums tėvams
labai skaudu matyti tokį savo
vaiką ir kaip visi tėvai
norėtume ją išgydyti.
Labai prašau padėti mūsų
vaikui. Lauksime Jūsų at
sakymo, koks jis bebūtų.
Editos tėveliai

MIELI TAUTIEČIAI
Aš metus tobulinausi Ragenos
transplantatų operacijų tech
nikoje Floridos universitete.
Prieš trejus metus atvežiau į
Lietuvą visus, šiai operacijai
reikalingus, mikrochirurginius
instrumentus. Siūliau atlikti
šią operaciją pademonstruoti
vakariečių metodiką ir palikti
šiuos instrumentus Lietuvos
ligininei.
Sveikatos ministerija ir
okulistų vadovybė apgailestavo,
kad dėl techninių kliūčių nebe
įmanoma gauti ragenos audi
nio. Rageną reikia imti iš ne
seniai mirusio aukotojo. Dvejus
metus po to — tas pats at
sakymas. Aš. svečias, negaliu
ragenos audinius vežtis iš kitur.
Taip ir liko tas instrumentų
komplektas nevartotas.
Bandžiau užmegzti kolegišką
ryšį su Jūsų gydytojais, kurie
darydavo ragenos transplantatus. 1991 m. išsiunčiau iškvie
timą Lietuvos okulistui į
Amerikos Oftalmologų metinį
suvažiavimą, kuria^vyifrp Los
Angeles miėįte. Aš asmeniškai
mokėjau vinas svjčio kelionės,
maisto, transporto išlaidas
Amerikoje. Buvo rezervuotas
Marriott viešbutis. Lietuvos Of
talmologą draugija parinko dr.
Baniulienę atstovauti Lietuvai.
Matomai ji atstovavo ne
Lietuvai, o tarybinei nomenkla
tūrai. Viską jau „žinojo", elgėsi
labai abejingai, Lietuvai pagal
bos nebandė surasti. Išvyko iš
New York, ir nei ačiū, nei laiš
ko ligi šiol nesulaukiau.
Amerikoje kas dešimtmetį
kiekvienam specialybė ra
dikaliai pasikeičia. Buvo šešias
dešimtojo standartai, septynias
dešimtojo ir aštuoniasdešimtojo.
Kai sakome, kad medicina tris
dešimt metų atsilikusi, tai
turime mintyje tą lygį, kuris
buvo priimtinas šešiasdešim
tuoju laikotarpiu.
Tarybiniame pasaulyje žmo
nės naudojosi 40 metų nepa
sikeitusią medicina. Kai tary
biniai žmones iš vakariečių gir
di, kad jų medicina 40 metų at
silikusi, tai jiems mažai ką
pasako. Jie įpratę, kad medici
nos lygis maždaug pastovus, su
mažais neesminiais pakitimais.
Paimkite į rankas šiais metais
išleistą Lietuvos akių vadovėlį.
Nepaisant 3 metų nepriklauso
mybės, Lietuvos okulistų kelio
nių j užsienį, išeivijoje
oftalmologų a t s i l a n k y m u s ,
šiame vadovėlyje nerasite nieko
naujesnio.
Pakartosiu:

Mažoji p a c i e n t ė Lietuvoje

i

vadovėlis net nepamini Vaka
ruose išvystytos pažangos. Įžan
ginėje Okulistų istorijoje net
nežinotum, kad Amerika ar Eu
ropa egzistuoja. Viskas tik apie
rusus. Net ir Brežnevo stag
nacijos laikais šis vadovėlis
būtų buvęs atsilikęs!
Komunistų
melas t a i p
sumaišė žmonių protą, nema
nau, kad jie dabar supranta
skaičius ir statistiką. Juk tie
penkmečio skaičiai buvo melas.
Kai dabar Lietuvos žmonės gir
di, kad medicina 50 ar 40, ar 30
metų atsilikusi, jie ir toliau
galvoja, kad kapitalistas meluo
ja, arba tai jo propaganda. Tary
binis cinizmo palikimas susi
kalbėjimą daro neįmanomą.
Dabartiniai Lietuvos me
dicinos vadai yra medicinos feo
dalai. Jie tvarkosi taip, kaip
jiems patinka. Jų nesaisto me
dicinos s t a n d a r t a i , a t m e t a
naujoves. Asmeniškai naudin
gus paramos pasiūlymus
priima, o plačius, bendros
naudos pasiūlymus atmeta. Feo
dalai valdo, tai ir feodalinė
medicina.
Jau treti metai vyksta disku
sijos, bet nei sveikatos minis
terija, nei Lietuvos Gydytojų
sąjunga nepasiūlė naujos
sveikatos sistemos. Todėl ar
realu manyti, kad šie feodalai
pertvarkys mediciną, kad būtų
demokratija, kad viskas būtų
daroma paciento labui?
Nebeįmanoma dirbti Jūsų li
goninėse. Todėl išeivija suor
ganizavo skrendančios akių li
goninės, lėktuvo Orbis, atsi
lankymą. Tikiuosi, kad Editai
padėjo Orbis gydytojai. Kitiems
Lietuvos žmonėms nereikia
gydytojo, jiems reikia dvasi
ninko, kuris paruoštų juos mir
ti be modernios medicinos.
Dr. Linas Sidrys

PASTABA PRIE
STRAIPSNIO APIE
KRŪTIES VĖŽĮ
Stebint krūties vėžio gydymą,
buvo pastebėta, kad kai ku
rioms moterims poklimakterinioi
laikotarpio metu, ėmusioms
Nolvadex (Tamoxifen) tabletes,
sumažėdavo krūties augliai,
todėl praėjusiais
metais
Valtybinis vėžiui tirti institutas
nutarė pravesti 10 metų tyrimą
ir nustatyti, ar Novadex gali ap
saugoti moteris nuo krūties vė
žio ligos. Toje programoje daly
vauja 16,000 įvairaus amžiaus
moterų. Aštuoni tūkstančiai
sveikų moterų dešimties metų
eigoje ims Novadez tabletes, o
kitos aštuoni tūkstančiai mote
rų ims panašias, tik kreidos tab
letes. Pagal to instituto statisti
nius duomenis iš 8,000 moterų
tame laikotarpyje krūties vėžiu
turėtų susirgti 62 moterys.
Jeigu tas tyrimas parodys, kad
Nolvadez apsaugo moteris nuo
krūties vėžio ligos, tai būtų
laimėjimas. Nolvadex nėra visai
nekaltas vaistas. Jis kai kuriais
retais atvejais gali sukelti
kepenų ligas arba gimdos vėžį,
bet jeigu jis apsaugotų nuo
krūties vėžio, tai tas atvertų
šias neigiamas ypatybes.
Dr. D. Degėsy s

U.S.A
Kanadoje ir kitur ( U S A dol)
U.S.A. savaitinis (šešt. laida)
Kanadoje ir kitur (šešt. laida
U SA. dol.) savaitinis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8 30 4 0 0 . šeštadieniais nedirba

ORKESTRŲ MOKYKLOS
SUKAKTIS
Paskutinį birželio savaitgalį
Plungėje buvo švenčiama Plun
gės orkestrų mokyklos 120 me
tų sukaktis. Šią mokyklą 1873
metais įkūrė didelis muzikos
gerbėjas, kunigaikštis Mykolas
Bogdanas Oginskis. Orkestro
mokykloje buvo ruošiami muzi
kantai tuo metu garsiam Plun
gės pučiamųjų orkestrui, kuris
daug koncertuodavo, o vasarą
išvykdavo koncertuoti į Palan
gos ir Rygos pajūrius.

metams
$80
$90
$45

-- metų

3 mėn.

$45
$50
$30

$25
$30
$25

$50

$30

$25

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš
anksto susitarus. Redakcija u i
skelbimų turini neatsako Skelbi
mu kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

LITAI BUVO KALAMI
KAUNE
Ar žinome, kad centai ir litai
buvo kalami Kaune? Kad
Nepriklausomos Lietuvos mone
tų kalykla buvo įrengta „Spin
dulio" bendrovės rūsiuose.
Užrakintose patalpose čia sidab
rines 1, 2, 5 ir 10 litų bei žalva
rines 1, 2, 5, 10, 20 ir 50 centų
monetas kasdien kalė pora dar
bininkų. (.,Kauno diena", 06.25)
DR. LINAS M. KLYGIS
Praktika su

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
166 East Suportor, Sutta 4 0 2
Valandos pagal susitarimą
Tai. — (1-312) 337-1285

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2 4 3 4 W. 7 1 Street. Chicago
T a i . 3 1 2 - 4 3 4 - 5 8 4 9 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p
10401 S. Robertą M . , Paloa Mllla, IL
T a i . 7 0 8 - 5 9 8 - 4 4 3 0 (veikia 24 vai.)
Pirm , antr., ketv., penkt. 4 v p.p.—7 v.v
Kab. 3 1 2 - 7 3 5 - 4 4 7 7 ;
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-658

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILOING
6449 S o . Pulaakl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. ALLEN C. BERNTHAL
GASTROENTEROLOGIJA
IR KEPENŲ LIGOS
6 8 2 7 W . Stanley A v a . , Borwyn, IL
(prie MacNeal ligoninės)
T a i . (708) 749-4617
Valandos pagal susitarimą

Cardiac Dlagnosls, L t d .
Marquatta Madlcal Bulldlng
6132 S. Kadzla
Chicago, IL 60629
T a i . (312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6 1 3 2 S. Kadzla, Chicago, III.
T a i . (312) 925-2670
1185 Dundee A v a . , Elgln, III. 60120
T a i . (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
DANTŲ GYDYTOJA
3900 W. 95 St. Tai. (706) 422-0101
9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllls, IL
Valandos pagal susitarimą
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Pirmd. 3 v p.p.-7 v.v. antrd. 12:30-3 v.p p
T a i . (708) 598-4055
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p..
penkt. ir M t d . 9 v.r.-12 v.p p.
Valandos pagal susitarimą
•132 S. Kadzla Ava., CMcago
DR. FRANK PLECKAS
(312) 77a-aa«9 arba (312) 449-4441
Optometristas (Kalba lietuviškai)
DR. K. A. JUČAS
Tikrina akis, pritaiko akinius
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
2618 W. 71ttSt.
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
Tai. (312)737-5149
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
Vai pagal susitarimą.
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Palos Vision Cantar, 7152 W. 127th St
Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159
Palos Hgts. III. Ketv. vai 3-6 v.v.
DR. P. KISIELIUS
Tai. (708) 448-1777
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. LEONAS SEIBUTIS
1443 S o . SOth A v a . , Clcaro
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
Kasdien 1 iki 8 v v.
PROSTATOS CHIRURGIJA
išskyrus treč. Šešt 12 iki 4 vai. p.p.
2656 W. 63rd Straat
DR. PETRAS V. KISIELIUS Vai : antr. 1-4 v. p.p ir ketv. 2-5 v. p.p.
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
šešt pagal susitarimą
gydymas bei chirurgija
Kablnato t a i . (312) 776-2880.
5 6 3 5 8 . Pulaakl R d . , Chicago, IL
Raz. (708) 446-5545
T a i . 312-585-1855
172 Schlllar S t . , Elmhurat, IL 6 0 1 2 6 E D M U N D A S V I Ž I N A S . M . D . , S . C .
708-941-2606
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Valandos pagal susitarimą
Kalbame lietuviškai
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120
6 1 6 5 S. Archar Ava. (prie Austm)
Valandos pagal susitarimą
DR. S. LAL
Tai. (312) 585 7755
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2 4 5 4 W . 71 st Straat
ARAS ŽUOBA, M.D.
(312)434-2123
AKIŲ CHIRURGIJA
Pirm. 2-7 Antr. ir
AKIŲ LIGOS
ketv 9-12. Penkt 2-7
Good Samarltan Madlcal CentarKab. t a i . ( 3 1 2 ) 58541348;
Napervllle Campus
Raz. ( 3 1 2 ) 779-5533
1 0 2 0 E. Ogden Ava., Sulte 310,
Napervllle IL 60563
DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
T a i . 708-527-0090
4 2 5 5 W. 6 3 r d St.
Valandos pagal susitarimą
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4
6-9; antr 12-6. penkt 10-12 1-6
Kab. tai. 312-586-3166
Kab. t a i . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 ~

Namų 708-381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA

VIDAS J . NEMICKAS, M.D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
K A R D I O L O G A S — Š I R D I E S L I G O S 6 7 4 5 W . 83rd St., Chicago, IL 60638
7722 S. Kadzla Ava.,
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 3-6.
Chicago, M . 60652
šeštadieniais pagal susitarimą

Gyvenimas yra per trumpas,

KAD BŪTŲ GALIMA
VISAS KLAIDAS
PADARYTI

ATOMINĖS BOMBOS
IR TOLIAU GRASO PASAULIUI

LIETUVOS KANČIŲ
ISTORIJA

Pasaulio Lietuvių Bend kurie daug žino apie partizani
davė ginklų už 3 bilijonus ruomenė paskelbė drąsų šūkį, nę veiklą, patys kentėję kalėji
Prieš trejus metus subyrėjus
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS
kad reikia išleisti Lietuvos muose, tremtyje ir t.t. Tie
dolerių.
komunizmui, pasaulis atsiduso
kančios
istoriją. Šis šūkis žmonės yra vyresnio amžiaus,
Paskutinėmis slaptai surink
su viltimi, kad atominio sunai į kompromisus, bet naudojasi
kinimo pavojus yra praėjęs. padėtimi viską pasiekti savo tomis žiniomis, šios valstybės susilaukė didelio atgarsio, nes kai kurie silpnos sveikatos. Mes
turi ilgų distancijų atomines visoje lietuvių spaudoje pasipylė žinome, kokia šiandien yra
Tačiau ši viltis neilgai egzis naudai.
Todėl reikia iš kitų klaidų stovėjusieji daugiausia buvę tavo. Paskutiniai duomenys
Kinija parduoda savo balis raketas: Kinija vyrauja su daug straipsnių. Vieni pritaria, Lietuvoje sveikatos padėtis.
pasimokyti. 0 p a s i m o k y t i tremtiniai, politiniai kaliniai, rodo, kad didžiausias pavojus
tines r a k e t a s ir atominius įren 9,300 raketomis. Toliau — antri abejoja, o kiti visai atme Turime rūpintis, kad tie žmonės
galima ne tik iš klaidų, bet ir rezistentai ar jų vaikai, ir dabar šiuo metu gresia iš Siaurės
gimus visom Trečiojo Pasaulio Amerika su 9,200; Rusija — ta, kad nėra reikalo leisti tokią paliktų savo prisiminimus, is
iš kitų pasisekimų. Taip pat yra bedaliai. Net savo buvusių Korėjos, kurios veiksmai kelia
valstybėms. Kinų raketų tech 8,100. Jeigu skaičiuoti dar brangią istoriją, geriau tuos torinę medžiagą, dar prieš iške
galima ir kitų pasisekimus klai nuosavybių atgauti negali, nerimą Vakarų pasauliui.
nologija j a u naudojasi Pakis Baltarusiją, Kazakstaną ir pinigus panaudoti vargo ir skur liaudami amžinybėn. Dabar va
dingai suprasti. Prieš keletą kadangi buvę partiečiai ar stri
Šiaurės Korėjos diktatorius, tanas, Saudi Arabia ir Iranas. U k r a i n ą , susidaro 19,500; do mažinimui Lietuvoje. Anot saros metas, moksleiviai ir stu
metų mes patys tai paste bai jas „ s u s i p r i v a t i z a v o " . 51 metų amžiaus Kim II Song,
Tačiau Kinija gauna naujausią Anglija su Prancūzija sudaro lietuviškos patarlės: kiek galvų, dentai atostogauja, ar nepaleis
bėjome, kuomet giminaičiai iš Darytumėme „meškos patarna pasiskelbė Didžiuoju vadu,
tiek nuomonių. Nuomonių pa ti juos su magnetofonais' į
raketų technologiją iš Rusijos ir tik 6,000 raketų.
Lietuvos pradėjo mus būriais vimą", jeigu mes to viso nema kuris pasiryžęs įsitaisyti didelį
reiškimas reikalingas ir nau plačias Lietuvos vietoves, kad
Trys
valstybės
visiškai
nepa
Ukrainos.
lankyti. Nepaisant visų aiški tytumėme. Nejaugi tik sveti slaptą
atominių
ginklų
Ukrainai reikia vienų metų sisakė apie savo atomines rake dingas, nes iš daugelio nuo rinktų ir kauptų tą vertingą
nimų, vis tiek jie netikėjo, kad mieji tegali mums akis ati arsenalą. Praeitą savaitę jis
laiko iššifruoti Rusijos kompiu tas ir nenori, kad apie jas monių galima ką nors naudinga mūsų istorijai medžiagą?
iš darbo būtų galima visa tai įsi daryti. Prof. Vyt. Vardys Čika įsakė Šiaurės Korėją apleisti
terių kodus, kad jie patys galė pasaulis žinotų. Šios valstybės pasirinkti. Tarp šių nuomonių Nereikėtų aplenkti ir buvusių
gyti. Kadangi netikėjo, tad ne goje d a r y t a m e pranešime Tarptautinės atominės or
tų tas r a k e t a s iššauti. Jeigu tas yra: Indija su 1,550, Izraelis — noriu pareikšti ir savąją, kuri mūsų priešų, nes ir jie, nebe
galėjo ir mūsų pasisekimo pasakė, kad anglų žurnalistas ganizacijos nariams. Tas įsaky
jausdami pavojaus, išdrįsta
kiek skiriasi iš kitų.
pavyks, t a i Ukraina bus trečioji 930 ir Pakistanas - 190.
esmės suprasti. Nors tūks taip rašė: „Nežinia į kur Lietu mas galioja ir visiems užsie
pasakyti mums naudingų
Aš
nepritarčiau
pačiam
pa
Ateityje Amerika bus privers
savo dydžiu pasaulio valstybė
tančiai mūsų giminaičių čia va eina — į Pietų Ameriką ar niečiams inspektoriams.
«
ta pasirinkti, kuriose valstybėse vadinimui, siūlyčiau kitokį, dalykų.
turinti atominius ginklus.
apsilankė, tačiau sugrįžę turbūt Afriką?" Geriau nemalonius
Sukauptas
žinias,
dokumen
galės
panaudoti
savo
interesus
būtent:„Lietuvių
tautos
ir
vals
Paskutiniu momentu Šiaurės
Maskva pareiškė, kad, jeigu
nieko naujo į Lietuvos gyve pasakymus laiku išgirsti, negu, Korėja pareikalavo Ameriką su
Ukraina iššifruos kodus, tai ir karines pajėgas. Priešingu tybės kronika". Istoriją gal per tus nevertėtų laikyti archy
nimą neįnešė. Ministrai ir gražius sapnus sapnuojant, pa stabdyti metinius karinius
Maskva pirmoji su savo ginklais atveju, Amerika turės daug anksti rašyti, nes, panaikinus vuose. Mes turime priešų, kurie
įvairūs vadovaujantys asmenys busti Magodishu...
manevrus, ruoštus su Pietų atakuos Ukrainą. Į šį ginčą problemų apsaugoti savo valsty geležinę uždangą, sužinojome stengsis mums pakenkti, su
tik įvairius susitarimus darė,
Mes didžiavomės, kuomet Lie Korėja. Amerikos karo vadai
įsikišo Amerika, pareikšdama bę nuo atominio karo grėsmės. daug nežinomų įvykių, faktų, naikinti tuos archyvus. Visą
tačiau grįžę jokių pakeitimų tuva buvo viso pasaulio dė patyrė, kad šie bendri kariniai
Prieš daugelį metų atominė pasakojimų, dokumentų ir pan. medžiagą tuojau leisti sąsiu
norą tarpininkauti, kad Ukrai
neįvykdė.
mesio centre. Kuomet reikėjo pratimai labai erzina Šiaurės
bomba
buvo Amerikos mono Tarp jų yra ir prieštaraujančių viniais kuo pigiausiu būdu.
nos atominiai ginklai būtų per
Bandant išaiškinti, kad vi pažvelgti slibinui tiesiog į akis, Korėjos vadovybę.
polis.
Turėdama tą jėgą, motyvų, kuriuos reikia tyrinėti, Plačiai pasklidusi, dokumenta
vesti tarptautinei kontrolei. Tuo
sokio pasisekimo pagrindas tėra tai lietuvių nervai nesudrebėjo,
Amerika su Rusija planuoja ir pačiu Amerika sutinka pirkti iš Amerika galėjo kontroliuoti išaiškinti ir tik tada padaryti is cija nežus, vis pas ką nors bus
tik sunkus darbas, jie nesu ir imperija pradėjo trauktis. jau iš dalies vykdo esamo Ukrainos 13 bilijonų dolerių pasaulinių jėgų balansą ir įtakų toriniais faktais. Toks darbas galima ją surasti. Gal atsiras ir
pranta ir pyksta, sakydami, kad Bet, kol vieni su laisvės vėlia atominių ginklų pertekliaus su vertės uranijaus, kas suteiktų sferas. Šiandieninė Amerika gali ilgai užsitęsti. Mano many prenumeratorių, kurie paleng
ir jie „labai sunkiai dirba". vomis plevėsavo, kiti pradėjo naikinimą. Šiaurės Korėja — Ukrainai 2 bilijonus dolerių yra ta galią praradusi. Tik per mu, pirmas ir pats svarbiausias vins spausdinimo išlaidas.
Žinoma, darbas darbui y r a kraičių skrynias vogti. Tuomet priešingai — karštligiškai pra gryno pelno.
Jungtines Tautas ir su kitų darbas yra sukaupti visą me Reikia pasimokyti iš „Lietuvos
nelygus. Vieno mūsų redak lietuviams, savo tarpe nesu dėjo tų ginklų gamybą.
Kitos p a s a u l i o valstybės valstybių sutikimu bei pagalba, džiagą, kad ji nežūtų. Visi Katalikų Bažnyčios Kronikų"
toriaus darbą ten net penki dir tariant, ekonomika visai nu
Ji turi užtenkamai plutoni- nepasirašė tarptautinės sutar Amerika gali kontroliuoti agre archyvai, atrodo, dar nėra sau leidėjų. Toji paskleista medžia
ba. Panašiai yra ir visose kitose smuko. Pasaulio dėmesys kryps jaus .pagaminti vienai didelei ties negaminti atominių bombų. sorių kėslus.
giose rankose. Ne visi archyvai ga galės būti istorikų nagri
srityse. Galima vaizduoti labai ta ten, kur yra kuriama istorija. atominei bombai. Daugiau plu- J ų tarpe y r a Indija, Pakistanas
yra mūsų teritorijoje, daug jų nėjama. Ja galės naudotis
sunkiai dirbančius, bet jeigu tai Tad žiniasklaidos žvilgsnis tonijaus už dolerius pristatys ir Izraelis.
valstybėse. literatai, poetai, dramaturgai,
• A r žinote, kad Čikagos kaimyninėse
yra tik iš stalčiaus į stalčių pasisuko į Estijos pusę. Dabar kiti kraštai. Šiaurės korėjiečiai
Vokietija pernai pardavė miesto oficiali gėlė yra chri- Pirmiausia reikia surasti lėšų menininkai, muzikai.
popierių stumdymas, tai toks rankose turiu „Cleveland Plain yra pagaminę ir sėkmingai iš Iranui ginklų už 5 bilijonus zentema? 1966 m. birželio 17 d. prie jų prieiti, juos mikrofilmuo
Nereikėtų apsiriboti vien
darbas niekur nenuves. Tas pat Dealer" (1993.VI.23). Jame bandę naują, 650 mylių pajė dolerių. Mažai nuo jos atsiliko Čikagos miesto Taryba paskyrė ti ir parsigabenti pas save. Dar kančios išgyvenimais. Lietuvis
yra ir su seimo darbu; galima didelėmis raidėmis per visą gumo, raketą kuri lengvai gali Japonija, kuri Teheranui par ją Čikagos gėle.
• turime daug gyvų liudininkų, ir kentėdamas kūrė, statė,
suprakaitavus ginčytis, bet puslapį: „Estija kuria švie pasiekti Pietų Korėją, Japoniją,
kasinėjo, rinko tautosaką, tau
jeigu to viso tikslas ir tėra tik čiančią sėkmės istoriją". Beje, Kiniją ir rytinę Rusiją. Jie taip
todailę ir kitokiais darbais prisi
ginčai — tai toks darbas yra net tai yra perspausdinta iš „Wa- pat su turimu techniniu pajė
dėjo prie tautinės kultūros
žalingas. Taip pat nėra jokios shington Post". „Šiame vidu gumu gali padėti I r a n u i
išlikimo. Ta kronikos medžiaga
naudos iš įstatymų, jeigu po ramžių pajūrio mieste maisto greičiau įsigyti atominę bombą.
turi apimti viską, ką lietuvis
keletos dienų j i e vėl b u s k r a u t u v ė s pilnos maisto,
per 50 vergijos metų atliko
Amerikos CIA direktorius
keičiami. O tokių atvejų jau kavinėse patiekiama t i k r a James Woolsey pareiškimu,
naudinga mūsų tautai ir vals
d a u g esame girdėję. Y r a kava, autobusai eina laiku, ir šiuo metu 25 pasaulio valstybės
tybei. Taip pat suminėti ir
p a g r i n d i n ė taisyklė, k a d : niekas nepriima JAV dolerio'. t u r i ar bando atominius
skriaudėjus, kenkėjus, mūsų
„Nereikia dviračių išradinėti". Praėjus p u s a n t r ų metų po ginklus. Tačiau iš kitų valsty
laisvės ir nepriklausomybės
Taip pat jau esame skaitę ir Sovietų Sąjungos sugriuvimo, bių nelaukiama pavojaus.
priešus. Visi įvykiai turi būti
daug girdėję, kad nereikia Lie Estija, mažiausia iš trijų Balti
žinomi
ateinančioms kartoms.
Žlugus komunizmui, Ukraina,
tuvos tautiečių mokyti ir jiems jos respublikų, tai pasiekia.
Manau,
kad visi turi pritarti
Kazakstanas ir Baltarusija
Kuomet kitos buvusios Sovie sudarė atominių
patarinėti. Mums pastoviai yra
PLB šūkiui, gal kiek pakeistam,
ginklų
kalama: „...mes privalome, mes tinės respublikos stebi smun sąjungą. Pasaulio strategai
ir kaupti lėšas tam didžiuliam
privalome". Tad taip kalbantieji kančius savo pinigus, kylančias prileidžia, kad šios valstybės
ir svarbiam mūsų tautiniam
turėtų žinoti, kad pareigos eina k a i n a s ir besikeičiančias atominius ginklus palieka kaip
darbui atlikti. Paskelbta
kartu su teisėmis, ir atvirkščiai. v y r i a u s y b e s , ši neseniai turimą gerą kortą, padėsiančią
200,000 dol. suma. Ji nedidelė.
Kuomet Lietuva pati sugbės su nepriklausoma valstybė tapo gauti Vakarų ekonominę pagal
Jei kiekvienas lietuvis, gyvenąs
sitvarkyti su našlaičiais, invali pastovumo ir ramybės pavyz bą ir atremti Rusijos valstybės
JAV. paaukos tik po 25 et., leng
dais, tremtiniais, traktoriais ir džiu". O juk, rodos, ir jie tą agresinius tikslus.
vai surinks šią sumą. O jei po
paminklų atstatinėjimais. tai, pačią sovietinę priespaudą nešė.
dolerį, peršokos visas viltis.
Esamoji padėtis Šiaurės Korė
savaime aišku, mūsų patarimų Lietuvos ekonomistai, finansi
Belieka tik išgarsinti idėją ir
joje yra didelis šio meto pavojus.
ninkai, prekybininkai ir stipen
nebereikės.
įkurti aukų rinkimo punktus.
Spėjama, kad Jungtinės Tautos
Bet kuomt tiek Lietuvos, tiek d i n i n k a i , užuot plūdę į prieš Šiaurės Korėją pirmiausia
Lietuvoje spauda turėtų pla
ir mūsų spaudoje pastoviai skai Ameriką, turėtų iš Estijos pasi panaudos ekonomines sankci
čiai paskleisti šią žinią. Visi,
Dariaus-Girėno skrydžio per Atlantą 60 metų sukakties minėjimo Čikagoje komiteto narių grupe,
tome įvairius organizuotus ir mokyti. Bet lietuviai gudresni, jas.
bendromis jėgomis dirbdami,
dalyvavusi
Illinois gubernatoriaus Jim Edgar priėmime š.m. birželio 14 d. Iš kaires: Teodoras
tad
prieš
išleidžiant
litą,
sakė:
pavienius paramos prašymus,
galėsime ir be stebuklų ste
Blinstrubas, Bronius Juodelis, Stanley Balzekas, gubernatorius Jim Edgar, Antanina Repšienė.
Anglijos diplomatų nuomonė
tai negalime nematyti, kaip Lie- „Mes nenaudosime nei latviško, yra, kad Š. Korėjos diktatūra
buklingus darbus atlikti.
pirm. Valentinas Ramonis, Liucija Krutulienė, Jonas Daraška ir Zigmas Meižis. Centre — padidin
' tuvoje vagys šeimininkauja. nei estiško modelio, o savą lygi Stalino režimui, nes netiki
tas 1933 m. Lietuvos oro pašto ženklas su „Lituanica".
S. Plačas
Visa armija vagių ir biurokratų lietuvišką". To rezultatus jau
bando prisidengti aureole tų, matome: per tris dienas po
— Analginas.
mėnesį. Viršininko nėra. Viršininkas užimtas.
kurie prieš tankus stovėjo. O tie, išleidimo litas jau 28 cnt. krito.
— Bet man skauda širdį ir sąnarius, ir kraujas iš
V i r š i n i n k a s dar neatėjo. Mes nauja pamaina.
J.Ž.
dantenų.
Kam gi analginas?
Viršininkas žino. Viršininkas jus iškvies. Šiandien.
— Išsilavinęs tu?
Rytoj. Ketvirtadienį. Nepriėmimo diena.
čiant
paslaugų
sferą.
Šiuo
metu
— Taip. — sutinku
Prižiūrėtojai
vis
teiraujasi:
o
pas
viršininką
—
ko?
„LIFE" - EKSLIBRISUOSE
poilsis su maitinimu „Line" ir
VIDMANTAS POVILIONIS
—
Labai mokytas?
Asmeniškai...
— Taip.
Jie nueina rūgščiais veidais.
Vokietijoje
bibliotekoje „Rugelyje" Lietuvos piliečiams
14
kainuoja
8
dolerius,
o
kitiems
— Tu čia manęs nemokyk. — neišlaiko jos nervai.
Kai žmogų laisvėje dvi savaites siuntinėja nuo
atidaryta tarptautinė ekslibrisų
— Matyt, pačiam ilsėtis teks ilgai.
20-60
dolerių
per
parą.
Pasak
— Galvoji, medikas, tai viską žinai.
paroda „Teatras ir gyvenimas'',
— Aš, kaip tarybinis žmogus, suprantu: jūs žmonių Ainošiaus pas Kaipošių, jis plikomis rankomis gali
Ir užtrenkia langelį. Vargšė, supainiojo mane su
skirta neseniai Vilniuje pasibai korporacijos prezidento, ši vasa nekankinate, o laikote tik tiek, kiek verčia būtinybė. pasmaugti biurokratą. Kai žmogus uždarytas, begali
ra
bus
nuostolinga
ir
pirmojo
Šarūnu.
Sunku nemokytam dalinti tabletes daktarams.
nis bejėgiškumas daužo jam į širdį. Veidai dega, akys
gusiam t e a t r ų festivaliui
Tiek, kiek mane reikės perauklėti.
pelno
tikimasi
sulaukti
tik
po
„LIFE". Joje eksponuojami
— Aišku, — sutinka jie. — Gal kuo nors blizga, galvą skauda. Jei žmogus senas, sėdi pasti Tampa kompleksuoti ir nervingi. Bet tabletės pase
penkerių
metų.
rusiomis akimis ant lovos ir pagaliau, pamatęs seselę, nusios. Nuodas.
Lietuvos, Argentinos, Čekijos,
skundžiatės?
negali ištarti nė žodžio. Juo labiau — rusiškai. Ji įpila • Viršininkas priima mane savo kabinete. Majoras
Italijos, Ukrainos ir kitų šalių
— Ne.
Petrauskas gerai nusiteikęs. Vaidina, kad dirba. Išsi
į sauja kokių tablečių ir uždaro langelį.
mažosios grafikos darbai. (Elta).
— Knygas gaunate?
Pradedu dar vieną ataką. Žadu rašyti Rudenkai ima iš stalčiaus mano bylą. u|sirūko „Kazbek" ir lei
MIŠKŲ BŪKLĖ
— Gaunu.
džia sėstis.
Pagaliau
užeina pats viršininkas.
— Girdėjau, skundėtės dėl knygų.
— Kuo skundžiatės? — klausia.
— Kuo nepatenkinti?
Kokia miškų būklė? Šia tema
— Noriu gauti vokiečių kalbos vadovėlį iš savo
PALANGOS VIEŠBUČIAI
— Negaliu išsikviesti seselės.
— Seselės neprisišaukiu.
Kaune birželio mėn. vidury portfelio. J ū s jį areštavote kartu su minimi.
— Dabar, rodos, lyg ir lankosi?
— Negali būti.
Akcinei bendrovei „Palangos vyksta tarptautinis dendrologų
— Čia jau ne mūsų reikalas. Kreipkitės \ izolia
— Bet gydymo metodai nesuprantami. Noriu, kad
Kitą dieną pro langelį įlenda žiurkės snukis linas" priklauso 220 vietų „Ru pasitarimas. Vytauto Didžiojo toriaus viršininką. Jei jis leis, mes nieko prieš. Kaip
seselė. Tamsaus gymio, su ūsiukais, pilvas kaip fut pasižiūrėtų gydytojas.
gelio" viešbutis, 750 vietų universiteto, Botanikos sodo, sveikata?
— Gydytojo neturime. Bet bandysime susitarti. O
bolo kamuolys, plonytės kojos.
„Lino" sanatorinis bei „Verde Lietuvos miškų instituto spe
— Gerai.
del seselės — neimkite j galvą. Moteris ji pagyvenusi,
nės" pramogų ir gydymo komp cialistai, taip pat svečiai iš
— Ko tu čia? — ir kiša saują tablečių.
— Girdėjau, skundžiatės.
leksai. Šios bendrovės 28% ak daugelio užsienio šalių aptaria
Kad jos neprisišaukiau, negali būti, nes būti šitaip keistoka, nervai gal kiek pairę. Nereikia jaudintis.'
— Nežinau, ir kur galėjote girdėti, nes aš neturėjau
— Manęs nedomina jos nervai. Mane domina jos
cijų priklauso valstybei, 5.2% — miškų būklės bei medžių rievių, kam skųstis. Negaliu išsikviesti seselės.
negali, viską aš išsigalvoju, nereikėjo čia patekti, tai
„ L i n o " darbuotojams, 25% kurių kiekvienas ženklina
kvalifikacija
Ji nemoka lietuviškai, o kaliniai nemoka
vaikštinėčiau
sveikas.
— Ajajai, kaip negerai. Bet aš nieko negaliu
Kauno korporacijai „Sabina" ir vienerius medžio gyvavimo padaryti. Čia jau kitas skyrius.
rusiškai. Ji viską gydo analginu.
— Kokios tabletės?
41.8% įmonei „EBSW".
— Atkreipsime dėmesį. — sako Petrauskas, -j Jei
—
N
e
tavo
reikalas.
m e t u s , t y r i m o problemas.
— Bet organizacija ta pati. Nejau jūsų skyrius toks
kas
nors neaiškaus, kreipkitės į mane. •
Naujieji savininkai „Liną" Išklausę pranešimus minėtomis bejėgis? .
Įsigijau dar vieną priešą.
— Daugiau kaip menesj bandau kreiptis į jus.
sieks padaryti visus metus vei temomis, dendrologai dalyvaus
Žinoma, tebereikalauju audiencijos pas viršininką
— Na, pereikime prie reikalų.
— Negali būti. Man ką tik pranešė.
kiančiu turizmo ir pramogų
Seselė rodosi dažniau, bet mūsų kalbos trumpos.
ekskursijose po Lietuvos
Prasideda tardymas.
centru, išsaugant sanatorinį
miškus, lankysis Juodkrantėje.
— Tavo tabletės.
Apačioje, neprisišaukdamas seselės, imu reikalauti
(Bus daugiau)
gydymą ir kuo daugiau išple („Kauno diena", 06.25)
— Kokios?
izoliatoriaus viršininko. Istorija kartojasi ir tęsiasi

TRUPUTIS KITO
GYVENIMO

DRAUGAS, antradienis, 1993 m. liepos mėn. 13 d.
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AMBASADORIAUS
STASIO LOZORAIČIO
PAGERBIMAS
Birželio 12 d. vakare Vašing
tono priemiestyje, Bethesdoje,
Marriott viešbučio pokylių sa
lėje, įvyko iškilmingas pager
bimas, skirtas ambasadoriui
Stasiui Lozoraičiui ir Danielai
Lozoraitienei. Šis pagerbimas
gal buvo vieša išeivijos mani
festacija išreikšti pagarbą,
meilę ir dėkingumą Ambasado
riui už jo įnašą kovoje dėl
Lietuvos laisvės. Lietuvos val
džios padarytas neapgalvotas
sprendimas dėl ambasad. Lozo
raičio didžiai sukrėtė ir nu
liūdino išeiviją. Tačiau šis
v a k a r a s buvo skirtas ne
liūdesiui, bet džiaugsmui, ger
biant asmenį, kurio orumas,
diplomatinė patirtis, meilė ir
atsidavimas darbui dėl Lietuvos
gerovės kėlė pasididžiavimą ne
tik tarp savų, bet ir užsienio dip
lomatų bei politikų.
I pagerbimą susirinko apie
130 svečių iš įvairių Amerikos
miestų — nuo Los Angeles iki
Bostono, nuo Lietuvos iki Pietų
Amerikos. įeinant į salę, ambas.
Lozoraitis ir ponia Daniela su
tiko kiekvieną, asmeniškai pa
sveikino ir padėkojo už atsilan
kymą.
Programa susidėjo iš sveikin
tojų: buvusio Valstybės depar
tamento pareigūno, dabar Cor
negie Institute dirbančio Paul
Goble, ambasadoriaus Jungti
nėms Tautoms Aniceto Simučio,
PLB Mildos Lenkauskienės,
JAV LB krašto valdybos pirm..
Vyto Maciūno, PLJS Pauliaus
Mickaus, US Baltic Foundation
Audronės Pakštienės, Alto dr.
Jono Genio, (sveikinimas iš
Lietuvos) Dariaus Sužiedėlio,
Lietuvos Ambasados spaudos ir
informacijos atstovo Viktoro
Nako, Vašingtono LB Arvydo
Barzduko.
Vakarui vadovavo visiems ge
rai žinoma, graži ir energinga
solistė, o dabar naujoji Vašing
tono LB pirmininkė Nerija
Kasparienė.
Iškilmes atidarė Nerija šiais
žodžiais: „Mano pareigos šian
dien labai lengvos ir malonios.
Lengvos todėl, kad man nerei
kia aiškinti, kas yra ambasado
rius Lozoraitis ir ką jis reiškia
mums, išeivijos lietuviams. Į šį
pagerbimą susirinko Ambasa
doriaus draugai ir gerbėjai, o
pagarbos ir dėkingumo jis tikrai
yra vertas, labai daug nusipel
nęs. Malonios pareigos todėl,
kad malonus ir mielas yra pats
ambasadorius ir jo žavinga
žmona, nemažesnė Lietuvos pa
triotė, ponia Daniela. Mes tik
galime jai išreikšti dėkingumą
už nuopelnus tolimai Lietuvai,
besąlygiškai remiant savo vyrą,
ir už jos nuostabią ištvermę,
siekiant dar taip neseniai be
viltiškai atrodžiusio tikslo!*
Po atidarymo buvo sveikini
mai.
Savo kalboje Paul Goble iškė
lė ne tik asmenišką pažintį su
ambasadorium Lozoraičiu, bet
ir Lietuvos kelią į laisvę. Jis
pabrėžė, kad kiekviena Pabaltijos valstybė kuo nors prisidėjo
prie laisvės atgavimo, tačiau
Lietuva buvo širdis kovoje dėl
laisvės. Lietuviai suprato, kad
laisvės klausimas, nepriklau
somybės klausimas ir žmogaus
pagarbos klausimas nėra tik in
telektualinis racionalumas, tai
nėra tik filosofų, diskusijų ob
jektas, bet tai yra dalis paties
žmogaus. Ir jeigu lietuviai ne
būtų padarę Šio įnašo, mes
nebūtumėm čia susirinkę šį
vakarą švęsti ne tik lietuvių
pasiekimų kovoje dėl laisvės,
bet taip pat ambasadoriaus
Stasio Lozoraičio prisidėjimo
prie šio pasiekimo. „Jo prisi
dėjimas prie šios kovos buvo
didesnis, negu bet kas gali įsi
vaizduoti", kalbėjo P. Goble. -

Aš tą žinau, nes tuo laiku dir
bau JAV Užsienio reikalų mi
nisterijoj. Daugelis žmonių šiuo
laiku renka žinias bei veda kro
niką, kokią skriaudą Sovietai
padarė žmonijai, kiek buvo
nužudyta, kokios ekologinės
problemos, kaip sunaikino šei
mas, tačiau yra pamirštamas
vienas svarbus, gal net svar
biausias klausimas, ką Sovietų
sistema padarė žmogaus sielai.
Ir viena tragedija, gal net ir di
džiausia tragedija, yra tai, kad
net ir tie žmonės, kurie kovojo
prieš šią sistemą ir įstengė ją
nuversti 1990 ir 1991 m., buvo
užkrėsti šios sistemos, savo
galvojimo stilium, savo galvo
sena bei dvasiniu ir moraliniu
žlugimu. Net ir kovodami prieš
šią sistemą, jie dar naudoja tą
patį Sovietų sistemos būdą ir
metodus, ir čia jau yra pralai
mėjimas.
Aš jaučiuosi pagerbtas, kad
susipažinau ir kartu dirbau su
Stasiu Lozoraičiu, kuris visuo
met pasilieka ir yra europietis.
Jis yra tas kalbėtojas už Lietu
vą, kuris niekad nebuvo sovie
tinėj sistemoj. Jis niekad ne
buvo sovietizuotas, dėl to jis yra
tiltas tarp tos Lietuvos, kuri
buvo, ir tos Lietuvos, kokia ji
pagaliau bus.
Aš turėjau progos būti Vilniu
je 1991 m. gegužės mėn. Buvau
paprašytas kalbėti viename
suvažiavime. Savo kalboje pa
brėžiau du klausimus, kurie jus
slegia: (1) kodėl Vytautas
Landsbergis ir Stasys Lozorai
tis bei kiti valdžios pareigūnai
gauna labai šaltą priėmimą Va
šingtone: kodėl Amerikos val
džia neparodo daugiau domės
Lietuvos laisvės kovoje, ir (2)
kodėl žmogus toks, kaip aš,
neturėdamas jokios giminystės
ryšių su Pabaltiju, kurio
protėviai atvyko į Ameriką
1631 metais, esu jūsų tarpe ir
dirbu su jumis? Atsakymas į
abu klausimus yra vienas ir tas
pats: kad žmonės, kaip Stasys
Lozoraitis, Vytautas Landsber
gis ir kiti pastato mus į nepa
togią padėtį — mes jaučiamės
nepatogiai. Jie kalba ta kalba,
kuria kalbėjo mūsų protėviai
Lexingtone, Concorde. Philadelphijoj 18-to šimtmečio gale.
Šiuo laiku jūs esat tie žmonės,
o mes, čia gimę, dažnai užmirš
tam, kas mes iš tikrųjų esam.
Jūs, lietuviai, esat tikrieji
amerikiečiai, kurie laiko laisvės
ir nepriklausomybės ugnį aukš
čiausiai. Ir aš, kaip amerikietis,
negaliu niekur kitur būti, tik
tai jūsų malonėj. Ir aš esu
įsitikinęs, kad problemos, ku
rios Lietuvą slegia šiuo laiku,
bus išspręstos, nes lietuviai
sugebėjo giedoti giesmes prie
Televizijos bokšto, lietuviai turi
toki įgaliotinį, kaip Stasys
Lozoraitis. Tai žmogus, kuris
niekad nebuvo paveiktas Sovie
tų sistemos, žmogus, kuris ats
tovauja viskam, kas yra geriau
sia lietuvių praeity ir kas gali
būti geriausia lietuvių ateity..."
Pono Goble kalba buvo su dė
mesiu išklausyta, daug kartų
pertraukta žmonių plojimu, o,
jam užbaigus, visi atsistojo ir il
gu plojimu pagerbė kalbėtoją ir
S. Lozoraitį.
Po to kalbėjo ambasadorius
Anicetas Simutis: „Aš sugrįšiu
truputį į praeitį. Lietuvai
atgavus nepriklausomybe 1918
m., reikėjo organizuoti užsienio
tarnybą, buvo be galo sunki pro
blema su Vakarų pasauliu,
reikėjo mokėti Vakarų kalbas.
Vienas tokių mokančių buvo
anais laikais jaunas diplomatas,
kurs ne tik mokėjo slavų kalbas,
bet ir trejetą Vakarų Europos
kalbų. Tai buvo mūsų ambasa
doriaus Lozoraičio tėvas, su ku
riuo a$ turėjau garbę bendra-
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Ambasadoriaus Stasio Lozoraičio pagerbimo puotos dalyvių būrelis. Viduryje sėdi: Daniela Lozo
raitienė. Lietuvos garbės gen. konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza ir ambasadorius Stasys
Lozoraitis.

darbiauti. Aš atsimenu, kaip jis
užsienio tarnyboje švietė savo
asmenybe, savo gražiomis ma
nieromis ir savo sugebėjimu
vadovauti Lietuvos užsieno po
litikai begaliniai sunkiu laiku.
Štai atėjo nauji laikai, po 50
metų okupacijos Lietuva vėl
kėlėsi nepriklausoma ir vėl ta
pati istorija, nes didelis
trūkumas Vakarų pasaulio dip
lomatų. Mūsų didelė laimė
turėti tokį mielą diplomatą kaip
Stasys Lozoraitis. Jis savo as
menybe tiesiog gimęs diploma
tas, su kuriuo yra malonu ir
lengva dirbti. Per visą okupaci
jos laiką Stasio Lozoraičio as
muo visur figūravo...Mums
trūksta diplomatų tokiu sunkiu
metu ir štai, kai mes turim tokį
puikų aktyvų, kvalifikuotą
diplomatą, yra pavojus jį
prarast. Ar turim geresnius
rezervus? Nėra. Jeigu mes
norim Lietuvai gero, tai tuos,
kurie visą amžių lojaliai ir,
sakyčiau, talentingai tarnavo
Lietuvai, neturim teisės pa
leisti, o reikalaut ir džiaugtis,
kad jie ir toliau Lietuvai dirb
tu".
PLB vardu kalbėjo Milda Len
kauskienė, pabrėždama, kad,
nors ir besikeičiant vadovy
bėms, su ambasadorium Stasiu
Lozoraičiu visuomet rado
bendrą kalbą, galėjo bendradar
biauti, bendrai dirbti, nes tas
darbas turėjo tik vieną ir tą patį
tikslą: nepriklausomą Lietuvos
valstybę. Taip pat padėkojo
Lozoraitienei, vyrą rėmusiai ir
padėjusiai atlikti sudėtingą
Lietuvos valstybės diplomatinę
t a r n y b ą . Palinkėjo jiems
abiems, pasiekus didį tikslą,
išsaugojus Lietuvai diplomatinę
tarnybą iki tarptautinio pripaži
nimo atnaujinimo, laimingo
asmeninio gyvenimo ir paprašė
tęsti, ypač šiuo laiku Lietuvai
labai reikalingą, diplomatinį
darbą. Pabaigoje ji įteikė Da
nielai Lozoraitienei dovanėlę.
Vytas Maciūnas JAV LB
Krašto valdybos vardu savo
sveikinime paminėjo, kad
Ambasadorius ir tamsiausiose
dienose rasdavo vilties žibu
rėlių, nesileisdavo įveikiamas
pesimizmo. Jis taip pat dėkojo
ambasadoriui Lozoraičiui už
mielą ir efektingą bendra
darbiavimą, palinkėjo jam ir jo
žmonai geriausios sveikatos,
toliau tęsiant darbus už Lie
tuvą.
Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sąjungos vardu sveikino Pau
lius Mickus: „PLJ Sąjungos var
du sveikinu Jus ir p. Lozo
raitienę šia iškilminga proga,
dėkojame už globą ir paramą
mums, siekiant išlaikyti jau
nąją ir laisvą lietuvišką dvasią.
Nėra turbūt kito žmogaus, kuris
yra tiek gerbiamas jaunimo
tarpe — tiek išeivijoje, tiek
Lietuvoje, kaip ambasadorius
Lozoraitis. Jis visuomet bus
mūsų tarpe bendraamžis ir
bendramintis".
US Baltic Foundation vardu
kalbėjo Audronė Pakštienė, tarp
kitko sakydama: „Sveikinu ir

dėkoju jums, kad visuomet
buvot mūsų uola ir švyturys,
kuris vedė mus audringais ke
liais į Lietuvos nepriklau
somybę ir jos dabartinį iš
laikymą..". Ji taip pat perskaitė
laišką, gauta iš Lino Kojelio, US
Baltic Foundation pirmininko.
Savo laiške Linas Kojelis pa
brėžė, kad ambasadorius Lozo
raitis buvo Lietuvos Respubli
kos balsas ir sąžinė Amerikos
sostinėje.
Ambasados spaudos ir Infor
macijos atstovas Viktoras Na
kas kalbėjo už save ir visus am
basados tarnautojus: „Jokia dip
lomatinė mokykla bei Lietuvos
Užsieno reikalų ministerija
negalėtų išmokyti to, ką gau
nam iš ambasadoriaus Lozorai
čio. Ambasados durys yra at
viros visiems. Ambasadoje
vyksta įvairios funkcijos,
sprendžiami politiniai, ekono
miniai, kultūriniai, moksliniai,
pedagoginiai, humanitariniai ir
turizmo reikalai, duodami įvai
rūs patarimai. Ambasadorius
visa tai sugebėjo įgyvendinti ir,
Amerikos lietuvių dosnumo dė
ka, Lietuvos valdžiai nė cento
nekainuoja šios ambasados iš
laikymas... Aš stebiu žmogų,
kuris savo asmenybe paveikia
kiekvieną, kuriam joks darbas
nėra per menkas, jokia kliūtis
per sunki. Ambasadorius yra ne
tik pasišventęs studentas diplo
matinėj tarnyboj, politikoj ir is
torijoj, bet turi ir nepaprastą
išsimokslinimą kultūroj bei
ekonomijoj..." Po Viktoro Nako
kalbos visi ambasados tarnauto
jai nuėję pasveikino Ambasa
dorių.
Amerikos Lietuvių Tarybos
vardu kalbėjo dr. Jonas Genys.
Jis palygino ambasadorių Lozo
raitį ir Daniela Lozoraitienę su
John F. Kennedy ir jo žmona.
Prisiminė savo pirmąją pažintį
su ambasadorium Lozoraičiu,
padėkojo ir palinkėjo, kad toliau
dirbtų mūsų tautos labui.
Darius Sužiedėlis rinkiminio
štabo vardu perskaitė laišką,
gautą iš Lietuvos: „Ši diena ap
vainikuoja didžiulį Jūsų atlikta
darbą, išsaugojant, atkuriant ir
įtvirtinant Lietuvos nepriklau
somybę. Savo nenuilstamu dar
bu veikiate demokratijos vysty
mui tėvynėje. Kasdien primindavot pasauliui tą mažytę Balti
jos šalį, kovojančią už savo lais
vę ir teisę būti valstybe..."
Vašingtono LB vardu kalbėjo
Arvydas Barzdukas, iškeldamas
ambasadoriaus diplomatinę pa
tirtį vairuojant ir nepažeidžiant
šio krašto reikalų bei nusista
tymo, kartu išsaugojant nepri
pažinimo principą ir diploma
tinio pripažinimo siekius. Visų
vardu padėkojo u i jo nepaprastą
kantrybę, kai jis ėjo per sunkias
mažo krašto sargybos dienas.
Padėkojo taip pat ir D. Lozo
raitienei, kuri yra nuoširdi,
pamilusi ne tik savo vyrą, bet ir
jo tėvynę. Jos rankose ambasa
da pasidarė svetinga ir šviesi.
Nerija Kasparienė perdavė
sveikinimus iš Kongreso atstovo
Richard J. Durbin ir senato

/

riaus Donald W. Riegle.Jr.
Galutinis žodis teko Stasiui
Lozoraičiui, kuris su humoru
pradėjo: „Mano asmenybė buvo
sufalsifikuota, nebepažįstu nei
žmonos, nei savęs, turiu pasa
kyt, kad išeisiu su dideliais
kompleksais...ir turėsiu persiauklėti..." Po to jis anglų kalba
išreiškė didelę padėką. Paul Go
ble, kuris nuolatos ir su tokia
energija gynė Lietuvos reikalus.
Savo kalbą tęsė: „Nuo pat pra
džios savo gyvenimo bu tu lai
mingas, aplink save turėjau
visų pirma nepaprastą šeimą.
Bet svarbiausia, kad aš buvau
laimingas, sutikdamas nuolat
nepaprastus žmones. Užtenka
pagalvoti apie Vašingtono vi
suomenę, užtenka pagalvoti
apie Amerikos lietuvius, už
tenka pagalvoti apie visus lie
tuvius pasaulyje. Aš nemačiau,
tikrai labai retai matydavau
juodą spalvą, aš visuomet
matydavau šypseną, matyda
vau žmones, kurie norėdavo
padėti, kurie buvo malonūs,
kurie buvo taip pat entuzias
tingai įsitikinę, kad mes turim
atgauti nepriklausomybę". To
liau ambasadorius savo kalbo
je išreiškė nuoširdžią padėka
savo bendradarbiams. Paminėjo
padarytus pakeitimus Vilniuje,
nors dabar yra prisipažinta, kad
buvo padaryta klaida, bet tas
nepakeičia situacijos. Pagal
ambasadorių Lozoraitį, „nepa
keičia mano nusistatymo ir
mano nuomonės taip, kaip nepa
keičia ir Respublikos preziden
to nuomonės ir nusistatymo. Aš
tai gerbiu, aš esu demokratas.
Aš kovosiu prieš visa tai, kas
man atrodo neteisinga arba ne
gera, arba nenaudinga Lietuvai.
Pasakysiu aiškiai ir garsiai, ką
aš galvoju, bet aš taip pat pri
imu tam ' tikrą konstitucinę
discipliną. Aš noriu pasakyti
ačiū visiems tiems, kurie mane
rėmė. Ačiū visiems tiems, kurie
Lietuvoje net paskelbė bado
streiką, rinko parašus, demon
stravo už mane. Tačiau dideli ir
svarbūs valstybės interesai rei
kalauja, kad mes grįžtumėm ir
statytumėm Lietuvą visi kartu
ir stiprintumėm jos nepriklau
somybę, stiprintumėm jos demo
kratiškas institucijas, išreikš
dami savo nuomonę, eidami ta
; pačia kryptim į pažangą, į atei
tį, į geresnį gyvenimą vi
siems..."
Atsistojimu ir ilgais plojimais
bandėm išreikšti savo jausmus
mūsų ambasadoriui Stasiui
Lozoraičiui, kuris tikrai palietė
kiekvieną šio vakaro dalyvį. Po
oficialių kalbų visi buvo
pakviesti tolimesnėms vaišėms,
kurios užsitęsė iki vidurnakčio.
Dar ilgai salėje skambėjo lie
tuviškas žodis, lyg norėdamas
nukeliauti į Lietuvą bei kitus
pasaulio kraštus ir pasiekti
kiekvieną lietuvį, priminti jam,
kokie tikrai laimingi esam, tu
rėdami ambasadorių Stasį Lozo
raitį ir Daniela Lozoraitienę,
reprezentuojančius mūsų tėvy
nę ir valstybę Lietuvą užsienyje.
Elvyra Vodopalienė

K a u n e išnuomojamas
vieno miegamojo jaukus butas
Galiu gaminti maistą.
Skambinti Irenai — 7 5 - 1 8 - 0 4
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• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba^
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• Apartmentus ir Žemę. •
• Pensininkams Nuolaida.

d

HELP VVANTED
Gražus 3 k a m b . b u t u k a s 1
asmeniui. $ 2 7 5 [ m ė n . Kreiptis
tel. 3 1 2 - 4 7 1 - 0 8 1 1 .
MlSCELLANEOU*
ELEKTROS.
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugn.es ir automobilio
pas mus
FRANK ZAPOLIS
3208V2 W e i t 9 5 t h S t r e t

Tel. — (708) 4 2 4 3 6 5 4

Reikalingas buhalteris, mokantis
lietuvių ir anglų kalbas, su mi
nimalia 5 m. praktika Atlyginimas
pagal susitarimą. Kreiptis: t e l .
312-434-2121.
Ieškau moters, kuri gali pati pasi
rūpinti transportacija,prižiūrėti 7 mėn.
mergytę pirmadieniais nuo 10 v.r. —
4 v. p p. Gyvename rytiniame Chica
gos priemiestyje. Kreiptis:
708-968-0427.

~

J a u n a

IEŠKO DARBO
mokytoja iš Lietuvos, kal-

senelių
banti aarba
n g l i švaikų
k a i , priežiūroj.
ieško d aNori
rbo
gyventi kartu. Skambinti Mary
tei: t e l . 6 1 6 - 6 5 7 - 4 7 3 2

(312) 581-86&4

THE BALTIC STATES
YEARS OF DEPENDENCE
1940 - 1980
by
ROMUALDAS J . MISIŪNAS
and
REIN TAAGEPERA
Chapter I. Introduction: Historical background. Chapter II —
The war years: 1940 -1945. Chapter III — Postvvar Stalinism: 1945
-1953. Chapter IV — The re-emergence or National Cultures: 1954
- 1968. Chapter V — Centralization and VVestemizazion: 1968 1980. Chapter VI — The outlook for the 1980's.
University of California Press. Berkeley. Los Angeles, CA.
1983. Printed in Great Britain. 334 pages, hard cover. Knygos kaina
40 dol. Illinois gyventojams Tax 3.50 dol Persiuntimo išlaidos: USA
— 3.50 dol., Canada — 5.00 dol.

THEMARIANS
OFTHE
IMMACULATE
CONCEPTION
Responding to God
vvith faith and trust in
imitation of Mary.
Foundedm 1673.
an international
community of Priests and
Brothers vvith locations
around the wor!d
Contact:
Fr. Bilt Hayward. M I.C
Vocation Director
Congregation of Marians
Thompson. CT 06277
(203) 923-9565
Nnme
Address
Dty
S«ate

.

DRAUGAS, a n t r a d i e n i s , 1993 m. liepos m ė n . 13 d.

VYTAUTAS BIČIŪNAS
1893-1942

UŽTERŠTA BALTIJOS
JŪRA
Pastebėję, k a d Palangoje ties
moterų pliažu Baltijos jūros
vanduo pasidarė labai nešvarus,
higienistai apžiūrėjo visą kuror
to pakrantę. Nustatyta, kad 1-5
metrų nešvarumų juostos su
švaraus vandens tarpais drie
kiasi n u o Palangos tilto iki pat
Šventosios. J ū r o s vanduo —
labai tamsus, dumblinas, pilna
visokių sąnašų. Manoma, kad
dėl to kaltos povandeninės sro
vės, išjudinusios ir pakėlusios į
paviršių jūros dugne susikaupu
sius n e š v a r u m u s .

GIMIMO Š I M T M E Č I U I A R T Ė J A N T
(metodikos ir p r a k t i k o s metmens), „ S a v a n o r i a i " , „Kaunas
1030-1930 m.", „ K u n . J. Katelė
ir jo l a i k a i " ir k t . Savo istorinę
dramą „Žalgirį", laimėjusią Vy
tauto Didžiojo komiteto konkur
se pirmąją vietą, autorius skyrė
savo motinai, davusiai jam Vy
t a u t o vardą.
Kaip dailininkas V.B. pradėjo
r e i k š t i s d a r p r i e š Pirmąjį
p a s a u l i n į k a r ą . Pirmieji jo
piešiniai spaudoje buvo vinjetės
almanachui „Sniegams tirps
t
Vytautas Bičiūnas, Lietuvos seimo a n t " , viršelis „Vaivorykštės"
ž u r n a l u i , skyrelių antraštės
narys, 1921 m.
„Viltyje" ir kt.
Vytautas Bičiūnas gimė 1893
metų rugsėjo pirmą dieną Klo
vainiuose, Šiaulių apskrityje.
Bičiūno vaidmuo mūsų kultūros
istorijoje labai spalvingas ir
šakotas —jis dailininkas, litera
tas, literatūros kritikas, mo
kytojas, žurnalistas, teatro ir
visuomenės veikėjas.
Šiauliuose jis pradėjo lankyti
S. Jakševičiūtės-Venclauskienės slaptą lietuvišką mokyklėlę,
vėliau mokėsi Šiaulių gimnazi
joje. Mokytojo kazaniečio K.
Mažino prikalbėtas, išvyko į
Kazanę, kur 4 metus mokėsi
dailės. Baigęs meno mokyklą,
jis persikėlė į Petrapilį studijuo
ti architektūrą. Tuo metu j a u
ėmė rašytis Bičiūno pavarde,
nes pagal tėvo pavardę buvo
Bezumavičius.
Prasidėjus karui, V.B. dirbo
lietuvių komitete ir „Lietuvių
Balso" redakcijoje k a r t u su
kunigu Tumu-Vaižgantu ir ki
tais. 1918 metais grįžo Lietuvon
ir valstybės kūrimosi laikais
dirbo įvairiose įstaigose, dėstė
piešimą Šiaulių gimnazijoje,
tačiau jį traukė Vilnius — Lietu
vos širdis. Inteligentijos buvo
maža, reikėjo skubiai k u r t i
naują Lietuvą, kelti ne tik
kultūrą, bet ir švietimą, dorą. V.
Bičiūnas, jaunas, pilnas energi
jos, ėjo visur, kur jautėsi esąs
reikalingas: ėmėsi visokeriopo
darbo, atlikdamas jį kruopščiai
ir sąžiningai. Vilniuje tarnavo
Krašto Apsaugos komisijoje,
Kaune — Švietimo ministerijos
meno departamente, buvo pir
m a s Tikybų d e p a r t a m e n t o
direktorius, Valstybės Kontro
lės apygardų revizijos punktų
organizatorius Vilkaviškyje,
Raseiniuose, Šilalėje ir Šiau
liuose. 1920-1923 Steigiamojo ir
pirmojo seimo atstovas Krikš
čionių demokratų frakcijoje.

Meno parodose (kaip daili
ninkas) pradėjo dalyvauti 1920
m. Kai kurie jo piešiniai —
„Geležinis v i l k a s " ir kiti yra
nupirkti Čiurlionio muziejaus.
Dirbo ir bažnytinio meno srity
je, yra sukūręs ne vieną vitražą.
Piešė ir dekoracijas teatrui.
Būdamas linksmo būdo, turė
d a m a s sveiko humoro gyslelę,
i š l e i d o s a t y r ų ir parodijų
leidinėlį Jurgio Šmalvaro slapy
vardžiu. Dainininkui Dolskiui
r a š ė l i e t u v i š k u s žodžius j o
atliekamoms pramoginėms dai
noms.
Skaudi lemtis ištiko Bičiūnų
šeimą 1941 m e t ų birželio 14 d.
rytą. Vytautas, žmona Natalija
Namikaitė ir vaikai — Vaidevu
tis, Rimantas ir J ū r a t ė pateko
į pirmųjų masiniai tremiamųjų
tarpą. K a u n o prekinėje geležinkeUo stotyje t ė v a s buvo nuo
šeimos a t s k i r t a s . Vytautas
Bičiūnas nuvežamas į Sverdlovsko Gulagą. Šeima į Sibirą —

Altajaus krašto miestą Kamenį,
o 1942 metų vasarą pervežta
prie Laptevų jūros, Janos upės
p a k r a n t ė n . 1943 metais Riman
t a s , žvejodamas toje upėje,
nuskendo. 1956 metais motina
su likusia šeima grįžo į Lietuvą.
Pradėjus teirautis apie Vytautą,
buvo g a u t a s mirties liudijimas
K a u n e , kad jis miręs plaučių
uždegimu 1945 m. lapkričio 18
d. Žymiai vėliau paaiškėjo iš
L i e t u v o s R e s p u b l i k o s VRM
archyve t u r i m ų duomenų, kad
V. Bičiūnas buvo teistas 1942
spalio 17 d. ypatingojo pasi
t a r i m o ir j a m buvo paskirta
aukščiausia b a u s m ė už anti
t a r y b i n ę agitaciją ir sąmokslo
ruošimą. Reabiltavimo pažy
m ė j i m e m i r t i e s d a t a 1942
m. spalio 30 d. Buvęs kalinys,
k a r t u su V. Bičiūnu kalėjęs,
Klemensas Poderis pasakojo,
V. Bičiūnas, jausdamas troš k a d v i s ų k a r t u n e š a u d ė ,
kimą dirbti meno, literatūros ir n a k t i m i s išsivesdavo po kelis...
teatro srityse, atsisakė politikos jie nebegrįždavo. Saugumas,
ir paskyrė visas jėgas kultūros n o r ė d a m a s p a s l ė p t i
savo
kėlimui.
niekšystes, buvo
išdavęs
Okupanto nualinta, j a u n a klaidingą mirties pažymėjimą.
Rugsėjo 1 d. sukanka 100
atsikūrusi Lietuva lėšų teatrų
išlaikymui neturėjo. Dauguma metų nuo V y t a u t o Bičiūno
žmonių net skaityti n e m o k c j , . gimimo, o jo, kaip ir daugelio
V. B. sakydavo — tamsa, tar Vitų politinių kalinių, net kapo
žmonių nelaimė. J i s suprato, nėra. Vienintelė likusi jo duktė
kad, atvežtas miestan, kaimie J ū r a t ė Bičiūnaitė-Masiūlienė
tis, pažiūrėjęs baleto, ar paklau r ū p i n a s i iš a k m e n s iškalti
sęs operos, jų nesupras ir vargu bareljefą ir pritvirtinti prie
ar kitą kartąjį ten bepriviliosi. sienos namo, iš kurio buvo
V. Bičiūnas nutarė vykti su išvežtas.
gastrolėmis į kaimą, rodydamas
J ū r a t ė , a u t o r ė knygos „Jau
lengvo žanro veikalėlius, kaip: nystė prie Laptevų jūros", dabar
„Varnalėšos" ir tuo pačiu pra pensininkė, s a n t a u p ų neturi, o
tinti kaimietį prie teatro.
jos projektui įgyvendinti reikia
V. B. įkūrė „Vyties" teatrą, lėšų. Jei k a s norėtų daugiau
vėliau „Žvaigždikį", kuris dėl žinių, prašoma kreiptis į mane,
materialinių sunkumų neiš 204 Broadmoor, Hot Springs,
silaikė. Būdamas „Vilkolakio" AR 71913.
teatro antruoju režisierium,
Salomėja Smaižienė
pats vaidino ir rašė teatrui taip
tuo metu t r ū k s t a m u s scenari
jus: „Chlestakovas Lietuvoje".
„Paskendę milijonai", „Velnia
ALTORIUS POPIEŽIUI
va". Rašė radijo vaizdų, juos
režisavo. Mokyklose dės
tydamas piešimą, pats orga
nizuodavo ir režisuodavo moki
nių spektaklius. Atskiromis
knygomis V. Bičiūnas išleido
„Paišymo metodikos bruožai",
beletristikos rinkinį „Mano
apysakos", monografiją „M.K.
Čiurlionis", „Dailyraštis"

Šiauliuose, prie Kryžių kalno,
tuoj b u s p r a d ė t a s s t a t y t i
altorius, prie kurio popiežius
Jonas Paulius II aukos šv. Mi
šias. Pasak architekto, „Alto
rius bus k u k l u s , nepompastiškas, priderintas prie Kryžių
kalno".

Dalis Dainavos Tarybos narių po posėdžio stovyklavietėje. Iš kairės: Rita Giedraitienė, Vitas Sirgėdas, dr. Marytė Gaižutienė, Kastytis Giedraitis, dr. Marius Laniauskas, Vyt. Petrulis — pir
mininkas, Marius Gražulis — ūkvedis. Tarybai dar priklauso dr. Vytenis Darnusis, Vidas Neverauskas ir Stasys Smalinskas.
N u o t r J a d v y g o s Damušienės

DAINAVA, MES IR MŪSŲ
VAIKAI

g a i v a i ; p i r m o s i o s pagalbos
r e i k m e n ų s u t v a r k y m a s , kad jie
b ū t ų prieinami kiekvienam, jų
r e i k a l i n g a m ; v a i k ų aikštelės
įrengimas, Kryžių Kalno aptv a r k y m a s ir d a u g kitų smulkių
rūpesčių.
Taip, per s m u l k m e n a s į di
džiuosius d a r b u s Dainavoje, ir
t i k t a s s m u l k m e n a s tvarkant,
pajėgiama tiek d a u g naudos
a t n e š t i m ū s ų t a u t i n i a m išli
k i m u i svetur.
Metinė šventė b u s liepos 25 d.
Dainavoje. S u s i r e n k a minios,
džiaugiasi g a m t a , džiaugiasi
pačia vieta, s u t i k t a i s draugais
ir pažįstamais. L a n k o Kryžių
Kalną, maitinasi
skaniai
patiekiamu maistu.

JADVYGA DAMUŠIENĖ

Dainava — stovykla — Lie- tarpe. Nepaneigiant reikalingos
tuva, tai mėgstamiausias sto- p a r a m o s Lietuvai, n e g a l i m a
vyklaujančio jaunimo vakaro užmiršti ir išjungti čia esančių
laužų šūkis, kurio aidas garsiai ir
reikalingų
paramos
šaukiantiems stovyklautojams, institucijų,
a t r i d e n a m a s Spyglio ežerėlio
Kad D a i n a v a laikytųsi, neužpaviršiumi. iš kitos ežero pusės t e n k a n u o m o s įeigų. T i k r e i k i a
g r į ž t a į l a u ž a v i e t ę . K i e k realiai pagalvoti — kiek stogų
džiaugsmo jis sukelia mažie Dainavoje reikia pakeisti, k i e k
siems, kiek malonaus pasitenki d u r ų ir j ų rankenų k a s m e t
nimo vyresniesiems, o vyriau reikia t a i s y t i , kiek l a n g ų iš
sieji, kurie prie pusšimtį paliko d a u ž y t ų (netyčia) ir l a n g ų
Lietuvos laukus, tebegyvena užuolaidų keisti, kiek sulaužytų
didele meile jiems, p a j u n t a (netyčia) s t a l ų kojų p a t a i s y t i ,
kiek ū k i o padargų t a i s y t i ir
Lietuvą jos aide Dainavoje.
Čia kiekvieną vasarą gyve- pirkti ir t.t. Prie visų šių d a r b ų
Su šios m e t i n ė s šventės pra
narna Lietuva, kuri kiekvienam d a u g y r a ir kitokių išlaidų,
nešimu bus
išsiuntinėtas
stovyklautojui įspaudžiama ir susijusių su valstybiniais ir įvai- k i e k v i e n a m Dainavos rėmėjui
per dainą, ir per t a u t i n i u s r i ų d r ą u d ų m o k e s č i a i s , s u akcijų skaičius ir Rėmėjų susi
šokius, ir per specialiai paruoš n e n u m a t y t o m i s nesėkmėmis. I š r i n k i m o v a l a n d a , kurios metu
t a s p r o g r a m a s l i e t u v i š k a m 1 8 , 0 0 0 ,.dol. n u o m o s į e i g ų b u s r e n k a m i šeši nauji Daina
auklėjimui. Čia r e n k a m a s i ap n e į m a n o m a a t l i k t i t o , k a s vos Tarybos asmenys. Kas nesi
t a r t i metodus, kaip palikti gyvą stovyklą darytų p a t r a u k l e s n ę ir ruošia dalyvauti suvažiavime,
lietuvišką žodį, kad ne savo patogesnę. O planų y r a d a u g ir p r a š o m i savo įgaliojimus per
tėvų žemėje augantis lietu g r a ž i ų : i r r e i k a l i n g ų ,
i r siųsti savo pasirinktiems, ypač
viukas, ar lietuvių kilmės jau n a u d i n g ų .
tiems, k u r i e dėl savo įsiparei
nuolis, išliktų gyvas Lietuvos
Dainavos Tarybos posėdyje gojimų Dainavai visada šiuose
reikalams.
buvo svarstomi b ū t i n o dėmesio s u v a ž i a v i m u o s e d a l y v a u j a .
p l a n a i . Dainavos T a r y b a labai nuošir
Kiek daug, oi daug, davė ir te- r e i k a l a u j a n t y s
b e d u o t a J a u n i m o s t o v y k l a S t o v y k l a u t o j a i d i r b a į v a i  džiai prašo, siunčiant įgalio
Dainavoj, esanti Manchester, riausios rūšies r a n k ų d a r b u s , j i m u s a r p a t i e m s dalyvaujant,
MI, mūsų lietuviškam atžaly b e t stoka specialios vietos ir įjungti ir a u k ą Dainavos dar
nui, nuo pat jos įkūrimo 1955 m. spintų darbą apsunkina. Svars b a m s . P r a t ę s d a m i Dainavos
iki šių dienų.
t y t a s l a u k o telefono įvedimas egzistenciją, ilgiau išlaikysime
N u o to laiko iki šiandien visi p a p l ū d i m i o pusėje; v a n d e n s ir savo tautiškąjį veidą šitame
Dainavos egzistencija besirūpi t a n k ų p a s t a t y m a s keliose vie m o z a i k i n i a m e įvairių t a u t ų
n a n t y s (Taryboje), dirba savo tose laukuose, trokštančiųjų at kūrinyje, Amerikoje.
laiko ir įdedamo darbo a u k a , lie
tuviškųjų organizacijų geriems
tikslams ir bendrai mūsų tautos
naudai.
Dainava besinaudojančio
j a u n i m o tėvai gerai žino. kiek
džiaugsmo ji teikia vaikams va
VIENERIŲ METŲ
saros metu, kiek tautinių verty
MIRTIES SUKAKTIS
bių vaikai čia gauna. K a s būtų,
jei jos nebūtų?
J . stovyklos posėdyje birželio
5 d. Dainavoje stovyklos reikalų
i ž d i n i n k a s (St. S m a l i n s k a s )
apgailestavo, kad nuo tų metų.
k a i Lietuva tapo laisva, aukos
Dainavai krito. Jei 1987 m. jos
siekė net 37,000 dol., tai jau
Bran^ Mamyte, mes Tavęs negalim pamiršti! Bėga dienos
1992 m. tepasiekė 5,000 dol. Jei
be
Tavęs,
ir skauda mums širdis — pasiilgom Tavo šiltos
t a i p eis ir toliau, tai už kelių
šypsenos
^r
Tavo švelnaus veido. Tavo vieta tuščia, ir niekas
m e t ų užsidarys Dainavos var
niekada jos užimti neįstengs. Mes esame pakeliui pas Tave,
t a i , suduš visų organizacijų
tad ilsėki.- ramybėje iki pasimatymo!
gražūs planai bei tikslai, o
A. a Antonia mirė Chicagoje. 1992 m. liepos 14 d.
vaikų vasaros bus leidžiamos
Šv. Mi;ios už velionę bus aukojamos trečiadienį, liepos 14
miesto dulkėse ar amerikiečiu
d. 8 vai. ryto Sv. Antano bažnyčioje, Cicero, IL ir Kaune.
stovyklose.
Nuliūdusios: L o r e t a ir G r a ž i n a su šeima.
Šiandien visų dėmesys Lietu
vai. Išeivijoje esančios instituci
jos pradeda skursti. Dainava jų

A.tA.
ANTONIA
JANYS

INTERNATIONAL
v

TRAVEL CONSULTANTS
^ a ib&S"
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 d enų.
•S2S South 7fttt Av«nu«
Hkkory HM, HMnote 60457
T*. 709-430-7272

223 Kalvarijų gatvė
Vilnius, Lietuva
T«l«?onal: 77 7 » - t 7 Ir 77-M-92

P a l a n g o s higienos c e n t r a s
uždraudė Palangos gyventojams
ir kurorto svečiams maudytis
užterštame jūros ruože — nuo
tilto
iki
Šventosios.
Laboratorijose
atliekami
užteršto
vandens
bakte
riologiniai ir cheminiai tyrimai,
j ū r a pliažų teritorijoje nuolat
stebima.
Panašių situacijų, kaip teigia
higienistai, būdavo ir anksčiau,
ypač po didesnių audrų. Po ku
rio laiko nešvarumai išnykdavo,
jūroje vėl būdavo galima mau
dytis. To tikimasi ir šį kartą.
(Elta)

A.tA.
ONA TALLAT-KELPŠAITĖ
JURSKIENĖ
Š.m. liepos 9 d. rytą Filadelfijoje mirė mūsų brangi Ma
mytė ir Močiutė.
Velionė gimė 1895 m. balandžio 29 d. Lietuvoje, Padivyčio
vienk., Laukuvos valse.
- Dideliame nuliūdime liko: sūnūs Liūtąveras ir Juozas su
šeimomis ir duktė Snieguolė.
Velionė pašarvota trečiadienį, liepos 14 d. nuo 9 vai. ryto
Šv. Andriejaus parapijos bažnyčioje. Po 10 vai. šv. Mišių bus
nulydėta į Prisikėlimo kapines Amžinam Poilsiui šalia savo
vyro a.a. Alfonso Jurskio.
Liūdintys: vaikai, vaikaičiai, giminės ir artimieji.

A.tA.
BARBORA LIUTIKIENĖ
Mikalauskaitė
Gyveno Cbicagoje, Brighton Parko apylinkėje, anksčiau
Burbank, IL.
Mirė 1993 m. liepos 9 d., 9:35 vai. vakaro, sulaukusi 89
metų.
Gimė Lietuvoje, Rietavo valsčiuje, Pivorų kaime.
Amerikoje išgyveno 43 m.
Nuliūdę liko: sūnus Danielius, marti Julija, anūkai; Vidas
ir Linas Liutikai bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
Velionė buvo žmona a.a. Juozo.
Priklausė Tėvų Marijonų rėmėjams.
Velionė buvo pašarvota sekmadieni, liepos 11d. Petkus
Marquette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyko liepos 12 d., pirmadienį. Iš laidojimo
namų 10 vai. ryto buvo atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyko gedulingos
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė buvo nulydėta
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuliūdę sūnus, marti, anūkai ir giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600.

PADĖKA
1993 m. gegužės 23 d. po sunkios ir ilgos ligos iškeliavo
Amžinybėn mylima Mama, Močiutė ir Uošvė.

A.tA.
ANTANINA ADOMĖNTENĖ
gimusi Šeduvoje.
Nuoširdi padėka kun. Kęstučiui Trimakui ui atsi
sveikinimo maldas prie karsto, atnašavusiam gedulingas šv.
Mišias gegužės 26 d. ir palydėjusiam velionę į Amžino Poilsio
vietą, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Dėkojame kun. V. Mikolaičiui už atsisveikinimo maldas,
poniai M. Ročkienei už atsisveikinimo žodį, sol. D.
Stankaitytei už giesmes bažnyčioje.
Didelė padėka Aldonai Buntinaitei už ilgą velionės
slaugymą ir Zitai Satkutei už jos prižiūrėjimą.
Dėkojame draugams ir pažįstamiems už šv. Mišių aukas,
už gėles ir aukas Lietuvos Vaikų Vilties Fondui, o taip pat
ačiū karsto nešėjams bei laidotuvių direktoriui Donald A.
Petkui.
Giliame skausme ir liūdesyje pasilikusi dukra Nijolė,
žentas Rimas, anūkės Felicija ir Ingrida ir Mykolas
Braze.

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

W

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti. 1-708-422-3000. Darbo vai., plrmad., antra*.,
trečd ketvd ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., soitd. 9 v.r.—
1 v. p.p.

'

Apie Lietuvių Krikščionių
demokratų partiją t r u m p a i
IS ARTI IR TOLI
kalbėjo Vladas Š o l i ū n a s .
Pranešė, kad į Lietuvą per
keltas „Tėvynės sargas". Nusi
skundė, kad šis žurnalas ir kiti JAV
katalikiški leidiniai sunkiai
randa kelią į valdžios kioskus,
Ona Norvilienė, Viktorija
Šių v a s a r ą
,,Draugo"
JAUNAS
taip pat labai šlubuoja jų prista
gegužinė įvyks rugpjūčio 1 d., Valavičienė ir Dana Kuraustymas paštu. Sunku prasiverž
GYDYTOJAS
sekmadienį, Marijonų sodelyje kienė su talkininkėmis ruošiasi
ti
į
radiją
ir
televiziją.
skaniai
pavaišinti
„Draugo"
prie „Draugo" - 4545 W. 63rd
Palaikomi ryšiai su Krikščionių
St., Čikagoje. Programoje: 12 gegužinės dalyvius. Gegužinė
Šiais metais gegužės 28 dieną
demokratų partija Lietuvoje.
vai. šv. Mišios, pietūs, atgaiva bus rugpjūčio 1 d., sekmadienį,
San
Francisco universitetas
Teodoras Blinstrubas, Lietu
ir lietuviška muzika. Gegužinės tėvų Marijonų sodelyje. Nuošir
vių Tautinio sąjūdžio atstovas, suteikė medicinos daktaro
metu bus atidaryta ,.Draugo" džiai kviečia „Draugo" vajaus
teigė, kad jie remia Lietuvių laipsni a.a. Prof. Mykolo Biržiš
administracija. Nuoširdžiai komitetas ir rėmėjai.
Tautinę sąjungą Lietuvoje, tu kos dukraitės Ventos Baraus
kviečiame atvykti į gegužinę ir
Kviečiamos organizacijos,
rinčią tris atstovus Lietuvos Sei kaitės ir Robert Leonų sūnui
savo d a l y v a v i m u padėsite
me. Tęsiama gyva veikla JAV- Vincui Teodorui Leon. Gavęs
išlaikyti vienintelį išeivijos ypač jaunimo, dalyvauti su
diplomą, su žmona Elaine
vėliavomis ir vainikais Dariaus
se.
dienraštį „Draugą".
ir Girėno transatlantinio skry
Kostas Burba, atstovavęs išvyko į Vašingtoną trejų metų
Lietuvių socialdemokratų parti gydytojo stažui atlikti GeorJAV LB Švietimo tarybos džio minėjimo parade sekma
jai, pasidžiaugė gražia social getown universiteto Providence
pirmininkei Reginai Kučienei dienį, liepos 18 d.. 1 vai. po
demokratų partijos v e i k l a ligoninėje.
persikėlus į naują gyvenvietę, pietų.
1980 m. yra baigęs N. HolParado dalyviai renkasi 12
Lietuvoje. Remiamos „Lietuvos
p r a š o m e Švietimo tarybos
žinios". Rėmė Stasio Lozoraičio lywood aukštesniąją mokyklą,
reikalais kreiptis: 13648 Kic- vai. Marijos Aukštesniosios
Čikagoje
ir
apylinkėse
gyvenančių
buv.
Vliko
Tarybos
narių
birželio
27
d.
susitikimo
dalyviai.
prezidentinę kandidatūrą, o taip 1984 m. gavo bakalauro laipsnį
kapoo Trail, Lockport. IL 60441, mokyklos mašinų statymo aikš
Iš
k.
—
V.
Sinkus.
K.
Burba,
A.
Bagdonas,
J.
Danilevičienė,
V.
Šoliūnas,
St.
Džiugas,
F.
tėje. Apie dalyvavimą parade
pat ir A. Sakalo atvykimą daly iš Sciences ir Astro Physics
tel. 708-301-6410.
Mackevičienė, V. Naudžius, A. Kačinskienė, V. Kač.nskas, A. Regis, Ir. Regienė, G. Lazauskas,
dar neužsiregistravusios or
vauti Detroite vykusioje JAV Williams kolegijoje New Jersey.
M. Mackevičius. K. Radvila, T. Blinstrubas. '
Eugenijus Valeškevičius, ganizacijos prašomos pranešti
LB ruoštoje politinėje konfe Buvo sportininkas — bėgikas ir
Nuotr. K. B u r b o s
Lietuvos Ūkio banko preziden minėjimo rengimo komiteto
rencijoje, kurioje jis labai gerai futbolo žaidėjas, rašė daugiau
tas, su žmona Irena lanko pirm. Vai. Ramoniui tel. (312)
pasirodęs.
Lietuviai
so sia sporto klausimais mokyklų
Artimiausia
jiems
politinė
VĖL
SUSITIKO
VLIKO
TARYBOS
Ameriką ir svečiuojasi pas 582-6500.
cialdemokratai
Lietuvoje spaudoje. Atliko kelionę aplink
grupė
—
Krikščionys
demokra
Albiną K u r k u l į
Čikagos
NARIAI
stengiasi laikytis centro linijos. pasaulį, pasirinkęs Azijos ir
tai.
Kultūrinei
veiklai
remti
Dienos išvyka laivu „Spirit of
priemiestyje. Sekmadienį jie
Apie JAV LB Politinę konfe Afrikos k r a š t u s . Grįžęs iš
įkurtas
Laisvės
fondas.
Įsteigtas
Chicago,
—
plauksime
Michigan
aplankė Lietuvių pasaulio
Pernai, birželio 27 d., Vliko kad per anksti nutraukiamas s k y r i u s
renciją platoką p r a n e š i m ą kelionės, įstojo į Columbijos
Kaune.
Įsteigta
ežere,
kur
valgysime
pietus
ir
centrą Lemonte, apžiūrėjo cen
taryba savo paskutiniame posė darbas, todėl šis paskutinis nepriklausoma spaustuvė, kuri padarė joje dalyvavęs prof. universitetą New Yorke, kurį
tro patalpas, Dailiojo meno stebėsime įdomią programą. dyje, vykusiame Balzeko Lietu posėdis buvo baigtas mintimi
Mečys Mackevičius. Konfe baigė 1988 metais magistro
jau
pradėjusi
darbą.
Pernai
Išvyką
ruošia
Vyresniųjų
lietu
muziejų ir dalyvavo centro
vių Kultūros muziejuje, Čika aktyviai stebėti demokratinį buvo suruoštas kultūrinis— rencija paliko labai teigiamą laipsniu iš „Public Health", t.y.
rėmėjų konferencijoje. Lietuvos vių centras liepos 23 d., penkta goje, formaliai užbaigė 50 metų vyksmą Lietuvoje ir už metų
įspūdį. Pasigėrėtinai joje pasi sveikatos apsaugos. Toliau tęsė
visuomeninis
suvažiavimas
Ni
dienį.
Dėl
informacijos
skam
Ūkio bankas įsteigtas Kaune
veiklą Lietuvos laisvinimo susieiti neformaliam minčių doje. Šįmet panašus suvažia reiškę visi keturi svečiai iš studijas San Francisco Medi
binkite
tel.
312-476-2655.
1989 metais, t u r i skyrius
pastangose. Šį istorinį veiksmą pasidalinimui ir Tėvynėje vimas vyks Birštone.
Lietuvos. Taip pat Stasys Lozo cinos universitete, kurį dabar
Vilniuje, Šiauliuose, Pane
nulėmė Lietuvos išsivadavimas esamos padėties įvertinimui.
raitis pademonstravo t i k r ą baigė medicinos daktaro
Dariaus-Girėno
60
metų
su
Mažosios
Lietuvos
rezis
laipsniu. Buvo padaręs metų
vėžyje, Klaipėdoje ir nuolat
Lygiai po metų, Viado Šoliūno
iš pusšimtį metų trukusių
džentelmeniškumą.
kakties
minėjimo
Čikagoje
tencinio
sąjūdžio
pirm.
Algis
auga. Jo k a p i t a l ą sudaro
okupacijų. Tačiau politines pa kviečiami, jo sodyboje Justice,
Suėjime dalyvavęs buvęs pertrauką ir su žmona Elaine
komitetas
š.m.
liepos
10
d.
Bal
Regis
pranešė
apie
šio
sąjūdžio
1.000,000 dolerių ir pusė bili
dėties netikrumas Lietuvoje IL, š.m. birželio 27 d. susirinko
Vliko valdybos n a r y s inž. dirbo vienoje ligoninėje Mada
zeko
lietuvių
kultūros
muziejuje
veiklą
Maž.
Lietuvos
—
Kara
jono talonų. Svečių kelionės
kėlė nerimą šio posėdžio daly Čikagoje ir apylinkėse gyvenan
Pilypas Narutis, paprašytas pa gaskaro saloje.
turėjo
paskutinį
prieššventinį
liaučiaus
srities
reikalu.
Jau
Nebuvo nutolęs nuo lietuvių
tikslas — pamatyti Ameriką ir
tys buvę Vliko Tarybos nariai.
posėdį. Aptartas g a l u t i n i s viams, atstovavusiems pen
treji metai palaikomi ryšiai su ryškinti Vliko v-bos veiklos ir Lietuvos. Lankė šeštadieninę
užmegzti finansinius ryšius.
Dalyvavo arti 20 asmenų, atsto
minėjimo darbų atlikimas bei jų kiolikai lietuvių politinių
tos srities lietuviais ir organiza užbaigimą, pareiškė, kad Vlikas mokyklą Los Angeles mieste,
vavusių 11-kai (iš 15-kos) Vliką
grupių
išeivijoje.
Dalis
jų
manė,
cijų vadovais. MLR sąjūdžio nustojo veikęs, bet užbaigimo priklausė skautų organizacijai,
Ona Kartanienė iš Omaha, detalės. O minėjimas jau šį sa
sudariusių politinių grupių, ir
atstovai kasmet lankosi Maž. sąvoka nereliatyvi. Liko daug o 1987 metais lankė ir baigė
Nebraska, dėkoja administra vaitgalį — liepos 17 ir 18 d. Visa
keli svečiai.
Rimas Banys, Western
Lietuvoje, o taip pat dalyvauja nebaigtų reikalų, kuriuos vykdo lituanistinius kursus Vilniuje.
cijai už paslaugą ir ta proga šventės programa spausdinama
Buvę Vliko tarybos nariai api ir metiniuose lietuvininkų atskiri asmenys, palaiką ryšį su Atostogų metu yra pasiryžęs
siunčia 50 dol. „Draugui" Drauge šį trečiadienį. Visi kvie Springs, 111., atsiuntė už dvi
čiami dalyvauti šioje šventėje. „Draugo" prenumeratas mokes būdino metų laikotarpyje suvažiavimuose. Karaliaučiaus dr. K. Bobeliu. Paminėjo adv. lankytis Lietuvoje ir ten talki
paremti.
tį ir dar pridėjo visą šimtinę vykusią savo atsto\ autų grupių srities lietuvių padėtis apgailė Armonienės pastangas atgauti ninkauti medicinos srity.
10,000 dol. užstatą tėvo ir sū
Bronė Urbonienė iš St.
Ramunė Kubiliūtė pataiso: dienraščio paramai. Malonu veiklą JAV-se, ryšius su tina. Čia skurdžiai gyvena, dau
M.Z.
P e t e r s b u r g , Fla., parėmė „Draugo" liepos mėn. 3 d. paminėti, kad R. Banys jau dau pasaulėžiūriškai artimomis giausia iš Sibiro grįžę, trem naus Bražinskų byloje. Vliko is
toriją parašyti turėjęs dr. Algir
,,Draugą" 25 dol. auka ir spausdintame
straipsnyje gelis metų kaip remia grupėmis Lietuvoje, pažiūras į tiniai. Daugiausia šeimų — miš
palinkėjo visiems geros sėkmės. „Detroito
įvykius ir politinį bei ekonominį rios. Jaunesnioji karta lietuviš das Budreckis. Ką jis veikia —
konferencija" ,,Draugą".
gyvenimą Tėvynėje. Pranešimų kai nemoka. Čia lietuviškumu nežinia, nes buvę valdybos na
aprašiau banketą-vakarienę ir
Dariaus ir Girėno minėjimo Lietuvos ambasadoriaus Lozo
Sigitas Miknaitis, Lietuvių eigoje išryškėjo, kad kelios ir lietuviškų mokyklėlių stei riai tarpusavio ryšio neturi.
rengimo komitetas praneša, raičio pagerbimą. Detroito Skautų s-gos Tarybos pirmi grupės jaučiasi savo pareigą gimu rūpinasi moterys — močiu Daugelį darbų p i r m i n i n k a s
kad, del susidėjusių aplinkybių, Šiaulių pirm. yra Mykolas Aba ninkas, bus vyriausias vadovas atlikusios ir, Vlikui baigus tės. Mokyklėlėms trūksta visko. buvo pavedęs tvarkyti Vytautui
iškilminga vakarienė sekma rius, ne Vytautas, kaip ten Jubiliejinės stovyklos, liepos 31 veiklą, nustojo veikusios. Kitos Skaudžiausiai, kad šio krašto ir Jokūbaičiui. Nors jau dveji
dienį, liepos 18 d., bus ne Da parašiau".
- rugpjūčio 11 d. vyksiančios sakėsi pasyviai stebinčios lietuvių reikalais nesirūpina metai praslinko nuo Vliko
riaus-Girėno salėje (kaip skelb
Rako stovyklavietėje, Custer, įvykius Lietuvoje ir palai Lietuvos vyriausybė, tuo tarpu Seimo — jo protokolo iki šiol
ta anksčiau), bet Balzeko L. K.
Dainavos stovyklavietės MI. Seserijos pastovyklei vado kančios tik asmeniškus kon vokiečiai ir lenkai jau reiškia niekas negavo ir nežino to
muziejaus patalpose, 6500 S. metinė šventė šiemet bus liepos vaus LS Seserijos Vyriausia taktus su žmonėmis Tėvynėje. savo pretenzijas. Pastebėta, kad Seimo nutarimų. Buvusi aukšta
Pulaski Road.
25 d. Dainavoje, Manchester, skautininke Birutė Banaitienė, Didesnė gi dalis iš šiame su per protestantų bažnyčią į Vliko „ m a r k ė " Lietuvoje
MI. Šventės metu veiks laimė LS Brolijos pastovy klės vir ėjime dalyvavusių jautė parei lietuvininkų tarpą pradeda smuko, o dr. K. Bobelis,
x Mielajam mokslo drau jimai su vertingomis dovano šininkas — vyriausias skau gą tęsti ilgametę veiklą čia, skverbtis vokiškumo įtaka. kovodamas už savo asmeninę
g u i d r. Leonui Seibučiui nuo mis, tačiau — Dainavos labui ir tininkas Gediminas Deveikis ir mezgė ryšius ir vystė veiklą MLR sąjūdis Maž. Lietuvos naudą ir reikalą, visur užsireko
širdi padėka už medicininę išlikimui — prašome dovanėlių Akademinio Skautų sąjūdžio Lietuvoje, tai — Lietuvių Fron reikalais raštu ir asmeniškai ne menduoja kaip buvęs Vliko pir
pagalbą, sėkmingai padarytą laimėjimams. Čikagoje jas pastovyklės vadovas — fil. Kęs to bičiuliai, Mažosios Lietuvos kartą jau kreipėsi į Lietuvos mininkas.
Po pranešimų vyko gyvos
operaciją ir rūpestį Šv. Kryžiaus renka Bronius P o l i k a i t i s . tutis Ječius. Kiekviena pa- rezistencinis sąjūdis, Lietuvių vyriausybės
narius
ir
stovyklė
turės
atskirą
patyrusių
diskusijos
dėl
girdėtų
ligoninėje mano „gastrolių" 312-434-5419, o Lemonto apy
Socialdemokratų partija, Lietu asmeniškai Lietuvos Parla
pasisakymų, dėl įvykių Lietu
metu Chicagoje. Vitalis Žu linkėje — Jadvyga Damušienė, vadovų štabą. Bendras visų vių Krikščionių demokratų par mento sesijoje.
stovyklų
programas
koordinuos
voje, Lietuvos v y r i a u s y b ė s
kauskas .
tija,
Lietuvių
Valstiečiu
liau
tel. 708-301-8001.
Dr. Vincas Teodoras Leon.
Lietuvių liaudininkų sąjungai
v.s.
Lilė
Milukienė.
(sk)
dininkų sąjunga ir Lietuvių atstovavęs Grožvydas La vedamos politikos ir kt. Dalis
dalyvių pareiškė, kad Vlikas
Tautinis sąjūdis.
x TIK $35 kava, arbata,
zauskas pareiškė, kad laikomi
x „Sietuvos" skautininkių
per anksti baigė savo veiklą.
x
„ŽAIBAS"
ketvirti
kakava, apelsinų koncentratas,
Lietuvos Vyčių 80-sis sei
ryšiai su Valstiečių sąjunga
Viktoras
Naudžius
pranešė,
draugovės iškyla įvyks š.m.
aliejus, mėsos k o n s e r v a i , metai garantuotai ir patikimai kad jo atstovauti Lietuvių Fron Lietuvoje. Remiama Lietuvoje Vlikui nustojus veikti, likusi mas rugpjūčio 12-15 d. vyks
liepos 17 d. 12 vai. p.p. pas skau
vitaminai — viskas užsienie pristato užsienietiškas maisto to bičiuliai į politiką pasiryžę leidžiamos „Lietuvos žinios" ir tuštuma, kuriai užpildyti kai Marriott viešbutyje, Worcester,
tininkus R. S. Kunstmanus,
tiška. 55 sv. įvairaus maisto — prekes Lietuvoje į namus. Dvy neiti, o ribotis kultūrine ir „Ūkininkas", studentai varpi kas siūlė s u b u r t i Vliką MA. Seimą globos Lietuvos
Dyer, IN. Apie dalyvavimą pra
$98. Produktai užsienietiški, likos labiausiai mėgiamų ir no visuomenine veikia, bazuotis in ninkai ir vidurinėse mokyklose sudariusių organizacijų vienetą, Vyčių 26-ta kuopa. Laukiama
šome pranešti sesei Sofijai iki
kurio balsas būtų stipresnis atstovų ir svečių iš visų JAV-se
išskyrus mėsos gaminius ir sūrį. rimų paketų pasirinkimas. Visi telektualinėmis pajėgomis. veikiantys kudirkiečiai.
liepos 15 d., tel. 219-322-4062.
negu pavienių organizacijų. Kiti veikiančių kuopų.
užsakymai
pristatomi
per
10
45 sv. įvairaus maisto be mėsos
(sk)
įtaigojo visas organizacijas
- $75. TRANSPAK, 2638 W. darbo dienų į namus. Kreip
jungti
į Alto veiklą. Dar kiti
tis:
„ŽAIBAS',
9525
So.
79th
69 St., Chicago, IL 60629, tel.
Religinio konkurso komisiją
siūlė sudaryti v i s u o m e n ė s šiais metais sudaro: kun. dr, V.
x Baltia Express pristato 312-436-7772.
Ave., Hickory Hills, D 60457,
forumą, k u r i s p e r i o d i š k a i Cukuras, dr. Mirga Girniusiuntinius į Lietuvą greičiausiai
(sk) tel. 708-430-8090.
rengtų visuomenės diskusijas vienė, sesuo Bernadeta Matuir patikimiausiai. Laivo talpin(sk)
politiniais klausimais. Nepa kaitė, Eligijus Sužiedėlis ir
tuvai liepos 12 ir liepos 27 d.
x Parduodame bilietus ke
x PAGALBA LIETUVOS
siekus vieningos šiems pa Liuda Žiaugrienė. Krikščio
Teiraukitės nemokamai, tel. lionėms į Lietuvą ir į visus
siūlymams nuomonės, buvo iš nybės idealų ugdymui konkur
1-800-SPARNAI arba 1-800- pasaulio kraštus geriausiomis ŽEMDIRBIUI. Pristatom 6
rūšių
traktorius
nuo
2
cil.
už
reikštas pageidavimas atei so projektai ar religiniai
722-7624, arba pristatykite kainomis. Skambinti: T. Lesnančiais metais vėl susirinkti. veikalai priimami dabar. Prel.
siuntinius adresu; 3782 W. 79 niauskienei, TravelCentre, $1,350 iki 6 cil. už $6,200. Pasi
rinkimas
įvairių
padargų
trak
Pašnekesius baigus Lietuvos J. Prunskio skirtos premijos
St., Chicago, IL 60652.
Ltd., tel. 708-526-0773.
toriams.
Turim
kultivatorių
(sit
himnu. „Ilgiausių metų" lin konkurso laimėtojams bus
(sk)
(sk)
down) su visais padargais $650
kėjimais buvo pasveikintas tą paskelbtos š.m. spalio 31 dieną.
US. Lietuvos rinkos kainos
dieną vardadienį š v e n t ę s Rankraščius siųsti: Sisters of
dažnai keičiasi, todėl nepatar
Vladas Šoliūnas. Abiem šeimi the Immaculate Conception of
tina delsti. Siunčiam dolerius j
ninkams buvo padėkota už
Skaitykime ir r e m k i m e vienintelį išeivijos
the Blessed Virgin Mary, 600
Lietuvą ir pristatom dolerius į
lietuvių dienraštį
malonų
priėmimą,
vaišes
ir
šio
Liberty Highway, Putnam CT
rankas. 4% už persiuntimą +
neeilinio suėjimo sukvietimą.
06260
pristatymas. Siunčiant virš
IR
$2,100 - 3% + pristatymas.
S u d a r y d a m i testamentus, bent dalį turto
Rašyti ar skambinti: KAIRYS
p a l i k i m e " D r a u g o " dienraščiui
Advokatas Jonas Gibaitis
BALTIC EXPEDIT1NG Vytui
Juozas Kregždys, Lockport,
6247 S. Kedzie Avenut
ar Genei Kairiams, 517 Fruit(4545 W. 63rd. Str., Chicago, IL 60629)
111., buvo atvykęs į „Draugo" ad
Chicago, IL 60629
land Rd., Stoney Creek, Onministraciją, pasirinko įvairių
D R A U G A S
Tel. (1-312) 776-8700
tario. Tel. (416) 643-3334, Fax:
knygų už didesnę sumą, o už
M Ū S Ų IŠEIVIJOS PASIDID2IAVIMAS
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak
416) 643-8980.
gerą „Draugo" patarnavimą
IR KULTŪROS ŠVYTURYS.
Šarūnas Marčiulionis ir Lithuanian Mercy Lift atstovas Jurgis Lendratis
§e$tad 9 v.r. iki 1 vai. d
(sk) sutiko sutartinai teikti pagalbą vaikams Lietuvoje.
įteikė 100 dol. auką.
DRAUGAS, antradienis, 1993 m. liepos mėn. 13 d.
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