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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Derybos su Rusija dėl 
Ignalinos atominės 

elektrinės 
Vilnius, liepos 22 d. (Elta) -

Liepos 19-20 d. Maskvoje vyku
sių Lietuvos ir Rusijos energe
tikos ekspertų derybų metu 
padaryta išvada, kad iš esmės 
sutarties projektas dėl šių šalių 
bendradarbiavimo atominės 
energetikos srityje patenkina 
abi puses. 

Daugiausia diskusijų kilo dėl 
sutarties straipsnio, kuriame 
Rusija siūlo, kad Lietuva visus 
Ignalinos atominės elektrinės 
projektinės dokumentacijos ir 
reglamento pakeitimus darytų 
tik gavusi Rusijos atominės 
energetikos ministerijos pri
tarimą. Lietuva savo ruožtu 
siūlo, kad Rusija įsipareigotų 
užtikrinti mokslinę techninę, 
materialinę ir finansinę pa
galbą, didinant Ignalinos AE 
saugumą ir laiku informuotų 
Lietuvą apie Rusijos pusės pa
darytus ir pastebėtus reaktorių 
ir įrengimų defektus bei prie
mones, kurių imamasi tiems de
fektams pašalinti. Dėl šio ir kai 
kurių kitų klausimų Lietuvos ir 
Rusijos ekspertai pratęs derybas 
rugpjūčio pabaigoje Vilniuje. 

Keturiol ikoje su t a r t i e s 
straipsnių numatyta, kad Rusi-. 
ja su Lietuva bendradarbiaus 
atominės energetikos, ekologi
jos srityje, aprūpins atominės 
elektrinės ekspoatavimui reika
lingais įrenginiais ir detalėmis. 
Rusija įsipareigoja rengti Lie
tuvai atominės energetikos spe
cialistus, sutinka saugoti Ig
nalinos atominėje elektrinėje 
panaudotą branduolinį kurą. 

Rusijos ir Lietuvos bendradar
biavimo atominės energetikos 
srityje sutartis turėtų tapti šiuo 
metu rengiamos šių šalių ekono
minio bendradarbiavimo sutar
ties sudėtine dalimi. 

Lietuva ir Kazachs tanas 
suaktyvins prekybinį 

bendradarb iav imą 

Liepos 21 d. Vilniuje susi
tikusios Lietuvos ir Kazachsta
no vyriausybių delegacijos per 
dvi derybų valandas aptarė 
šalių ekonominio bei prekybinio 
bendradarbiavimo perspektyvas 
ir pasirašė keturis dokumentus. 
Vyriausybių vadovai Adolfas 
Šleževičius ir Sergej Tereš-
čenka vėliau spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad abi pusės 
patenkintos jų rezultatais. 

Sergej Tereščenka pasakė 
įsikinęs, kad Lietuva — patogus 
tiltas į Vakarų Europos rinką, 
o Lietuvos valstybė — perspek
tyvus prekybos partneris. Pre
kybos namai, kuriuos susitarta 
artimiausiu metu atidaryti 
Vilniuje ir Alma Atoje, žymiai 
padės suaktyvinti prekybą. Ją 
palengvins ir Adolfo Šleževi
čiaus bei Sergej Tereščenkos 
pasirašytas susi tar imas dėl 
laisvos prekybos tarp Lietuvos 
ir Kazachstano. 

Šalys aptarė galimybes bend
radarbiauti energetikos srityje. 
Kazachstano delegacija palan
kiai sutiko pasiūlymą dalyvau 
ti, modernizuojant Mažeikių 
naftos perdirbimo gamyklos pa
jėgumus ir tiekti naftą, o už tai 
gauti jos produktus. Susitarta, 
jog ministrų lygyje bus svarsto
ma galimybė Kazachstanui da
lyvauti, plečiant bei moderni

zuojant Klaipėdos uostą. 
Sergej Tereščenka pareiškė 

įsitikinimą, kad nemaža dalis 
bendrame šalių komunikate už
fiksuotų ketinimų bus reali
zuota prezidento Algirdo Bra
zausko vizito į Kazachstaną 
metu. Kvietimą kiek anksčiau 
yra perdavęs Kazachstano prezi
dentas Nursultan Nazarbajev. 

Lito spausdinimo sutartis 
buvo sudaryta 
nekvalifikuotai 

Lietuvos vyriausybės komisi
ja patikrino, kaip buvo sudaryta 
litų banknotų spausdinimo su
tartis ir jos vykdymo dokumen
tus. Nustatyta, kad teisiniu ir 
techniniu požiūriu Lietuvos 
Banko ir vyriausybės pasirašyta 
sutartis su Svenska Handels-
banken dėl lietuviškų pinigų at
spausdinimo sudaryta nekvali
fikuotai, pažeidžiant Lietuvos 
iždo ekonominį saugumą. Litų 
banknotai nepakankamai apsau
goti nuo padirbinėjimo, sakoma 
išplatintame komisijos pareiš
kime. 

Vykdant šią sutartį, buvo pa
daryta keletas esminių pažei
dimų: litų banknotuose atsisa
kyta apsaugos siūlelio, sutikta 
su žemesnio saugumo spausdi
nimo būdu ir nekokybišku van
dens ženklu. 

Dėl blogos litų banknotų ga
mybos organizavimo bei silpnos 
kontrolės padaryta moralinė ir 
materialinė žala, pažymima 
pareiškime. Netinkamai organi
zuojant pinigų gamybą, buvo už
delstas nacionalinės valiutos 
įvedimas. Žinant šalies ekono
minę padėtį, litas įvestas ne 
pačiu geriausiu laiku. Lietuvos 
Bankas turėjo priimti spren
dimą skubiai atspausdinti nau
jus ir geriau apsaugotus 10, 20 
ir 50 litų banknotus. Galutines 
išvadas apie Lietuvos iždui pa
darytus nuostolius nustatys 
Respublikos prokuratūra ir teis
mas, sakoma pareiškime. 

Policija mokosi sutikti 
Šv. Tėvą i r milijoną 

maldininkų 

Rugpjūčio pradžioje prade
dami Lietuvos poHcininkų ap
mokymai būsimose ovcntojo 
Tėvo susitikimų vietose. Kaip 
pasakė vyriausybinės komisijos 
popiežiaus Jono Pauliaus vizitui 
į Lietuvą suorganizuoti pirmi
ninko pavaduotojas, policijos 
generalinis komisaras Petras 
Liubertas, pareigūnai „repe
tuos" ta i , ką teks atlikti 
aukštojo svečio viešnagės die
nomis. Policininkai mokysis, 
kaip užkirsti kelią incidentams, 
saugoti viešąją tvarką, regu
liuoti didžiulius transporto srau
tus Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, 
kur laukiama didelio maldinin
kų susitelkimo. 

Popiežių ir jo palydą saugos 
specialiai pasirengusių žmonių 
grupė. Jie dirbs kartu su Vati
kano saugumo tarnyba, prižiū
rės, kad sklandžiai vyktų numa
tytas ceremonialas. Imtasi prie
monių ir prieš nederamo elgesio 
žmones Šventojo Tėvo susitiki
mų vietose. Tam paruošta parei
gūnų grupė, yra įgyta specialios 
technikos. 

JAV nebandys gelbėti 
Sarajevo 

Ukrainos uoste Sebastopolyje prie Juodosios jūros, Rusijos povandeninio laivo kapitonas Konstan-
tin Vasilcev sako, jog neįmanoma toje pačioje vietoj* turėti ir Rusijos laivyno bazę ir Ukrainos, 
tad neįmanoma ir Rusijos-Ukrainos sutartis pasidalinti Juodosios jūros laivynu. 

Pasikeitimai Japonijoje 
sutrukdys JAV-Japonijos 

prekybos derybas 
Tolrijo, liepos 20 d. — Aukštas Okamatsu pasakė, kad preky-

Japonijos pareigūnas antradienį bos derybų su JAV pradžia bus 
pasakė, kad krašto politinis ne- atidėta iki rugsėjo mėnesio, 
stabilumas sutrukdys prekybos kada jau bus nauja vyriausybė. 
derybas su JAV, bet kad derybų Buvo manoma, katfjie derybas 
turinys nebus paveiktas. pradės rugpjūčio mėnesį ar 

„Politinė padėtis mažai įtakos anksčiau, 
derybas", pareiškė Japonijos Nepaisant to, kad dar neaiš-
prekybos viceministras Soza- ku, kas valdys kraštą prekybos 
būro Okamatsu, pridurdamas, derybų metu, Okamatsu prana-
jog pasiryžusi vykdyti derybas, savo, kad Japonija ir toliau at-
Japonija šį pasiryžimą ištesės, mes visus bandymus skaičiais 

Liberalų Demokratų partija nurodyti prekybos gaires, sten-
valdė kraštą 38 metus, bet pra- giantis išlyginti JAV prekybos 
rado savo vadovaujančią rolę deficitą su Japonija. Šiuo metu 
praėjusį sekmadienį vykusiuose Japonija JAV-ose parduoda 
rinkimuose. Dabar rinkimuose žymiai daugiau savo prekių, 
didesnius balsų skaičius ga- negu JAV Japonijoje, 
vusios devynios politinės parti- Japonijos valdžios pareigūnai 
jos tebesidera savo tarpe, kaip sako, kad skaičiais nustatymas, 
sudarys naują vyriausybę. LDP kiek JAV prekių turi būti par-
gali dalyvauti valdančioje ko- duodama Japonijoje, pažeis 
alicijoje, bet gali būti nuvaryta laisvos rinkos prekybos princi-
ir į opozicinę koaliciją. 

Žemė ne t ik ją 
dirbsiantiems, bet 
nuomosiantiems 

„Pastaruoju metu Seimo pri
imti dokumentai žemės ūkio sri
tyje leis pagilinti ir išplėsti 
žemės reformą, įstatyti ją į nor
malias vėžes", pareiškė Seimo 
agrarinio komiteto pirmininkas 
Mykolas Pronckus. Jis įsitiki
nęs, kad priėmus naujus doku
mentus žemės roforma pasidarė 
daug aiškesnė. 

Mykolas Pronckus atkreipė 
dėmesį į tai, kad pagal anks
tesnį įstatymą žemės nuosavy
bės teisė buvo atstatoma tik 
grįžtantiesiems ūkininkauti, o 
dabar ji išplėsta — žemė sutei-

pus, nes įmonėms turės būti 
įsakyta, kiek JAV gaminių jos 
turinčios pirkti, ar.įos tų prekių 

nori, ar nenori. 
Nors Japonija nepritarė skai

čiais nustatymui prekybos 
kiekio, JAV prezidentui Clinton 
lankantis Japonijoje šio mėnesio 
pradžioje, Japonija padarė nuo
laidą, sutikdama nustatyti „ob
jektyvius kriterijus" pažangai 
nustatyti. Tos nuolaidos sufor
mulavime didelį vaidmenį turė
jo ministras pirmininkas Kiichi 
Miyazawa. Daug kas sako, kad 
jei jis neteks savo posto nau
jojoje vyriausybėje, tolimesnės 
derybos gali sužlugti. 

Liberalų Demokratų partijos 
pareigūnai šiuo metu sako, jog 
yra galimybė, kad premjeras 
Miyazavva praneš atsistatydinąs 
liepos 22 d. vyksiančiame LDP 
parlamento narių posėdyje. Paš
to ir telekomunikacijos minis
tras Junichiro Koizumi atsista
tydino antradienį, bandydamas 
priversti ir Miyazawą atsista
tydinti. Kiti partijos nariai jau 
yra prašę jo atsistatydinti, bet 
yra retas atsitikimas, kad kitas 
vyriausybės narys kviestų mi
nistrą pirmininką atsistaty
dinti. 

Stiprėja sukilimas 
šiaurrytinėje Indijoje 

Washington, DC, liepos 21 d. 
(NYD — Serbų pajėgoms ap
supus Bosnijos sostinę Sarajevo 
ir pradėjus prie jo artėti, JAV 
nutarė nieko daugiau nedaryti 
padėti Bosnijai ir už augančią 
krizę kaltina europiečius. Tre
čiadienį sušauktoje spaudos 
konferencijoje JAV valstybės 
sekretorius Warren Christopher 
blogėjančią padėtį Bosnijoje pa
vadino „pasaulio sunkiausia 
diplomatine problema", bet 
pridėjo: „JAV daro viską, ką 
gali ir kas derinasi su JAV 
valstybės interesu". 

Šį faktą jis pabrėžė kelis kar
tus spaudos konferencijoje, su
šauktoje prieš jam išvykstant į 
Aziją ir Artimuosius Rytus. 
Konferencijoje jis vos nepasakė, 
kad Amerikos pastangos ap
saugoti Sarajevo ir kitus penkis 
Bosnijos miestus su Jungtinių 
Tautų taikos palaikytojų pa
galba nepavyko. 

Sarajevo y ra likiminėje 
krizėje 

Tuo tarpu JAV Pentagono ir 
Valstybės departamento nuo
monės skiriasi, ar Sarajevo dar 
gali būti išgelbėtas. Bet JAV 
Valstybės departamento pagal
bos teikimo kadras, liepos 9 d. 
grįžęs iš Kroatijos, konstatavo, 
kad Sarajevo yra likiminėje 
krizėje ir padėtis reikalauja sku
bios veiklos. 

Sugrįžusio pagalbos kadro 
pranešime rašoma, jog JT taikos 
palaikymo daliniai turi tuč
tuojau paimti kontrolę visų van
dens ir elektros t iekimo 
priemonių Sarajevo mieste, kad 
užtikrintų jų saugų veikimą ir 
kad užsienio valstybės skatintų 
JAV šį prašymą išpildyti. Pra
nešime buvo pažymėta: „Čia 
yra skubios pagalbos šaukima
sis". 

Pranešime rašoma, jog svar
biausia yra atidaryti visus 
kelius į Sarajevo ir užtikrinti 
apsaugą visiems pagalbą vežan-
tiems sunkvežimiams nuo vis 
daugėjančių, jokių įstatymų 
nesilaikančių elementų centri
nėje Bosnijoje. 

Nuo to laiko, kai buvo para
šytas tas pranešimas, serbai pra
dėjo stipriausią savo ofenzyvą 
prieš Sarajevo 16 mėnesių tru-

New Delbi, Indija, liepos 21 
d. (NYT) — Šiaurrytinės Indijos 
Manipur valstijoje sukilėliai už
puolė karinį konvojų, užmušda
mi 25 kareivius. Tuo užpuolimu 
davė ženklą, kad vel sustiprino 
savo 40 metų tebesitęsiančią 
kovą už nepriklausomybę. 

Apie dvylikos etninių grupių 
vykdomus užpuolimus ir kon
frontacijas kontroliuoti per 40 
metų reikalavo apie 40,000 In 
dijos dalinių. Dabar vietiniai 
valdžios pareigūnai sako, kad 

kiama ne tik pastariesiems, bet sukilėliai plečia sa o veiklą, vis 
ir asmenims, kurie sutinka 
atgautą žemę išnuomoti galin- — Jungt inės Taitos numato 
tiems ją efektyviai naudoti, iki lapkričio 15 i. išvesti iš 
Žemės ūkio bendrovėms ir ūki- Kambodijos visus -2,000 taikos 
ninkams. Anksčiau asmeninio palaikytojus, policininkus bei 
ūkio žemė — du-trys hektarai — administratorius JT gen. sekr. 
buvo skiriama tik laikinai, da- Boutros Boutros Ghali pranešė 
bar ji privatizuojama — šutei- JT Saugumo Tarybai, kad 3,500 
kiama neatlygintinai tiems, kas JT civilinės policr >s tarnauto
ją turėjo, parduodama lengva- jai jau pradėjo palaipsniškai 
tinėmis sąlygomis jos neturėju
siems žmonėms. 

Lietuvoje šiuo metu žemė jau 
grąžinta 104,000 savininkų, 
žemės gavo kas penktas preten-

apleisti Kambodij o rugpjūčio 
1 d. pradės traukto ir kariniai 
daliniai. JT dali n ai atvyko į 
Kambodiją pasiruošti gegužės 
mėnesį vykusiem- rinkimams; 

duojantisįją. Vidutiniškas ūkio JU įgaliojimams Aambodijoje 
dydis — 8-9 hektarai. baigiasi laipkriči. 15 d. 

dažniau grasinimais išreika
laudami pinigų iš prekybų savi
ninkų bei miestelių savival
dybių, įkaitais pagrobinėdami 
bei žudydami žmones. 

Tolimoji šiaurrytinė Indija ir 
kalninga, turtinga mineralais ir 
joje gyvena apie 25 milijonai 
žmonių, kurie kultūriškai ski
riasi nuo indusų religiją išpa
žįstančių daugumos Indijos gy
ventojų. 

Valdžios pareigūnai užpuoli
mą priskyrė Nagalando Tauti
nei Socialistų Tarybai — stip
riausiai to krašto sukilėlių gru
pei. Dauguma Nagalando gy
ventojų yra krikščionys — dau
giausia baptistai, kuriuos prieš 
daugiau, kaip šimtmej atvertė 
Amerikos baptistų misionieriai. 
Ten taip pat yra nemažai pres
biterionu, budistu, indusų ir 
musulmonų. 

„Indija privalo suprasti šį 
faktą: kad mūsų tautos dvasia 
negalės būti sutriuškinta gru
bia jėga ar apipilant mus pini
gais", pareiškė Tubu Kevichu-
sa, Nagalando advokatas. Jis 
prieš dešimtmetį atvyko iš In
dijos talkinti atsiskirti norinčiai 

Nagland Federalinei valdžiai, 
kuri nori visą sritį atskirti nuo 
Indijos. 

Centrinė Indijos valdžia 
sostinėje New Delhi daug lėšų 
skyrė šiam kraštui statyti 
kelius ir kurti valstybinę pra
monę bei finansiškai padėdama 
šio krašto neturtingoms vals
tijoms. Bet nepaisant šių pa
stangų, centrinė valdžia tebėra 
tapoma priešo spalvomis. 

Kai kurie Indijos gyventojai 
sako, kad vienintelis spren
dimas vis dažnėjantiems nera
mumams yra didesnė autonomi
ja visoms 25 Indijos valstijoms 
Šiaurrytinėse valstijose tiek 
valdžios pareigūnai, tiek ir 
žmogaus teisių gynėjai pripa
žįsta, jog ten tiek valdžia, tiek 
ir sukilėliai, plačiai pažeidinėja 
žmogaus teises. Kai kurie karei
viai buvo oficialiai patraukti 
atsakomybėn už moterų išprie
vartavimą, žmogžudystes, baž 
nyčių naikinimą, vagystes, kan
kinimus. Daug daugiau yra to
kiais nusikaltimais kaltinami, 
bet dar nepatraukti atsakomy 
bėn. 

kusiame kare, nors tuo pačiu 
metu tebeleidžia kai kuriems 
pagalbą vežantiems sunkveži
miams įvažiuoti į Sarajevo. 

Europiečiai kalt i , k a d 
neleidžia Bosnijai ginkluotis 

Antradienio vakarą televizijos 
programoje „Larry King Live", 
kurioje buvo priimami skambi
nimai iš žiūrovų, prz. Bill Clin
ton pasakė, kad pagrindinių 
europiečių sąjungininkų atsi
sakymas patvirtinti jo reko
mendaciją užbaigti kovas Bosni
joje, leidžiant Bosnijos musul
monams pirktis ginklus ir tuo 
sustiprinti savo gynybą, privedė 
prie dabartinės krizės. 

„Momentas, kada buvome ar
čiausiai priėję prie šio dalyko 
išsprendimo, buvo tuomet, kai 
serbai ir kroatai manė, kad eu
ropiečiai su t iks su mano 
pasiūlymu leisti Bosnijai pirkti 
ginklus ir laikyti JAV oro 
pajėgas paruošties būklėje jiems 
padėti", pasakė prez. Clinton, 
atsakydamas į klausimą, pa
duotą skambintojo iš Danijos. 
„Kai pasidarė aišku, kad dėl kai 
kurių Europos šalių pasiprieši
nimo man nepasiseks įtikinti 
Jungtinių Tautų, tada padėtis 
vėl ėmė blogėti, vieton artėjus 
prie taikos. Tad matot, aš iš 
tikrųjų turiu politiką" Bosni
jos atveju, pasakė prezidentas. 

Bet J A V neturėjo tikro plano 

Prezidentas Clinton tačiau 
neminėjo, kad kai praėjusį ge
gužės mėnesį jis Europon pa
siuntė valstybės sekr. Warren 
Christopher, jo uždavinys ne
buvo europiečiams pristatyti 
pilnai išvystytą JAV planą ir 
įtikinti juos tą planą priimti, o 
tik pasikonsultuoti su jais dėl 
numatomos JAV politikos kryp
ties. Kai sekr. Chirstopher su
grįžo, negavęs europiečių suti
kimo, prez. Clinton nutarė 
svarstyti kitas galimybes, užuot 
ėmęsis asmeniškos veiklos įti
kinti europiečius jo nubrėžtą 
planą priimti. 

Antradienio spaudos konfe
rencijoje sekr. Christopher tad 
pakartojo prezidento pasisaky
mus televizijojs programoje, 
pasakydamas, jog prezidentas ir 
dabar norėtų, kad būtų leidžia
ma Bosnijos gynėjams pirktis 
ginklų. Pateisindami JAV ap
sisprendimą „neišgelbėti" Sara
jevo, vykdant milžinišką, gink
lais remiamą pašalpos misiją, 
JAV Valstybės departamento 
pareigūnai paminėjo ir kelis ki
tus JAV principinius nusistaty
mus: JAV pasiryžimas nesiųsti 
savo karių į Bosniją, dabartines 
problemas, vykdant JAV įsipa
reigojimus Somalijoje ir pre
zidento rūpestį nuo potvynių 
nukentėjusiais JAV Vidurio 
vakaruose. 

Spaudos konferencijoje sekr. 
Christopher pasakė, kad JAV7 

imsis veiksmų tik apsaugoti JT 
taikos palaikytojus, ne Bosnijos 
civilius, ir pasakė, jog tuo tar
pu JT daliniai Bosnijoje nėra 
padavę jokio apsaugos prašymo 
Amerikai. 

KALENDORIUS 

Liepos 23 d.: Šv. Brigita. 
Apolinaras, Romulą, Tarvilas, 
Gelminė. 

Liepos 24 d.: Kristoforas, 
Kristina, Kunigunda (Kingą), 
Ursinas. Seigis, Jurga. 

. i 
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SALFASS PRANEŠA 

Š. AMERIKOS PABALTIEČIŲ 
LAUKO TENISO PIRMENYBĖS 

1993 m. Š. A. Pabaltiečių 
Lauko teniso pirmenybės vyks 
1993 m. rugpjūčio 14-15 d., Kim-
ball High School, Crooks Rd., 
tarp 13 mile Rd. ir 14 Mile Rd., 
Royal Oak, Mich. Varžybas 
vykdo - ŠALFASS-gos Lauko 
Teniso komitetas, kurio vadovas 
yra dr. Algis Barauskas. 

Pradžia: rugpjūčio 14 d., šeš
tadienį. 9:00 v.r. Registracija 
nuo 8:00 v.r. 

Programa: 

Vienetai — Vyrų A, Vyrų B, 
Vyrų senjorų (virš 44 m.), 
Jaunių (žemiau 19 m.), Moterų, 
Mergaičių (žemiau 19 m.). 

Dvejetai — Vyrų ir mišrus. 
Klasifikacija — pagal žaidėjo 

amžių 1993 m. rugpjūčio 14 d. 

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių, latvių ir es tų 
žaidėjams. 

Dalyvių registracija — iki 
rugpjūčio, 9 d. imtinai, šiuo 
adresu; Dr. Algis Barauskas, 
3018 Patch Dr., Bloomfield 
Hills, MI48304. Telefonas (313) 
-258-6535. 

Registracija bus priimama ir 
varžybų dieną, jei laiko ir vietos 
aplinkybės leis. 

Papildomai, informacijoms 
galima kreiptis pas Jurgį Šen-
bergą, telef. (313) 549-0586. 

Lietuviai tenisistai kviečiami 
šiose varžybose dalyvauti. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

ŠALFASS-gos Lauko teniso 
komitetas 

LIETUVIŲ SOFTBOLO 
PIRMENYBĖS 

Kaip jau anksčiau buvo skelb
ta, Š. A. lietuvių 3 Pitch Soft-
bolo pirmenybės rugpjūčio 28, 
29 d. vyks Kinsman Field, 
Mosley St., Wasaga Beach, 
Ont., Kanadoe. Varžybas rengia 
Toronto LSK „Jungtis". Tai jau 
8-sis metinis LSK „Jungties" 
turnyras, kuris šiais metais bus 
oficialios ŠALFASS-gos pirme
nybės. 

Pradžia: rugpjūčio 28 d., šeš
tadienį, 12:00 vai., registracija 
nuo 10:00 vai. ryto. Sekmadienį 
turnyro tąsa nuo 10:00 vai. r. 

Komandos gali būti „coed" 
tipo. Amžius — virš 15 m. Gali 
dalyvauti ir klubams ar ko
mandoms nepriklausą žaidėjai,-
jos. Pagal galimybes, jie būtų 

paskirstyti prie kitų komandų. 
Komandų registracija atlie

kama iki rugpjūčio 20 (penk
tadienio) imtinai pas šiuos 
asmenis: 

Rimas Kul iavas , LSK 
„Jungties" pirmininkas, 297 
Kennedy Ave., Toronto, Ont. 
M6P 3C4. Tl (416) 766-2996. 

Brad S t e p h e n s e n (416) 
279-1851 namų. Brad yra 
turnyro techniškas vadovas. 

Dėl laiko ir vietos aplinkybių 
turnyre gali dalyvauti nedau
giau kaip 12 komandų, todėl 
susidomėję dalyvauti neatidė
liojant kreipkitės į rengėjus, kol 
ne per vėlu. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

LIETUVOS ALPINISTAI KOPS Į ELBRUSĄ 
ELTA praneša, kad grupė 

Lietuvos Alpinistų liepos 19 d. 
išvyko į Kaukazo kalnus. Gru
pės vadovas — keliautojas al
pinistas Vladas Vitkauskas, vie-
nintelis lietuvis, įkopęs į 
aukščiausią pasaulio viršūnę 
Himalajuose — Everestą. 

Grupę sudaro 30 įvairaus am
žiaus ir patirties asmenų. Jau
niausia dalyvė, devynerių metų 
Urtė Pundziutė kops su mama, 
kuri pernai su grupe Lietuvos 

alpinistų bandė įkopti į 
Everestą, į 8,848 metrų (29,029 
pėdų) aukščio viršūnę. 

Vladas Vitkauskas pasakė, 
kad alpinistai kel iaus dvi 
savaites: pradedantys mokysis 
vaikščioti kalnuose ir kops į 
vidutines viršūnes, labiausiai 
patyrę rugpjūčio pradžioje 
numato pasiekti aukščiausią 
Kaukazo viršūnę — Elbrusą, 
iškilusią 5,642 metrus (18,510 
pėdas) virš jūros lygio. 

A.A. 
VYTAUTAS JARAS 

Po ilgos ir sunkios ligos Lietu
voje liepos 1 dieną mirė Vy
tautas Jaras, praėjusiais metais 
Barcelonoje vykusios Olimpia
dos čempiono Romo Ubarto 
treneris. „Lietuvos ryto" liepos 
2 d. laidoje apie šį nusipelniusį 
Lietuvos sportui asmenį 
straipsnyje „Nutrūkęs disko 
skrydis" rašoma: 

„Vytautas Jaras gimė 1940 

metų spalio 21 dieną Vilkaviš
kio rajono Strelšiškių kaime. 
Mokėsi Pilviškių vidurinėje 
mokykloje (netoli Vilkaviškio), 
po to persikėlė į Vilnių, kur 
susidomėjo disko mėtymu. Nuo 
1960 m. iki 1973 m. V. Jaras 
atstovavo Lietuvai įvairiose 
varžybose, šešis sykius gerino 
šalies rekordą ir pirmasis iš 
mūsų diskininkų peržengė 

R i m t ų golf ininkų ketvertukas, pasiruošęs žaisti C.LG.K. dviejų dienų tur
nyre, vyksiančiame Milės, Michigan. Iš k. — A. Karas. V. Vaitkus, A. Žvinakis 
ir C. Bakšys . 

Futbolas Čikagoje 

ŽIAURUS 
PRALAIMĖJIMAS PRIEŠ 

,ROYAL WAWEL" 

KRISTINA 
KLIUKEVIČIŪTĖ -

ČEMPIONĖ 

„Lietuvos Aidas" š.m. liepos; 

3 dienos laidoje praneša; 
„Lietuvos gimnastė Kristina 

Kliukevičiūtė Baltijos šalių 
žaidynėse laimėjo visų meninės 
gimnastikos pratimų varžybas 
ir iškovojo absoliučios čempio
nės vardą. Pirmą vietą laimėjo 
ir Lietuvos gimnasčių rinktinė. 
Grupinėse varžybose po dviejų 
rungčių pirmauja Rusijos 
komanda, antra — Lietuva. 

Sportinės gimnastikos varžy
bose dalyvavo devynios šalys. 
Lietuvos vyrų rinktinė užėmė 
trečią, moterų — penktą vietą. 
Geriausiai iš lietuvių pasirodė 
Sergejus Rumbutis — daugia-
kovoje buvo penktas". 

>>J 

Transatlantinių lakūnų Ste
pono Dariaus ir Stasio Girėno 
žuvimo tragediją, įvykusią prieš 
60 metų prie pat jų žygio tikslo 
— Lietuvos, futbolo klubo „Litu-
anica" reprezentacinė komanda 
paminėjo liepos 18 dieną Lietu
vių centro aikštėje, Lemonte. 
Prieš pradedant pirmenybių 
rungtynes, teisėjams sušvilpus, 
„Lituanicos" ir lenkų „Royal 
Wawel" komandos, sustoję aikš
tėje, o žiūrovai pakraštyje, susi
kaupimo minute pagerbė žuvu
siuosius. Apsiniaukusi ir rūsti 
padangė, su žaibų blykčiojimais, 
pa ryšk ino tragedijos prisi
minimą. 

Tamsiems debesims nusilei
dus beveik virš aikštės vartų, 
daugiau negu 100 nuošimčių 
drėgmei užimant kvapą, rung
tynės pradėtos staigiais ant
puoliais. Septintoje žaidimo 
minutėje „Lituanicos" atsar
ginis žaidėjas M. Pagan, pirmai 
progai pasitaikius, užtikrintai 
įsodino pirmąjį įvartį. Po 10 mi
nučių „Royal Wawel" puolėjas, 
nepavykus prasiveržti arčiau 
vartų, iš maždaug 19 jardų 
paleido aukštą šūvį link „Litu
anicos" vartų, kur rado varti
ninką Joną Putną išėjusį kiek 
į priekį ir nepasiruošusį 
kamuolį pasitikti. Kamuolys, 
palietęs piršto galus, atsidūrė 
vartų kampe, ir rezultatas 
išlygintas — 1:1. 

— Žioply, kodėl nekumščia
vai! — iš.publikos pasigirdo ne 
vienas pavėluotas patarimas ir 
klausimas. 

Po neįvykusio išlyginimo 
aikštėje vyko gyvas, apylygis ir 
puikus žaidimas, tik Virgis 
Žuromskas beprasmiai kan
kinosi, bandydamas apvesti 
po kelis žaidėjus, kurie jį rūpes
tingai dengė nuo pat pradžios. 
P r i e špasku t inė je puslaikio 
minutėje Rol. Urbonavičius, 
apvedęs porą gynikų, įšovė ne
laikomą įvartį ir rezultatą per
svėrė „Lituanicos" naudai 2:1. 

Antrojo puslaikio 10 min. „Ro
yal Wawel" turėjo gerą progą 
rezultatą išlyginti, bet jų išskir
tinis įvarčių šaulys prašovė 11 
metrų baudinį per Putnos var

tus tiesiog į erdves ir... be 
ceremonijų. Netrukus, pus-
laikiui dar neįpusėjus, mūsiš
kiams laiir.e dar kartą nusišyp
sojo — teigėjas paskyrė seniai 
užtarnauta baudinį mūsų nau
dai. Kamuolio dar nepastačius 
ant 11 metrų baudos taško, kai 
kas pradėjo ruoštis švęsti 
pergalę. V Žuromskas, nors ir 
paleido neblogą šūvį, ir prie 
virpsto krašto, bet vartininkas 
atspėjo šūvio kryptį ir kamuolį 
sulaikė. 

Baudinio neišnaudojus, „Ro
yal Wawel" atkuto ir nuo to 
momento pradėjo dažniau ir 
energingiau atakuoti mūsų var
tus. Vieno antpuolio metu į „Li
tuanicos" vartus paleistas vidu
tinio stiprumo šūvis, atsi
trenkęs į mūsų gyniko koją, 
pakeitęs kryptį, rekušetu 
atsidūrė y r̂tų tinkle, ir rezulta
tas išlygintas^ — 2:2! Kaip 
dažnai tokie dalykai atsitinka? 
Retai, labai retai. 

Rungtynėms baigiantis, 
paskutinėje minutėje ar net 
sekundėje „Royal Wawel" žai
dėjas, gavęs aukštą pasuctę, su 
galva įkirto į „Lituanicos" 
vartų kampą, ir rezultatas 2:3 
mūsiškių nenaudai. 

Po tokio nevykusio pralai
mėjimo komanda atsidūrė 4 
komandų, kovojančių dėl ne-
iškritimo, sūkuryje, į kurį dar 
įeina „Green-White", „Schvva-
ben" ir ..Maroons". Gal dar ir 
tie laimėtojai „Royal Wawel" 

Komandų tikra padėtis dar 
nežinoma. Kokia ji bebūtų, vis 
tiek nevertėtų dairytis ir šokti 
pro langą, nors ir iš 
„basemento"... 

J.J. 

RUNGTYNĖS PRIEŠ 
„EAGLES" 

Sį sekmadienį, liepos 25 
dieną, 4 vai. po pietų, „Litua-
nica-Liths" vyrų komanda žais 
paskutines šio sezono pirme
nybių rungtynes prieš lenkų 
„Eagles". Rezervas žais 2 vai. po 
pietų. 

Rungtynės vyks Buffalo 
Grove, Illinois, Schwaben 
Center aikštėje. 

J . J . 

Vytautas Jaras, treneris, ir Barcelonos olimpiadoje aukso medalį laimėjęs 
disko metikas Romas Ubartas. 

Nuotr. A. Pliadžio 

60-ties metrų ribą, 1967 m. nu
skraidinęs įrankį 14 centimetrų 
toliau užjos. Tais pačiais metais 
Jaras laimėjo IV SSRS tautų 
spartakiados aukso medau, 
pasku i dalyvavo Europos 
pirmenybėse. 

Nuo 1975 m. iki mirties V. Ja
ras dirbo treneriu. Lietuvą gar
sino jo auklėtiniai — rutuli-
ninkės D. Urbikienė bei B. 
Keršulienė, diskininkas J. Šiau
dinis, o didžiausią šlovę V. Jarui 
atnešė R. Ubartas, tarp daugelio 
savo pergalių pernai iškovojęs 
pačią svarbiausią ir tapęs pir
muoju nepriklausomos Lietuvos 
spo r t i n inku — olimpinių 
žaidynių čempionu. Vytautui 
Jarui buvo suteikta aukščiausia 
trenerio kategorija". 

DIEGO MARADONA 
NEŽAIS UŽ ARGENTINA 

Argentinos futbolo žvaigždė 
Diego Maradona, pasibaigus jo 
vieno sezono kontraktui su 
Sevilla. Ispanijoje, grįžo Argen
tinon. Jį apspitusiems žurnalis
tams Maradona pareiškė: „Po 
birželio 13 d. Sevilos rungtynių 
su Burbos supratau, kad mano 
laikas baigėsi". Minimose 
rungtynėse Maradona dalį laiko 
buvo pakeistas kitais žaidėjais. 
Taip pat jis pareiškė, kad nesi-
jungs i Argentinos tautinę 
rinktine, dalyvausiančią atei
nančiais metais vyksiančiose 
varžybose dėl Pasaulio taurės. 
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EUROPOS ŠACHMATŲ ČEMPIONE 

Kristina Kliukevičiūtė, Baltijos šalių 
sporto žaidynių gimnastikos 
čempionė. N u o t r J # S t a s e l i o 

LIETUVOS „MAKABI" 
PASAULINĖJE 
MAKABIADOJE 

„Lietuvos Ryto" liepos 7 d. 
laidoje Julijus Nemunai t is 
korespondencijoje „Startavo 
pasaulinė makabiada" rašo: 

„Po ketverių metų pertrau
kos, Izraelis vėl pakvietė į 
jau keturioliktąją iš eilės pa
saulinę makabiada. Delegacijų 
ir dalyvių skaičiumi ji rekordinė 
— per 10 dienų 40 sporto šakų 
varžybose išmėgins jėgas apie 
5000 sportininkų (suaugusieji, 
jauniai ir invalidai) iš per 50 
valstybių. 

Praėjusį kartą (1989 m.) tokia
me renginyje debiutavę 
Lietuvos žydų sporto klubo 
„Makabi" atstovai laimėjo du 
medalius (imtynininkas Grigo
rijus Chažineris ir šachmati
ninkas Eduardas Rozentalis), o 
mini futbolo 16 komandų turny
re užėmė aukštą penktąją vietą. 

Prieš išskrendant į Tel Avivą. 
Lietuvos „Makabi" klubo pirm. 
S. Finkelšteinas papasakojo, 
kad delegacijoje yra 23 asme
nys. Paraiškos pateiktos 5 spor
to šakų varžyboms. 

Lietuvos „Makabi" futbolo ko
mandos (treneris M. Frišmanas, 
konsultantas — A. Liubinskas) 
branduolį sudaro vilniečiai. 
Tarp jų yra ir Lietuvos rinktinės 
kandidatas Igoris Stukalinas. 
Taip pat yra žaidėjų iš Klai
pėdos, Kauno ir Šiaulių. Dele
gacijos vadovai mano, kad šis 
kolektyvas ne silpnesnis už 
1989 m. komandą, ir puoselėja 
viltį matyti jį pirmajame aš
tuntuke. Šį kartą teks konku
ruoti su 21 ekipa. 

Stalo tenisininkai, tarp kurių 
išsiskiria buvęs Lietuvos rink
tinės narys žaidžiantis treneris 
Michailas Duškesas, tikisi pa
tekti į penketuką. 

Į prizininkus orientuojasi Lie
tuvos „Makabi" delegacijoje 
amžiumi vyriausias 46 metų 
Eduardas Fainšteinas (grai
kų-romėnų imtynės). I pasau
linę makabiada taip pat išvyko 

: 15-metis tenisininkas Danielius 
Merkinas ir 19-metis šachmati
ninkas Jurijus Šidlovksis". 

Vengrijoje vykusiose Europos 
vaikų ir jaunių šachmatų pir
menybėse Viktorija Čmilytė, 
rungtyniaudama jauniausių — 
iki 10 metų mergaičių turnyre, 
surinko 8 taškus iš 9 galimų ir 
tapo Europos čempione. Jos am
žiaus grupėje dalyvavo 26 šach
matininkės, atstovavusios 22 
valstybėms. Rungtynės vyko 
šveicarų sistema (9 ratai). 

Viktorija laimėjo 8 partijas 
prieš Čekijos, Rumunijos, Bul
garijos, Gruzijos, Albanijos, 
Estijos, Moldovos ir Vengrijos 
atstoves. Vienintelę partiją pra
laimėjo trečiąja prizininke tapu
siai antrajai Vengrijos šachma
tininkei Mirjam Geczi. 
Viktoriją su šachmatais supa
žindino jos tėvelis, buvęs bokso 

treneris Viktoras Čmilis. Prieš 
trejus metus ji pradėjo tobulin
tis Šiaulių švietimo skyriaus 
kompleksinės sporto mokyklos 
šachmatų sekcijoje. Jos trene
riai — Raimondas Paliulionis ir 
Zenonas Petraitis. 

Viktorija savo 10-tą gimta
dienį švęs rugpjūčio 6 d. Lanko 
Šiaulių vidurinę mokyklą ir šį 
rudenį bus jos penktoje klasėje. 
Iki šiol visus mokslo metus 
baigė vienais penketukais. 

Visų amžiaus grupių Europos 
vaikų ir jaunių (mergaičių ir 
berniukų) pirmenybėse žaidė 
dar 7 lietuviai šachmatininkai 
iš Vilniaus, Šiaulių, Plungės, 
Radviliškio ir Utenos. Jų 
rezultatai kuklesni — pelnė po 
3-5,5 taško iš 9 galimų. 

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

Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 

Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv , penki, nuo 12 iki 3 v p.p 
10401 S. Roberts Rd., Palos Hllls, IL 

Tai. 708-5M-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr, ketv, penkt. 4 v p.p.—7 v v. 

Į kelionę aplink pasaulį iš 
Klaipėdos uosto išplaukė „Lais
vės" jachta, vadovaujama pri
tyrusio kapitono kauniečio Igno 
Minioto. 

Kab. 312-739-4477; 
Raz. (70«)249-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquatta Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzla 
Chicago, IL 60629 

Tai. (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

1 

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

3900 W. 95 8t. Tai. (709) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir šastd 9 v r -12 v p.p. 
9132 «. Kadeto Ava., Chicago 

(312) 778-0999 arba (312) 499-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Tai. ttabtnato Ir buto: (708)662-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 901h Ava., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec. Še&t. 12 iki 4 vai p.p. 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzle, Chicago. III. 
Tai. (312)929-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

1993 m. Š. Amerikos Baltiečių 
ir Lietuvių lengvosios atletikos 
pirmenybės vyks rugsėjo 11-12 
d., West Burlington, Ont. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
963S S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tai. 312-999-1995 
172 Schlllar St., Elmhurst. u. 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tai. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2494 W. 71 at Straat 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (312) 985-0348; 
Raz. (312) 779-9933 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4 

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

Kab. tai. (312) 471-3300 
V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzla Ava . , 

Chicago, III. 60652 

DR. L E O N A S SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabineto tai. (312) 776-2680. 
Raz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIZINAS. M.D. S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviška1 

6165 S. Archer Ava. (prie Austm) 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medlcal Center-

Naparvllla Campue 
1020 E. Ogdan Ava., Sutte 310, 

Napervllla IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 
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Kada Lietuvoje pasibaigs 

HIERARCHINE 
MEDICINA 

Pavarčius Amerikos gydytojų 
mokslinį žurnalą, dėmesį pa
t raukė jaunuolio veidas virše
lyje. Pasirodo, kad šis jaunas 
gydytojas p a s k i r t a s naujo 
chirurginio tyrinėjimo instituto 
direktoriumi. Pagalvojau: koks 
kontrastas. Maždaug tokio pat 
amžiaus gydytoja buvo mane 
aplankiusi iš Lietuvos. J i už 
kelionę pati užsimokėjo, savo 
pastangomis atvyko į Čikagą, 
nes norėjo tobulintis akių chi
rurgijoje, stebėti Amerikos 
mediciną. Tokia asmeniška ini
ciatyva labai pagirtina. Gydyto
ja gyveno pas savo gimines 
Brighton Parke, lankėsi pri
vačiame akių kabinete ir stebėjo 
chirurgiją Šv. Kryžiaus ligoni
nėje. 

Sugrįžus į Lietuvą, skaudžiai 
nusivylė. Nors Subačiaus gat
vėje esančioje ligoninėje, kur ji 
dirbo, operacinis mikroskopas ir 
mikrochirurginiai instrumentai 
buvo išeivijos gydytojų pa
skolinti, taip pat gydytoja nusi
vežė savo chirurginius siūlus, 
šios ligoninės vedėja neleido jai 
praktikuotis mikrochirurginio 
siuvimo technika. Priežasties 
nenurodė, neleido ir baigta. 
Ypač skaudu, kai šios vedėjos 
dukra (panašaus amžiaus) prieš 
metus buvo išeivijos pakviesta 
į Ameriką ir, sugrįžus į Lietu
vą, turėjo visus leidimus prak
tikuotis ir net operuoti pa
cientus. Atrodo, kad vyksta 
aiški diskriminacija: eiliniam 
gydytojui negalima, o profesorių 
ir vedėjų v a i k a m s viskas 
galima. 

Teologai teigia, kad, norint 
matyti žmogaus pagrindinę ydą, 
reikia pamatyti, ką jis kri
tikuoja kituose žmonėse. Ko
munistų ideologinis pagrindas 
visuomet buvo klasių kova, kuri 
yra ne kas kita, o nelygybės, 
sukurtos darbdavių ir darbi
ninkų, kritika. Komunizmas 
smerkė nelygybę, kurią teko 
darbininkams patirti. Marksiz-
mas-komunizmas nelygybę kri
tikavo, bet savo visuomenei 
sukūrė dar didesnę nelygybę 
tarp valdančiųjų ir liaudies, 
tarp partijos ir nepartinių. 

Socialistinėje medicinoje susi
darė daugiau kastų, negu egzis
tuoja Indijoje. Čia profesorius 
y ra visagalis savo srityje. 
Mediciną iš v i r šaus valdė 
sveikatos ministras, ministro 
pavaduotojas, miesto sveikatos 
tarybos pirmininkas, ligoninės 
vyr. gydytojas, profesoriai, aka
demika i , skyr i aus vedėjai. 
Eilinis gydytojas neturėjo balso 
šioje sistemoje. Ypač jaunas 
eil inis gydytojas buvo visų 
stumdomas, turėjo visų bijoti. 

Tokia buvo socialistinė me
dicina, tokia ir dabartinė Lietu
vos medicina. Valdant iej i , 
aišku, nenori prarast i savo 
galių, savo privilegijų ir bet 
kokią reformą įvesti delsia. 
Lietuvos medicina tebeserga 
kritiška stagnacija. 

Neseniai buvo atvykęs jaunas 
gydytojas iš Lietuvos, kuris ši
taip apibūdino padėtį. J is turėjo 
pasirinkti: būti gydytoju, bet ne 
Lietuvoje, arba būti Lietuvoje, 
bet ne gydytoju. Dabartinė 
gydytojo alga tokia žema, kad 
neįmanoma iš jos pragyventi. 
Geresni gydytojai ir valdantieji, 
kurie stovi piramidės viršūnėje, 
pragyvena iš dovanų ir kyšių, 
kuriuos ima iš savo pacientų. 
Eilinis jaunas gydytojas tokių 
kyšių negauna. Viršininkai 
neleidžia jauniems gydytojams 
tobulėti, nes bijo, kad jaunimas 
gali juos išstumti iš dabartinių 
minkš tų kėdžių. Todėl šis 
jaunas energingas gydytojas 
turėjo bėgti iš Lietuvos ir dabar 
gyvena Amerikoje. 

Kalbėjau su kita gydytoja. Jos 
sesuo anksčiau buvo atvykusi į 
Ameriką, aplankė savo gimines 
ir stažavosi Cook County ligoni-

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ 
Skirtingai vertinami genocido kaltininkai 

nėję. Sugrįžus į Lietuvą, ji savo 
seseriai atsiuntė tokį patarimą: 
kai grįši į Lietuvą, vaidink, kad 
nieko neišmokai ir nieko 
nežinai, kitaip skyriaus vedėjai 
tave persekios. 

Išeivijos gydytojams nuvažia
vus į Lietuvą, atrodo, kad šitos 
stagnacijos nebūta. Visi Lietu
vos gydytojai labai mielai bend
rauja su išeivijos svečiais, juos 
kviečia. Svečias yra maloniai 
nustebintas. Visi su juo nori 
bendrauti, tiesiog kovoja dėl jo 
dėmesio ir laiko. Dažniausiai 
išeivijos gydytojai būna profeso
rių kabinetuose ir ten praleidžia 
valandų valandas. Profesoriai 
juos monopolizuoja, nes nenori, 
kad kiti su svečiais susipažintų. 
Jų asmeninė draugystė su išei
viu yra bilietas apsilankyti 
Amerikoje, sulaukti išeivijos 
labdaringos pagalbos Lietuvos 
medicinai, ir tada viskas eina 
per jų rankas. Anksčiau vir
šininkų privilegija buvo ta, kad 
jie tvarkė visus ryšius su Mask
va, o dabar — su Amerika. 

Kai sveikatos ministras Oleka 
buvo atvykęs į Ameriką prieš 
dvejus metus, jam teko susitikti 
su jaunu Lietuvos gydytoju 
Čikagoje. Olekos pirmi žodžiai 
šiam gydytojui buvo: „Kas tau 
leido atvažiuoti į Ameriką?". 
Tas j a m atsakė: „Niekas 
neleido, aš pats atvažiavau". 
Sveikatos ministrai vis mano, 
kad visi gydytojai yra tartum jų 
kareiviai, kurie negali pajudėti 
be jų asmeninio leidimo. Sveika
tos ministras Oleka ir profeso
rius Marcinkevičius parašė 
oficialų raštą Juozui Kuliui, 
kuris tvarkė gydytojų pro
gramas Cook County ligoninėje 
Čikagoje ir įsakė jam nepriimti 
jokių gydytojų be sveikatos 
ministerijos leidimo. Tai J. Kulį 
baisiai nustebino, kad Lietuvo
je vadovaujamasi tokia medi
ciniška diktatūra. Amerikiečiui 
ypač nemalonu, nes kaip tik 
profesoriaus Marcinkevičiaus 
sūnus jau buvo įrašytas į Cook 
County programą, o dabar jo tė
vas neleidžia kitiems pasinau
doti šia programa. 

Apgailėtina, kad dabartinis 
sveikatos ministras Briedikis 
taip pat tęsia tarybines tra
dicijas. Jo sūnus dabar atlieka 
stažuotę Čikagoje, kurią suor
ganizuoti padėjo išeivija. Tačiau 
kai profesorius Briedikis 
lankės i Čikagoje gegužės 
mėnesį, jis nesiteikė susitikti 
nei su pasaulio l ie tuvių 
gydytojų sąjungos valdyba, nei 
su J. Kuliu, nors jie tvarko ben
drus Lietuvos gydytojų stažuo
tės reikalus. 

Komunistų sistemoje valdi
ninkai buvo mokomi, kad išsi
laikys tik jėga. Partokratai 
neperduoda atsakomybės ir 
uždavinių jaunesniems, bet 
patys viską laiko savo rankose. 
Tai neišvengiamai veda į stag
naciją. Pasaulis juokėsi, kai 
Brežnevas valdė, nors nebuvo 
pajėgus vienas atsistoti, kai 
Andropovas gulėjo ligoninėje, 
pr i jungtas prie medicinos 
aparatų, bet valdžios nepaleido. 
Daug mėnesių pasaulis spėliojo, 
ar Kinijos vadas Mao gyvas, ar 
ne, bet Mao valdžios nepaleido. 

Kapitalistiniame pasaulyje 
vadai žino, kad gyvenimas labai 
greitai keičiasi ir todėl įjungia 
jaunimą į darbą. Jie žino, kad 
tik jaunimas gali užvaldyti 
visas naujoves ir jas taikyti 
gyvenimui. Politinės partijos, 
įstaigos ir ligoninės ieško ga
baus jaunimo, nes žino, kad tik 
su jaunimo energija, darbštumu 
ir miklumu atlaikys konku 
renciją. Deja, Lietuvoje tebe
viešpatauja tarybinė stagnacija, 
ir jaunimas ir toliau vis bėgs į 
Ameriką ieškoti galimybių pasi
reikšti ir dirbti. 

Linas Sidrys 

Aną vakarą Vilniaus radijo 
(anglų kalba) savo klausytojams 
pranešė, kad Lietuvos preziden
tas priėmė aukštus Izraelio vals
tybės pareigūnus. Prezidentas 
jiems prisipažino, kad, vykdant 
politinių kalinių reabilitacijos 
įstatymą, per klaidą buvo reabi
lituoti ir tie, kurie karo metu 
dalyvavo žydų naikinimo veiks
muose. Prezidentas pažadėjo, 
kad šios klaidos bus atitaisytos 
ir visi, kurie tik mažiau ar dau
giau bendradarbiavo su naciais, 
bus išaiškinti, suimti ir atitin
kamai nubausti. Izraelio val
džios pareigūnai pažadėjo savo 
visokeriopą pagalbą, ieškant 
Lietuvoje ir išeivijoje šios rūšies 
lietuvių nusikaltėlių. 

Nacių ir jų bendrininkų „me
džioklė" visame pasaulyje 
vyksta jau pusšimtį metų. Dėl 
jos yra nukentėję ir daug visai 
nekaltų žmonių. Izraelio 
vyriausybė suorganizavo didelio 
masto specialią įstaigą, kurios 
padaliniai ir platus agentų 
tinklas veikia visose pasaulio 
šalyse. JAV ši organizacija vei
kia OSI vardu. Jos išlaikymas 
mūsų vyriausybei kasmet 
kaštuoja keliolika milijonų dol. 

Si medžioklė ypač pagyvėjo 
paskutiniu metu. Mat per 50 
metų daugelis įtariamųjų savu 
noru pasitraukė iš gyvųjų 
pasaulio, tuo pačiu išvengdami 
persekiojimų ir bausmių. O 
likusieji yra jau senyvo 
amžiaus. Tad OSI ir skuba juos 
dar prieš mirtį išaiškinti. 
Vienas pareigūnas yra pasakęs, 
kad reikia labai skubėti. Ką gi 
veiks visi šie pareigūnai, kai 
neliks nei vieno įtariamojo? 
Gali tekti sulikviduoti visą OSI, 
jų pareigūnai, net nespėję už
sitarnauti pensijų, neteks dar
bo. 

Bet' juk ne vien naciai Eu
ropoje vykdė genocidą. Tikrieji 
genocido pradininkai yra Rusi
jos bolševikai, o genocido tėvu 
drąsiai galima laikyti patį „tau
tų globėją tėvą" Staliną. Jo 
pražūtingus planus toliau tęsė ir 
visi jo vėlesnieji įpėdiniai. Jie 
visi turėjo minias talkininkų. 
Stalinas savo ranka yra nužu
dęs tik vieną žmogų — savo žmo
ną. 

Lietuviams gerai žinomas žur
nalistas Charley Reese „Orlan-
do Sentinel" dienraštyje labai 
teisingai rašo: „Vien skaičiuo
jant nužudytus kūnus, komunis
tai nužudė ir įkalino daug dau
giau nekaltų žmonių nei naciai. 
Bet jau 48 metai praėjo, kaip 
buvo sunaikintas nacizmas. O 
dar ir šiandien yra gaudomi 

JONAS DAUGĖLA 

Bet naciai ir jų bendrininkai 
dar tik treji metai praėjo nuo 
komunistinės imperijos žlugi
mo, bet iki šiol dar nei vienas 
komunistas nėra suimtas ir nu
teistas už kriminalinius nusi
kaltimus ar nekaltų žmonių 
žudymą. Svarbiausia, kad šis 
klausimas niekur net nėra 
svarstomas". 

Naciai nužudė 6 milijonus 
žydų, bet vis Jėlto visos žydų 
tautos nesunaikino. Bet 
Stalinui pavyko sunaikinti visą 
Pavolgio respubliką ir išžudyti 
visus, iki vieno, tos respublikos 
gyventojus. Jis išžudė 12 
milijonų Ukrainos ūkininkų, o 
iš viso jo valia buvo nužudyta 
maždaug 40 mil. nekaltų 
žmonių. 

Visas šias žudynes vykdė 
tūkstančiai jo bendrininkų. 
Labai daug jų dar yra gyvųjų 
skaičiuje ir ramiai gyvena Rusi
joje bei kitose pasaulio šalyse. 
Ne vienas jų yra patogiai įsi
rengęs ir pačiame Izraelyje. Tad 
ir kyla klausimas: kodėl jų pikti 
darbai yra užmiršti ir jie gali 
džiaugtis gyvenimo ramybe? 

Vienas jaunas vengrų diplo
matas sako, kad daugelis 
buvusių komunistų aukštų 
pareigūnų šiandien jau yra 
užėmę taip pat aukštas vietas 
demokratinėse valstybėse. 
Vakarų pasaulio bankai, kurie 
anuo metu palaikė ryšius su bol
ševikinėmis institucijomis, 
šiandien labai noriai naudojasi 
jų patarimais bei patar
navimais, už tas paslaugas labai 

dosniai atsilygina „konvertuo
jama" valiuta. 

Panašiai yra ir šiandieninėje 
Lietuvoje. Tas pats Brazauskas, 
kuris taip širdingai pažadėjo 
išgaudyti visus nacių bendri
ninkus, kviečia būti atlaidiems 
ir užmiršti jo draugų kaltes. Pa
našiai paskutiniajame VLIK-o 
seime kalbėjo ir VLIK-o pirmi
ninkas. Jie abudu tvirtina, kad 
kiekvienas lietuvis, nebojant jo 
praeities piktų darbų, turi būti 
mums brangus ir vertingas. Tik 
kažkodėl atlaidumas nėra tai
koma tiems, kurie ką nors ben
dra turėjo su naciais? Ne vienas 
tokių, net neįrodžius jokios 
kaltės, yra tampomas per teis
mus, deportuojamas ir t.t. 

Lietuvoje yra įkurta atskira 
įstaiga, kuriai pavesta rūpintis 
šiuo reikalu. Šiai įstaigai va
dovauja buvęs Sibiro tremtinys, 
politinis kalinys B. Gajauskas. 
Tačiau dabartinės valdžios 
įstaigos visais būdai jam trukdo 
vykdyti tyrinėjimo darbus. Jis 
nėra prileidžiamas prie KGB 
archyvų. Jam nėra prieinami ir 
bet kokie kiti, tyrimams rei
kalingi, dokumentai. 

O šiandien Lietuvoje yra dar 
labai daug tokių tėvynainių, 
kurie suiminėjo net savo gi
minaičius, grūdo į gyvylinius 
vagonus moteris ir vaikus ir 
patys organizavo trėmimus. Yra 
dar ir tokių, kurie žiauriausiai 
savo rankomis kankino suim
tuosius tardymų kamerose. 
Daugelis to meto politinių 
kalinių tvirtina, kad dažnu 
atveju lietuviai būdavo žiaures
ni už rusų kankintojus. Tardy
mai būdavo daug žiauriau vyk

domi Vilniuje negu Maskvoje. 
Iš Sibiro lagerių sugrįžę į 

Lietuvą tremtiniai negauna 
butų, jokios piniginės paramos. 
Dažnas jų turi vėl savo noru 
grįžti atgal į Sibirą. Tačiau tuo 
pačiu metu jų kankintojai ir 
budeliai gyvena patogiuose 
butuose, gauna sodrias pensijas 
ir naudojasi visokeriopa val
džios globa. Ne vienas jų užima 
aukštas vietas valdžioje. Vienas 
kitas jų per LDDP malonę yra 
patekę ir į Lietuvos Seimą. 

Žinomas mūsų politikas Zig
mas Toliušis, vos bolševikams 
pavergus Lietuvą, buvo suimtas 
ir ištremtas ilgiems metams į 
Sibirą, palaužta sveikata su
grįžęs atgal į Kauną, per dide
lius vargus vos ne vos apsigy
venimui gavo skurdų kambarė
lį. Lietuvoje jį tardė labai 
žiaurus tardytojas lietuvis. Jis 
Tolius} tardymo metu sumuš-
davo iki sąmonės netekimo. Ir 
kaip nustebo Toliušis, kai jis 
pamatė, kad šis jos „draugas" 
gyvena skersai gatvės puikiame 
bute, gauna gerą pensiją. Kiek
vieną rytą Toliušis jį sutikdavo 
gatvėje gražiai apsirengusį ir 
gerai nusiteikusį. 

Tad teisingai Ch. Reese rašo: 
„Atrodo, kad dabartiniai šių 
šalių politikos vadovai ragina 
mus užmiršti praeitį, kai ta 
praeitis liečia komunistų nusi
kaltimus, bet už tai nacius ir jų 
bendrininkus yra pasirįžę gau
dyti iki karsto lentos". Ši ma
loninga pažiūra ir atlaidumas 
tiems, kurie, prisidengę rau
dona vėliava, vykdė kriminali
nius nusikaltimus prieš savo 
pačių tautą, yra neišsprendžia
ma mįslė žurnalistui C.Reese. Ji 
yra mįslinga ir mums visiems, 
kurie sekame šiandieninės mū
sų valdžios politiką. 

• 

JAV ŽURNALISTAI 
STEBI SPAUDOS 

LAISVĘ LIETUVOJE 
Lietuvoje lankosi JAV laik

raščių sąjungos „Inland Press 
Association" 17 amerikiečių 
žurnalistų, leidėjų, teisininkų 
delegacija. Šiai sąjungai pri
klauso 503 laikraščiai (ir „Chi-
cago Tribūne") iš 43 valstijų, iš 
Kanados ir Bermudų salų (, J-ie-
tuvos rytas" 1993.VTI.8.). 

Delegacijos uždavinys yra 
tyrinėti, ar buvusiuose ko
munistinio režimo kraštuose, 
išsilaisvinus iš sovietinės prie
spaudos ir cenzūros, dabar yra 
gerbiama spaudos laisvė, paaiš
kinant ir JAV veikiančius spau
dos nuostatus. 

Aplankiusi Rytų Berlyną, 
Prahą, Bratislavą, Krokuvą, 
delegacija Lietuvoje jau susitiko 
su dienraščių „Lietuvos rytas" 
ir „Respublika" leidėjais, žur
nalistais bei su Lietuvos vy
riausybės atstovais. Delegacijai 
buvo nesuprantamas Lietuvos 
valdžios draudimas spaudoje 
reklamuoti tabako gaminius, 
alkoholį, spa lvo tų meta lų 
pirkimo bei pardavimo galimy
bes bei Seimo statuto nuostatos, 
reikalaujančios skelbt i t ik 
oficialią įvykių Seime versiją. 
Delegaciją stebino ir Lietuvos 
teismų procesas, kur dėl spau
dos laisvę pažeidžiančių bylų. 
laikraščiams » sute ik ta labai 
ribota laisvė gintis. Delegacijai 
„Lietuvos ryto" atstovai pri
minė, kad dar yra daug panašu
mo į sovietmečio laikus, kai val
džia spaudai nurodydavo, ką ils. 
kur spausdinti. B r . J 

Dalis parado Dariaus ir Girėno minėjime liepos 18 d. (Marąuette Parke, Čikagoje) 
Nuotr. Jono Tamulaičio 

ATIDARYTAS S. DARIAUS 
MUZIEJUS 

Gimtojoje Stepono Dariaus 
sodyboje atidarytas muziejus. 
Klaipėdos rajono Dariaus (buvu
siame Rubiškio) kaime, netoli 
Judrėnų gyvenvietės, atstatyta 
autentiška Darių sodyba. 1969 
metais, kai šiose apylinkėse dar
bavosi melioratoriai, kilo pavo
jus, kad net išlikę namo pama
tai bus sulyginti su žeme. Ir tik 
didelių _ vietinių gyventojų ir 
aviatorių pastangų dėka dabar 
sodyboje stovi tipiška pusantro 
galo žemaičių troba ir klėtelė. 
Pagal išlikusias nuotraukas, 
kitus dokumentus, vietinių gy
ventojų prisiminimus atstatymo 
darbų projektą parengė Vil
niaus paminklų restauravimo ir 
projektavimo instituto archi
tektė Audronė Lainiauskaitė. 
Sodyboje atidarytas muziejus. 
Jame eksponuojamos nuotrau
kos, dokumentų kopijos, pasa
kojančios apie Stepono Dariaus 
vaikystę, jo gyvenimą. 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 
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kameros girdžiu nuolatinį beldimą. Buvome sutarę su 
Šarūnu dėl ženklo — kada kviečiame pokalbiui, kada 
pokalbį baigti. Iš stuksenimo atrodo — tai jis Laukiu 
savaitę ir tyliu. Kol įsitikinau, kad tikrai - jis. Pir
masis mūsų pasikalbėjimas man tebestovi akyse. 
Prisimenu jo bravūrą akistatoje. Trumpas pokalbis . 
nieko nepadės. Birželį mes persimetėme keHais žo
deliais pasivaikščiojimo metu. Išgirdau jį krenkščiantį 
kitoje kameroje, pasakiau angliškai, kad visu pasku
tinio laiko kaltinimų atsisakau. Bandė ir jis man kažką 
garsiai pasakyti, bet sargybinis pakėlė aliarmą Vėliau 
izoliatoriaus viršininko pavaduotojas Ramanauskas 
man liepė rašyti pasiaiškinimą. 

— Šarūnas, — sako, — prisipažino kalbėjęs su 
tavimi. 

— Pirmąkart girdžiu. Gal jis su ponu Dn-vu kal
bėjo kaip Mozė? 

Parašiau, kad girdėjau, kaip triukšmavo sargy
binis, bet iš kalinių — nieko. 

Tuo ir baigėsi. Bet tik man. 
— Matai, — sakė per tardymą Rimkus, - tu už

šnekinai Šarūną, o jam atėmė siuntinį mėnesiui. Sė
dės alkanas. 

Bet juk aš apie pokalbį girdėjau pirma 'K "tą... 
O dabar — verta ar ne? Ar supranta jis. ^ad sėdi 

su šnipais? Mokės taip pasakyti, kad niekas nesupras
tų ar nemokės? 

Jeronimas kasdieną po kelis kartus man prisipažįs
ta, kad, atrodo, gretimoje kameroje — Šarūnas. Kai jį 
vedė iš tardymo, matė tokį riestanosį garbonotais 
plaukais. Jeronimas mano vietoje tai jau tikrai pa
bandytų pasikalbėti. 

Šarūnui reikėtų pasakyti trumpai ir aiškiai. Vis 
beldimas, vis neatstoja Kazakevičius: na, pabelsk jam, 
pabelsk. 

Matyt, Šarūną jo kameroje gundo taip pat. 
Pasiryžtu. Kalbėsimės sekmadienį — prižiūrėtojai 

būna girti. Bet kaip trumpai pasakyti tai, kas vyksta 
kelis mėnesius? Esmę? 

Sekmadienio vakarą pabeldžiu signalą: noriu 
kalbėti. Ir užšoku ant stalo. Įkišu galvą langelin. 

— Šarūnai, čia tu? 
- Aš. 
— Klausyk manęs. Mūsų klausosi, supranti? 
- Taip. 
— Aš nieko nežinau apie jokius kunigus. Aš at

sisakau visko, ką tu apie mane parodei. Aš nedaly-

— Jis išdavikas. 
— Ar žinai, kas pats esi? Ar žinai, su kuo sėdi ir 

kam pliurpi? Neužmiršk, kad reikės išeiti į laisvę. 
Nenoriu su tavimi turėti nieko bendro. 

Šarūnas sako kažką, bet ausyse taip trinksi, kad 
nieko nebegirdžiu. Atsisuku atgal. Jeronimas sėdi ant 
lovos, žiūri į vilkelį. Memedas prispaudęs ausį prie durų 
klausosi, ar kas neina koridoriumi. Jis atsistoja, rodo, 
kad lipčiau žemyn. Šoku nuo stalo ant savo lovos ir 
tįsau lyg niekur nieko. Koridoriuje tylu. O Šarūnas jau 
garsiai šaukia per langelį: 

— Vidai! 
Beldžiu į sieną: „pavojus". Jis beldžia: „noriu 

kalbėti". Pabeldžiu: „gerai". Ir vėl — ant stalo. 
— Tu nesupranti, kad T. išdavikas, — šnypščia 

Šarūnas. 
— Man nesvarbu, nes jo n e p a ž į s t u ! Patarčiau-. 

nepažinoti ir tau. 
— Aš apie tave jo atveju gerai atsiliepiau. 
— Apie mane tau nėra ko šnekėti. Rūpinkis 

savimi. Ar nematai, kad Rimkus vedžioja už nosies? 
Atsisuku. Matau, kaip per vos vos pakeltą vilkelį 

kažkas žiūri. Nutirpsta paširdžiai. įšaukiu smūgio į 
vavau jokiame „Eros" montavime. Nepažįstu jokių duris. Nieko... Šarūnas kažką šneka. Nušoku nuo lovos, 
meistrų. Su Sakalausku nieko bendro. Atsimink, kad Vilkelis lėtai užsidaro. Jeronimas neperspėjo. Beldžiu: 
mes reikalingesni laisvėje negu kalėjime. „pavojus". Bet Šarūns atgal: „noriu kalbėtis". Beldžia 

— Neišsigalvok, — sako jis. — Su tuojau viskas ilgai, paskui šaukia pro langą vardu. Aš pabeldžiu: 
baigta. Jie viską žino. Neverta neprotingai priešintis, „viskas". Iš tiesų — viskas. Nėra tikslo ginčytis. Dar • 
Pagalvok apie ateitį. leptelsime ką nors. Koridoriuje tarsi ramu. Juk girdi, 

Rankos dreba. Atrodo, tuoj nutrauksiu grotų vir- velniai, kaip šaukia pro langą. Šarūno kamera greta 
bą. Kažkas lyg sukrebžda prie durų. Pabeldžiu sienon prižiūrėtojų kambario. Išgirsi ir miegodamas, 
- pavojus. Nušoku nuo stalo ant lovos. Palaukia Priglaudžiu ausį prie durų: jokio bruzdėjimo, jokio gir-
minutę ir beldžia į sieną: noriu kalbėtis. Vėl užšoku to žvengimo, kaip paprastai sekmadieniais. Klausosi... 
ant stalo. Ir nebeišlaikau: Šarūnas dar beldžia. Neatsakau. Nuskaudo krump-

- Jei tu galvoji apie ateitį, kam kiši niekuo dėtus l«« beldžiant „viskas". Neturiu ką jam pasakyti, 
žmones. Kam įkišai T.? <Bus daugiau) 

s 
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LIETUVIU TELKINIAI 
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SIDABRINĖ MATULAIČIO 
NAMŲ SUKAKTIS 

1993 m. birželio 12-14 dieno
mis pavasario saulė gausiai pa
bėrė savo spindulius an t Put-
name įs ikūrusių lietuvaičių 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų sodybos. Šis ankstyvos 
vasaros gamtos grožis sudarė la
bai t inkamą foną, kuriame vyko 
neeilinės iškilmės. Matulaičio 
vardo poilsio ir slaugymo namai 
tada šventė savo gyvavimo si
dabrinį jubiliejų. Jį švęsti susi
rinko labai gausus gerbėjų ir 
rėmėjų būrys. Tai buvo Dievui 
padėkos himnas ir skaidraus 
džiaugsmo kupina šventė. Daly
viai galėjo pamatyti , kaip nuo
stabiai buvo išsivystęs vaisius, 
kur is brendo seselių nenuils
t a m o darbo ir š imtų k i tų 
rankomis ir maldomis remiamo 
įnašo dėka. Kadangi rėmėjai 
buvo ne vien lietuviai, bet ir 
gausus būrys amerikiečių, tai 
jubiliejinių iškilmių programa 
buvo paskirstyta į dvi dalis: šeš
tadienį, birželio 12 dieną, viskas 
vyko angliškai, o pirmadienis 
buvo sk i r tas lietuviams. 

Angl iškos iški lmių pro
gramos centre buvo Nonvich 
vyskupijos (kurios bažnytinei 
teri torijai priklauso ir Put-
namas) ordinaras vysk. Daniel 
P. Reilly. Pamokslą šv. Mišių 
metų pasakė apaš ta l i škas i s 
p r o t o n o t a r a s , vyskupi jos 
tribunolo pirmininkas Msgr. 
Henry Archambault , PA. J is la
bai ši l tais žodžiais prisiminė 
globą ir rūpestį, kuriuo seselės 
rūpinosi jo motina, jai gyvenant 
Matulaičio namuose iki iškelia
vimo amžinybėn ir jo motinos 
seserimis, kurios tebėra šiuose 
slaugos ir poilsio namuose. Savo 
dėkingumą ir prielankumą šv. 
Mišių pabaigoje išreiškė ir vysk. 
Reilly: jis aukštai įvertino mūsų 
seselių darbą ir dvasinę atmo
sferą, kur i yra susikūrusi Ma
tulaičio namuose ir visoje mūsų 
seselių sodyboje. 

Po pamaldų vyko vaišes di
džiojoje šių namų salėje, kurių 
metu miesto meras ir kiti parei
gūnai savo šiltais padėkos žo
džiais vert ino šio namo seserų 
vadovybę ir joms talkinantį 
personalą. 

Lietuviškoji jubiliejinių iš
kilmių dalis vyko pirmadienį, 
birželio 14 d. Iškilmių centre 
buvo lietuvių išeivijos vyskupas 
Pau l ius A. Bal takis , OFM. 
Lietuvių susir inko tiek daug, 
kad buvo sunku visiems sutilp
ti į gražiąją dail. V. K. Jonyno 
dekoruotą Matulaičio namų 
koplyčią. J au t r i ame pamoksle 
vysk. Baltakis, OFM, pabrėžė 
mūsų seselių vykdomą misiją: 
„Jos savo nenuils tamu darbu 
i š s ip leč ia į v i są l i e t u v i ų 
gyvenimo plotą — jos savo 
auklėjamąja veikla j aun imą 
ruošia gyvenimui, o čia, poilsio 
namuose, rūpestinga meile bei 
pasiaukojimu ruošia gyvenimo 
v a k a r ą s u s i l a u k u s i u s — 
a m ž i n y b e i " . Po p a m a l d ų 
vykusiose vaišėse didžiojoje 
Matulaičio namų salėje, kurią 
užpildė didelė dauguma šių 
namų gyventojų ir kviestų 
svečių, buvo ir meninė pro
grama ir parodytos skaidrės. 

Kaip paprastai, kai švenčiame 
bet kokį jubiliejų ar reikšmingą 
sukaktį , mūsų akys krypsta į 
praeitį, į nueitąjį kelią, kuris 
privedė prie rezul ta tų , tei
kiančių džiaugsmo ir nuošir
džios padėkos. Paėmę į rankas 
graž ia i išleistą paminkl in į 
le idinį Ma tu l a i č io n a m ų 
dedikacijos ir šventinimo proga, 
pirmiausia sustojam prie ant
rojo puslapio, kuriame išspaus
d in t a s t uome t in io Norwich 

ordinaro vysk. Yincent J. Hines, 
JCD, dedikacijos žodis. J i s , 
matyt, buvo gerai susipažinęs 
su Pal. arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio biografija ir jo vizi
ja atnaujinant Marijonų kongre
gaciją bei steigiant mūsų seselių 
— Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vargdienių seserų kongregaciją. 
Skaitome: „Kad mokslas ir reli
gija jau randa bendrą kalbą, la
bai gerai suprato jūsų šventasis 
įsteigėjas arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis. Jo plati erudicija, 
j a u t r u m a s ir kompetenci ja 
socialiniuose klausimuose buvo 
toji vizija, kurią jis perteikė 
steigdamas jūsų kongregaciją. 
Šitoji jo vizija y r a g i l aus 
tikėjimo ir įgimtos akcijos 
dovana, davusi pradžią kongre
gacijai, kurios tikslu numatė — 
padė t i d a b a r t i e s žmogu i , 
pa l engv in t i jo kanč ią i r 
patenkinti pačius pagrindinius 
žmogiškojo gyvenimo po
reikius". Vyskupas Hines ste
bėjo mūsų seselių darbą, kur is 
ir po penkiasdešimt gyvavimo 
metų. ne t ik neprarado Pal . 
Steigėjo vizijos bei dinamikos, 
bet dar vis plėtėsi naujomis iš
radingomis formomis ir neša 
akivaizdžius brandžius vaisius. 

Iš tikro, modernių ir plačios 
apimties senelių poilsio namų 
statybos mintis brendo labai 
pamažu. Pradžioje m a ž a s 
būre l i s seserų , pas iųs tų į 
Amerikos žemyną, turėjo daug 
vargo įleisti šaknis. Jos glaudėsi 
prie lietuvių jau egzistuojančio 
vienuolyno —joms giminingųjų 
Tėvų mar i jonų. Tačiau ir 
pačiose sunkiausiose sąlygose, 
kuriose reikėjo užtikrinti kuklų 
pragyvenimą, seselės pradėjo 
rūpintis Amerikoje jau nuo 
seniau gyvenančiais lietuviais 
seneliais, bei visos naujųjų 
emig ran tų bangos , k u r i 
pasipylė nuo Rytinio pakraščio 
į tolimuosius Amerikos pakraš
čius. Palamintojo įsteigėjo vizi
jos atsivežta dvasia kurs tė 
nerimą ieškot i a t i t i n k a m ų 
namų, kuriuose galėtų apgy
vendinti sergančius, dar prie šio 
žemyno nepripratusius naujuo
sius ateivius. Jie atsivežė su 
savimi ir vaikų. Visa tai neleido 
seselėms pa i l sė t i , nu l e i s t i 
rankų. Laimei, seselių tarpe 
Dievo apvaizda leido apsi
gyventi ir kongregacijos eiles 
praturtinti jauna, dinamiška 
asmenybe. Tai Seselė Aloyza 
Šaulytė, Amerikos l ietuvių 
šeimoje gimusi ir užaugusi, ji 
buvo natūrali vadė. Ji su savo 
padėjėjoms, nieko nelaukdama, 
pradėjo organizuoti rėmėjų 
tinklą. Pirmasis nenuilstamo 
darbo vaisius tapo tikrove — 
Marijanapolio pašonėje įstei
giami poilsio namai, pavadinti 
Villa Maria. Tačiau greit buvo 
pastebėta, kad tų kambarių 
nepakaks patenkinti vis atsiun
čiamų prašymų priimti senelius 
į šį poilsio namą. Jau buvo 
suorganizuotas aktyvus ir gana 
gausus Rėmėjų būrys. 1959 m. 
gegužės mėn. Putname susi
r inkę rėmėjai paprašė, kad 
seselės pastatytų žymiai di
desnius pas ta tus , kad bent 
dalimi patenkintų prašančiuo
sius. Seselės ryžosi imtis šio 
didelio uždavinio. 

Dabar t ikra i pilnoj šviesoj 
pasirodė Ses. Aloyzos Šaulytės 
energija ir kūrybinė dinamika. 
Kiek tada padaryta kontaktų su 
iškiliais asmenimis iš lietuvių 
ir amerikiečių tarpo — žino tik 
tos, kurios turėjo nugalėt i 
nesuskaitomą kliūčių daugybę. 
Visur — spiritus movens ir ini
ciatorė buvo ta atrodė niekad 
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Matulaičio slaugos namų Putname gyventoja: ir svečiai šių namų 25-čio sukaktuvių vaišėse. 

nepavargs tan t i Ses. Aloyza. 
Dievas laimino jos i r visų 
seselių pas tangas ir įdėtąjį 
darbą: Connecticut valstijos tuo
m e t i n i s gubernator ius John 
Dempsy su šeima gyveno Put
name , buvo to miestelio meru, 
v ė l i a u i š r i n k t a s va l s t i jos 
gubernatoriumi. Jo ir dr. Robert 
Johns ton , ta ip pat Putnamo 
gyventojo ir nuoširdaus seselių 
rėmėjo, pagalba buvo išrūpinta 
valdžios s t a m b o k a p a r a m a . 
Vyskupas Hines davė leidimą 
p r a d ė t i s ta tybą, o P u t n a m 
k a i m y n y s t ė j e VVorcesteryje 
gyvenant i dosni l ietuvė Mag
d a l e n a Gi ra i t i enė paaukojo 
d i d e l ę sumą, k u r i padėjo 
nup i rk t i naujojo namo statybai 
žemės sklypą, apie 1 k m į rytus 
nuo vienuolyno sodybos. Prasi
dėjo p lač ios a p i m t i e s lėšų 
telkimo vajus, pakviestas archi
t e k t a s Irvving R u t h r f o r d , 
kont rak tor ia i Mason & Sons iš 
Webster , MA. Tikroji s ta tyba 
prasidėjo 1966 m. Nepavargs
tant i Seselė Aloyza ieškojo vis 
naujų mater ia l inės pagalbos 
ša l t in ių ir l ietuvių pagalbos ne 
vien t ik iš Rytinio pakraščio, bet 
ir iš toliau, net iš Kanados. 
Paga l i au s ta tyba baigiama ir 
pakviečiamas Nonvich vyskupi
jos ordinaras Vincent J . Hines 
naujuosius Matulaičio namus 
pašventinti ir vadovauti dedika
cijos iškilmėms. Tai įvyko prieš 
25 metus . 1968 m. gegužės 19 
dieną. 

Po naujųjų namų šventinimo 
darbščiosios seselės su savo 
v a d o v e tuoj ė m ė s i v i ską 
tva rky t i . Pasirinko Ses. Feliciją 
R o g a l s k y t ę , j a u p r i e š t a i 
Lietuvoje žinomą pedagogę, 
vadovaut i ir adminis t ruot i Ma
tula ič io namus. Ses. Felicija 
nei lgai tegalėjo šias pare igas 
eiti , nes jos sveikata susilpnėjo. 
Tada seserys adminis t ra torės 
pa re igoms pasikvietė jauną, 
energingą ir kūrybingą Ses. 
B e r n a d e t ą M a t u k a i t ę . J i 
daugiau negu 20 metų sumaniai 
administravo Matulaičio namus 
ir įvedė daug patobulinimų, 
s iekdama, kad šie poilsio ir glo
bos n a m a i pasi l iktų apyl inkės 
geresniųjų namų bei įstaigų 
pažiba, o ypač išsiskirtų savo 
profesiniu patarnavimu ir t ikrai 
j a u k i a , l ietuviška atmosfera. 
Kad ji tokia ir yra, liudijo tik ką 
p a s i b a i g u s i o s j u b i l i e j i n ė s 
i š k i l m ė s , s u t r a u k u s i o s į 

Pu tnamą šimtus mūsų seselių 
geradarių, gerbėjų ir draugų, 
atvykusių pasigėrėti šiuo įspū
dingu seselių nepailstamo dar
bo vaisiumi. 

Jubiliejinė šventė turėjo ne 
vieno akis atkreipti ir į patį 
Palaimintąjį. Ar ne jo įkvėptoji 
vizija ir šventasis įpareigojimas 
savo įsteigtojo v a r g d i e n i ų 
seselių vienuolynui buvo ir te
bėra tas slėpiningasis kristalas, 
kuris skatina jų darbo dinamiką 
ir palaiko j as visas nuostabiai 
jaunomis ir išradingomis... 

Kun . V .C . 

CLEVELAND, OH 

60 M E T Ų TARNYBOJE 
BAŽNYČIAI 

Šv. J u r g i o parapija Cle-
velande sveikina iš šios pa
rapijos kilusia seselę Mary 
Reynols, SND. Su sveikinimais 
jai dėkojama už 60 metų tar
nybos Bažnyčiai Notre Dame 
vienuolyne ir linkima Ilgiausių 
metų! 

G . J . 

KULTŪRINIO D A R Ž E L I O 
V A S A R O S VAKARONĖ 

Šeštadienį, liepos 24 d., 6-10 
v.v. Gwinn Estate (12407 Lake 
Shore, Bratenahl) Lietuvių Kul
t ū r i n i o Darželio d raug i jo s 
vasaros vakaronė. Meninė pro
grama. Kokteiliai, užkandžiai... 
Auka: 25 dol. asmeniui. 

PALAIDOTA Č I U R L I O N I O 
ANSAMBLIO M E C E N A T Ė 

Liepos 16 d. Knolvvood kapi
nėse buvo palaidota Bronė Ta
mošaitienė. Ji buvo našlė dr. 
Stasio Tamošaičio. Tamošaičiai 
prisidėjo prie .,Čiurlionio" an
samblio atkvietimo į Clevelan-

dą. J i e buvo mecenatai ir glo
bėjai daugelio ateivių po II pas. 
karo. 

LIETUVIU KULTŪRINIS 
D A R Ž E L I S KVIEČIA 

Lietuvių kul tūr in is darželis 
paruoštas lankymui. Žydi gėlės, 
veikia „ B i r u t ė s " fontanas . 
Organizacijos, ypač jaunimo, 
kviečiamos t e n ruošti savo ren
ginius. Miestas parūpins apsaa-
gą, pa togumus. Informacijoms 
skambinti — 851-6149. 

NAUJOSIOS LIETUVIŠKOS 
KNYGOS P A R A P I J O S 

KNYGYNE 

Dievo Motinos parapijos kny
gyne galima įsigyti Danutės 
Bindokienės knygą „Lietuvių 
papročiai ir tradicijos išeivijoje" 
ir ką tik gau tą Sibiro tremti-
nio-kalinio mokytojo Benedikto 
Butkaus prisiminimų knygą, 
„Laisvės ne tekus" . 

T.G. 

K A U N E VIEŠI 
A R C H . E . A R B A S 

Birželio 26 d. Lietuvoje vie
šintis ž inomas Kalifornijos 
architektas E. Arbas-Arbačiaus-
kas atšventė savo 80-ąjį gimta
dienį. Jubiliejaus išvakarėse 
Kaune jį priėmė kardinolas Vin
centas Sladkevičius . Archi
tektas Lietuvos katal ikams pa
dovanojo 60,000 JAV dolerių 
vertės savo sukur tą bažnyčios 
projektą. („Lietuvos ry tas" , 
07.01) 

• P i r m ą k a r t ą ilgo grojimo 
plokštelę pademonstravo Co-
lumbia Broadcasting System 
1948 m. birželio 21 d. Jos išra
dėjas — dr. Pe te r Goldmark. 

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

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų 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.: pirtnad., antrad., 
trečd., ketvd. Ir penktd. 9 v . r . - 5 v. p.p., šeštd. 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

. - p 
INTERNATIONAL v ^ ^ 
TRAVEL CONSULTANTS ZollteS* 

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

CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

952S South 7»th Avenue 
Hlckory HIII, IIHnoto 60487 
T«l 708-430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
VHntue, Lietuva 

Telefonai: 77.70-07 k 77-03-02 

/v~:r^ 

»qi»frnBvft>r. 

DON'T SPEND IT Ali - SAVE SOME AT 

MUTUAL "pe^enat SAVINGS 
AND IOAN A350CIATION 

OhorteicH ond SiipervueH l>y ihs IJnited Stolr* (iovoinmpnt 
221 ? W CERMAK ROAD • C.MCAGO. I INOIS 60608 PHONE |312) 847-7747 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• ULS. Kompiuterių ir FAX pagalbaj 
• Nuosavybių [kainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. • 
• Pensininkams Nuolaida." . _ 

(T lsn tU IK KMIECIK REALTORS 
j l \ 7922 S. Pulaski Rd. 
^ ' " 4 3 6 5 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer . Ji 
p / o tes i ona l i a i , s ą ž i n i n g a i ir 
asmeniškai patarnaus įkainavimas 
veltui. 

Parduodamas ramus lietuvių 
namas Hinsdale, IL. Gražiai iš
laikytas; nauja virtuvė ir vonios 
kamb.; ąžuolinės grindys; „plas-
ter" sienos; šeimos kamb., užsi
ėmimų kamb.; dengta veranda; 
gražus darželis. Arti geros mokyk
los. $249,900. Kreiptis: 

Realty World-Jeff Jensen, 
tel.708-325-4343, 
Nancy Donahue. 

Parduodamas 41/2 mieg. na
mas; įrengtas rūsys; kompiuterio, 
siuvimo kambariai ir skalbykla. 
Oak Lawn, IL. 

Tel. 708-636-7278. 

FOR SALE 
Oak Lawn, 3 bdrm., tri-level with 1V2 
bathrooms; basement, attached 2 car 
garage; excellent condition. 

$178,000. Tel. 708-424-6075. 

FOR SALE 
» 

NIGHT OF THE HAVYK 
Dale Brown 

lt is a story of the crew that under-
took a raid into Soviet territory and 
of David Luger who sacrificed his 
life for his crew members: left for 
dead but nursed back to health by 
his captors and by the KGB, emp-
tied of his mind and then re-
programmed and spirited away to 
a top-design facility in Uthuania to 
advance Soviet state-of-the-art 
technology. 

Dale Brown. the author of the 
famous book „Flight Of The Old 
Dog". iš recognized as the "best 
military adventure writer in the cen-
tury today". 462 pages, hard cover. 
Published by Putnam Publishing 
New York. Book price $22.95. Ship-
ping & handling in USA $3.50. 
Canada — $5.00. Illinois residents 
add $2.01 sales tax. Send order to: 
Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629-5589. 

FORRENT 

Išnuomojamas 71 St. & Mozart 
apyl. apšildomas 2 mieg. butas, 
antrame aukšte. $425 Į mėn. 

Tel . 708-922-0403 

NAUJI BUTEUAI PENSININKAMS 
lietuviškoje aplinkoje. Dviejų kambarių 
su virtuve, vonia ir apšildymu $450 
mėn. vieno kambario — $395. VUla 
Maria P.O. Box 155 Thompson, Ct. 
06277. Tel. 203-928-7955. 

FOR RENT 
71 st & Mozart heated 2 bdrm. 
apt. 2nd fl. $425 per mo. Call: 
708-922-0403. 

HELP WANTED 

Ieškau vyr. amžiaus lietuvės 
moters padėti namų ruošoje ir 
prižiūrėti vyr. amžiaus asmenį kas
dien nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Tel. 312-767-2400 

MISCELLANEOUS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

( 312 )58186^4 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

SlSTF.RS OF THE LlTTl F 
COMPAINY or MAR> 

are searching for -

W o m e n called to heal. 

in homes, hospices. parishes, 
health clinics, sočiai service 
agencies and hospitals. 

c a l l e d t o grow. . . 

c a l l e d t o Ii ve in vowed life... 

• As a Si^ler 
As an Associate 

contact: Sister Jean Stickney. LCIi 
Sisters of the Uttle Company of Mary 

9 3 5 0 South Califomia Avenue 
Evergreen Park. Illinois 60642 
Tel. 706-422-6200. ext. 5421 

Moving—Kraustymas 
Profes ionalus patarnavimas pr i 
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gediminas: te l . 312-925-4331 

Jei esate vienišas, vyresnis negu 
70, negeriantis, nuoširdus, ir jums 
reikalinga ne tik šeimininkė, bet ir 
nuoširdi gyvenimo draugė, — esu 
subrendusio amžiaus, ne pinigais, 
o talentais turtinga, religinga, išmin
tinga, simpatinga, prašau rašyti iš 
bet kurio Amerikos kampelio: Mo
desta, 252 Newport, Detrort, Ml 
48215. 

Angly Kalba 
Sėkmingai 
Darbuotis 
Universitete Ir 
Profesijose 

UIC The University of Illinois 
at Chtcago 

The University of Illinois at Chicago 
Tutorium in Intensive English 
(Intensyvūs Anglu Kalbos Kursai) 

• keturių lygių dėstymas vyksta ištisus metus 
• mažos grupės su profesionalais ESL dėstytojais 
• dėstymas surištas su kompiuteriais ir įvairiomis 

vaizdinėmis priemonėmis 
• patarimai imigracijos reikalais; I-20 vizos studen

tams 
• visi studentai laiko TOEFL egzaminus, kurie bus 

užskaitomi lllinojaus Universiteto 
• papildomi kursai: TOEFL Paruošimas, Kalbos 

Įgūdžiai Pažengusiems 

Dėl platesnės informacijos, kreipkitės j : 

The University of Illinois at Chicago 
The Tutorium in Intensive English (M/C 324) 
Box 4348. Chicago. IL 60680 USA 
(312)996-8098/Dr Boca 

Deja. universitetas negali duoti finansinės 
paramos. 

< i 
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Programoje: 
12:00 v a i . šv . M i š i o s 

1:00 v a i . p i e t ū s 

• A t g a i v a 
• L ie tuv i ška m u z i k a 

• P a b e n d r a v i m a s 

1993 m . rugpjūčio 1 d. , s e k m a d i e n į 
T ė v u Marijonų sode ly je 

4545 W . 63rd St., Chicago , IL 

Skaitykime ir remkime „Draugą"! 

Gegužinės metu bus atidaryta 
administracija ir atliekamos paslaugos: 

• Prenumeratų pratęsimas 

• Knygų stalas 

• Priimamos aukos 

• Patalpų apžiūrėjimas 

1 

KALBOS KULTŪRA 
Redaguoja J u o z a s Vaišnys , S J 

MĖGIAMAS AR MĖGSTAMAS? 
Labai dažnai tenka išgirsti 

pasakymas; J i s v i s ų labai mė
g iamas . M a n o m ė g i a m i a u 
s i a s p o e t a s y r a P u t i n a s . 
Sportas y r a jo m ė g i a m i a u 
s i a s užs iėmimas. Ar šie saki
niai yra taisyklingi? Ne. Ne
veikiamosios rūšies dalyviai 
m ė g i a m a s ir m ė g i a m i a u s i a s 
yra netaisyklingi. Turėtų būti 
m ė g s t a m a s ir m ė g s t a m i a u 
s i a s . Kodėl? 

Mat mėg iamas yra esamojo 
laiko neveikiamosios rūš ies 
dalyvis. Į bendrinę kalbą tas 
dalyvis turbūt yra atklydęs iš tų 
lietuvių tarmių, kuriose veiks
mažodžio mėgti esamasis laikas 
taip asmenuojamas: a š m e g i u , 
t u mėgi, j is m ė g i a . Tačiau 
bendrinei kalbai toks asmena
vimas nepriimtinas. Lietuvių 
kalbos žodynai taip pat tokios 
formos neteikia. Juose papras
tai duodama tik forma m ė g s t a , 
o ne mėgia . Tad ir dalyvis turi 
būti daromas iš formos m ė g s t a , 
pridedant*-mas (mėgstamas). 

Kai kas gal galėtų pasakyti, 
kad nėra ko baidytis ir tarmy-
bių. Dėl ko jų negalima įvesti į 
bendrinę kalbą? Juk bendrinėje 
kalboje mes turime nemaža ir iš 
įvairių tarmių paimtų žodžių. 
J ie mūsų kalbą t ik praturtina. 
Pvz., šalia plačiau vartojamo žo
džio k iškis mes turime ir kitą 
jo sinonimą zuik is . Jie abu yra 
vartotini. Tad dėl ko šalia 
mėgs tamas negalėtume vartoti 
ir mėgiamas? Į tai reikia at
sakyti, kad atskirus žodžius 
galime imti iš tarmių, bet mor
fologinės tarmybės bendrinei 
kalbai nėra nei reikalingos, nei 
pri imtinos. M ū s ų bendrinė 
kalba turi pastovią formų 
darybos sistemą, jos ir turime 
laikytis. Visokių rūšių tarmy
bės gali būti toleruojamos tik 
poetinėje kalboje. 

LAIŠKAI 
MIELIEJI „DRAUGO" 

LEIDĖJAI 

Pranešu, k a d „ D r a u g a s " 
mane jau lanko, tai man nieko 
ir netrūksta. 

Visiem linkiu sveikų ir sėk
mingų metų! 

Va lė Kundrot i enė 
Pigeon, MI 

ELTOS ŽINIOS 
NESUPRANTAMOS 

Nesuprantu kaip Eltos žinio
se Giepos 13) galima tvirtinti, 
kad Vilniaus universiteto medi
cinos fakultetas yra vis dar 
populiariausias. Jei į 75 vietas 
yra tik 284 pareiškimai, tai 
reikštų, kad į kiekvieną vietą 
būsią t ik 3.8 pretendentai. 

Neskaitant fizikos (turbūt ir 
priežastys aiškios), pretendentų 
santykis kituose fakultetuose 
yra didesnis negu medikų. Tei
sių fakultete net 6 pretendentai 
vienai vietai. Ar nesiruošiama 
Lietuvoje p a s e k t i „Bro l ių 
Domeikų" pėdomis, o gal net ir 
pavyti Amerikos „aukštybes" 
bylinėjimosi įkarštyje? 

A l e k s a s V i tkus 
Palos Heights, IL 

Atstovaut i kam, o n e ką 

Dažnai pasakoma: Suvažia
v i m e jis atstovavo m ū s ų or
ganizaciją. Neatvykus pirmi
ninkui , jį atstovavo vicepir
mininkas . Tai yra netaisyk
lingi pasakymai, nes veiksma
žodis atstovauti reikalauja ne 
galininko, o naudininko. Tad 
minėtus pavyzdžius taip reikėtų 
pataisyti: Suvaž iav ime jis at
s t o v a v o m ū s ų organizacijai. 
N e a t v y k u s pirmininkui, j a m 
ats tovavo vicepirmininkas. 
Taip mokė ir J. Jablonskis, pa
teikdamas tokius pavyzdžius: 
V i e n a s a t s tovauja mei le i , 
k i tas — kerštui . Jų sūnelis at
s tovauja geriausiam m ū s ų 
jaun imo s luoksniui . Kaip il
gai j is j i e m s tarnavo, atsto
v a v o ? (J. Jablonskis, Raštai, V 
t., Kaunas, 1936 m., 7 , 28 psl.). 

/Taip pat ir neigiamuose šios 
rūšies sakiniuose reikia vartoti 
ne kilmininką, o naudininką. 
Pvz., būtų klaidinga sakyti: j o 
n iekas neatstovavo; turi būti: 
j a m n i e k a s neatstovavo. 

M o k o , o n e mokina 

Mūsų tarinėse' labai dažnai 
vartojamas veiksmažodis m o 
kinti , mokintis . Ši veiksmažo
džio forma taip yra mūsų šneka
mojoje kalboje paplitusi, kad net 
ir lituanistinių mokyklų moky
tojai dažnai pasako: A š mokinu 
tautinius šokius. Petras l a b a i 
gera i mokinasi . Jeigu varto
jame tokią šio veiksmažodžio 
formą, tai turėtume taip pat 
sakyti p o n a s mokintojau, pa
n e l ė mokintoja, o ne moky
tojas ar mokytoja. Bendrinėje 
kalboje sakytina mokyti ir 
m o k y t i s . Taigi mokytojas 
moko , o mokinys mokosi . 

NE KOKIE ĮSPŪDŽIAI 

Š.m. birželio 17 - liepos 6 d. 
t eko lankyt i s Lietuvoje, 
aplankyt i jos šventoves ir 
įdomesnes vietas. Apskritai, 
parsivežiau labai ne kokius 
įspūdžius iš esamos būklės 
Lietuvoje. Atrodo, reikės antro 
stebuklo, kad v ė l atgimtų 
tėvynės meilė, artimo gerbimo, 
pasiaukojimo ir atsakomybės 
bei darbo jausmai ir siekiai. 

J o n a s Urbonas 
Detroit, MI 

LIETUVIŲ FONDAS 
TURĖTŲ PAGELBĖTI 

LEMONTUI 
Dėl visiems žinomų priežasčių 

Čikagos kultūrinis judėjimas 
galutinai pereis į Lemontą, 
todėl Lemonto centro išlai
kymas yra būtinas. Finansiniai 
reikalai jau artėjo prie pabaigos, 
kol atsirado nauji sunkumai. 
Prakiuro stogas, o jis nemažas. 
Vasara šiemet gan lietinga ir 
ruduo netoli. Stogą pataisyti 
reikia ir reikia skubiai. 

ar panašiai. Tokios paskolos 
šaltinis galėtų būti Lietuvių 
Fondas. Apie tokį pasiūlymą 
„Drauge" neteko skaityti. 

E. Ringus 
Evergreen Park,IL 

KADA IŠMOKSIME 
GYVENTI VIENYBĖJE? 

Reikia, būtinai reikia, susi
imti, sukrusti ir nusipurtyti 
„man vis tiek" skraistę, nes 
Lietuva laukia iš mūsų daug 
daugiau. Jai padėti tegalime, 
veikdami vieningai. 

Štai pora vienybės stokos pa
vyzdžių. Prieš porą metų Čika
goje gyvenusiam vysk. Vincen
tui Brizgiui buvo rengiamas 
jubiliejinis 50 metų vyskupys
tės ir 63 m. kunigystės mi
nėjimas. Jis pats tuomet jau sto
vėjo prie mirties slenksčio. Buvo 
sušauktas didžiulis komitetas, 
iukviesti organizacijų atstovai, 
pasiruošta kruopščiai, iškilmin
gai pagerbti mums svarbų žmo
gų. Iškilmių dieną suėjo daug 
žmonių, bet nei gyvos dvasios iš 
Lemonto, P a s a u l i o l ietuvių 
centro. Kai vėliau, būdama 
Lemonte, pasiguodžiau vienai 
visuomenės veikėjai, ji patraukė 
petukais ir pastebėjo: „Tai 
matote, ponia, kai rengia Mar-
ąuette Parkas, mes neiname, o 
kai rengia Lemontas, jie nea
teina". Kur mūsų tautinė am
bicija, kur mūsų lietuviškas iš
didumas? Ir vėl sulindome į 
parapijinį kevalą... 

Štai kitas įvykis. Suėjo 60 
metų nuo mūsų didvyrių Da
riaus ir Girėno žuvimo. Visa 
Lietuva iškilmingai švenčia. 
Čikagoje prieš metus sudarytas 
komitetas. Popieriuje surašyta 
60 organizacijų atstovų, foto
grafuotis subėgo apie 39, o dar
bavosi — t a pati energingoji 
saujelė. Suruošta unikali pa
roda, išspausdintas puikus lei
d inys , M i d w a y aerodrome 
įamžint i d idvyrių vardai 
bronzinėje lentoje, iškilmės prie 
paminklo Marąuette Parke, 
paradas... Vėl visur dalyvauja 
eiliniai žmoneliai, o kur mūsų 
veikėjai, didieji šulai? „Turbūt 
niekas nepakvietė jų pasakyti 
prakalbų", sarkastiškai kažkas 
pastebėjo. 

Vakarienėje, kurion susirinko 
per 260 žmonių (didžiųjų veikėjų 
vėl nė kvapo...), Lietuvos garbės 
gen. konsulas Čikagoje V. Klei
za paminėjo, kad Lietuva šven
čia ne tik 60 m. nuo Dariaus ir 
Girėno žuvimo, bet ir Pasaulio 
vienybės dieną. Ir vėl užpuolė 
graudulys . Je i Lamontas 
mėgsta save vadinti P a s a u l i o 
lietuvių centru, tai ir turi veikti, 
kaip skelbia, po savo sparnu 
apglėbti v isus vaikus-narius. 
Turi ne tik paskatinti, padėti, 
bet ir kartu prisijungti, didžiuo
tis mūsų didvyriais ir juos 
tinkamai pagerbti. Atmenu, kai 
mano žuvęs laisvės kovotojas 
brolis Viktoras, tada dar 7 kl. 
gimnazistas, laukė Dariaus ir 
Girėno atskridimo. Jiems žuvus, 
tiek liūdėjo, kad verkdamas ne
galėjo užmigti. 

O Lemontas minėjimo dieną su
bėgo stebėti futbolo rungtynes... 

Jei mes šitaip „vieningai" ir 
toliau darbuosimės, jei mes neiš-
lįsime iš savo parapijinio kiauto, 
tai praeis dar pusšimtis metų, 

1862 m l i epos 1 d. JAV 
Kongresas įsteigė Internal 
Revenue biurą. 

1908 m. g e g u ž ė s 10 d. švęsta 
pirmoji pasaulyje Motinos diena 
(Philadelphia, PA). 

Momentas iš Dariaus ir Girėno šventės liepos 18 d. Čikagoje. Iš kairės Leonas 
Maskaliūnas, Jūratė Variakojienė, Studenčių skaučių draugovės vėliava, 
Vida Brazaitytė, Vytautas Mikūnas, Korp! Vytis vėliava ir Tadas Misiūnas. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

Brangiam Vyrui ir Tėveliui 

ANUPRUI TAMULYNUI 

mirus, žmoną ANASTAZIJĄ, dukrą dr. BIRUTĘ bei 
gimines giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Gailė ir Robertas Vitai 

Teko skaityti „Drauge", kad 
posėdžiavo dalis Čikagos ir apy- kol tikrai pasijusime vienos 
linkių atstovų ir sudarytas „sto- šeimos vaikai. Lietuva taip ilgai 
go" komitetas. Tačiau tam 
komitetui surinkti 80,000 dole
rių taip greit nepavyks. Vie
nintelė viltis būtų paskolinti 
reikalingą sumą be nuošimčių, 

savo vaikų susiklausymo juk 
negali laukti. 

S t a s ė Elena Lapai tė 
S e m ė n i e n ė 
Chicago, 

DĖMESIO, AMERIKOS LIETUVIAI! 
LITUANICA COMMERCE & CARGO 

Lietuvių-amerikiečių vadovaujama kompanija, turinti 
savo šaką Lietuvoje, nuo š.m. gegužės mėn. 22 d. priima 
siuntinius į Lietuvą. 

Atvykę į šios kompanijos raštinę, esančią patogioje vieto
je, netoli Lietuvos Respublikos Generalinio konsulato Čika
goje, būsite maloniai sutikti ir aptarnauti. Susikalbėsite 
lietuviškai. 

Siuntinius atvežtkite patys, arba atsiųskite per UPS. 
Pageidaujant, siuntinius profesionaliai supakuojame. Galime 
paimti jūsų siuntinius iš namų. Pagal susitarimą, paimame 
siuntinius iš kitų JAV miestų ir apylinkių. 

SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO Į LIETUVĄ 
KAINOS LABAI PRIEINAMOS! 

Kargo la ivu: iki 100 sv. — 67 et. sv., minimumas $20 
virš 100 sv. — 57 et. sv. 

Kargo oro linija iki 40 sv. — $2.65 sv., minimumas $30 
virš 40 sv. — $2.45 sv. 

Lietuvoje siuntiniai pristatomi adresatui į namus. Ver
tingus siuntinius galima apdrausti. 

Pirmiesiems ir pastoviems 250 klientų suteikiamas 
kompanijos LITUANICA COMMERCE & CARGO Garbės 
Kliento vardas, kuris suteikia privilegiją naudotis 5% nuolaida 
pastoviai siunčiant siuntinius iki 100 sv. laivu į Lietuvą. 

Sudarome ir siunčiame amerikietiško maisto siuntinius 
ir persiunčiame pinigus į Lietuvą. 

LITUANICA C & C kompanijos prezidentas Gediminas 
Zaremba, sūnus JAV pilietės lietuvės Antaninos G. Szukis 
iš Clevelando, maloniai kviečia visus, Amerikoje gyve
nančius, lietuvius pasinaudoti kompanijos paslaugomis. 
Prašome kreiptis ir [vairias lietuvių organizacijas, norinčias 
siųsti mažesnius ar didesnius krovinius į Lietuvą. 

Kaip prekybinė kompanija, LITUANICA COMMERCE & 
CARGO siūlo ir kitas paslaugas (prekybinių sutarčių 
sudarymo, nekilnojamo turto pardavimo, kapitalo inves
tavimo Lietuvoje). Fax'u perduodame žinias ir dokumentų 
kopnas į Lietuvą. 

LITUANICA COMMERCE & CARGO INC 

t ė 
nė I 
IL L 

6607 S. Pulaskl Rd. 
Chicago, IL 60629 

Darbo laikas: pirmd.-ketvd 
penktd.-šešd. 10 v.r, 

Tel. 1 312-585 8700 
Fax 1 312-585-8922 

9 v.r. - 5 v. p.p. 
- 3 v. p.p. 

A.tA. 
LEONAS VAKSELIS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. liepos 21 d., 2:50 vai. p.p., sulaukės 76 metų. 
Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: žmona Sofija Barėme, sūnus Leonas, žmona 

Viktorija; anūkai Alexandras ir Jourdan; sūnus Povilas, 
žmona Sheila; anūkai Paulius ir Petras; duktė Marija, vyras 
Jonas; anūkai Brian ir Kimberly; broliai Aleksandras ir 
Aleksiejus su šeimomis; teta, pusseserės ir pusbrolis Kana
doje; draugai bei pažįstami. 

Velionis pašarvotas penktadieni, liepos 23 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Kosary laidojimo namuose, 3100 W. 59 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 24 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Petro ir Povilo parapijos 
bažnyčią, 53 St. ir VVėstern, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Dukterų draugijai. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnūs, duktė, anūkai, broliai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Walt Kosary. Tel. 312^434-4246. 

PADĖKA 
Š.m. birželio mėn. 5 d. mirė mūsų brangus Vyras, Tėvelis 

ir Senelis 

A.tA. 
SIMAS KUZMICKAS 

Pasilikę giliame liūdesyje, nuoširdžiai dėkojame: 
Visiems, išreiškusiems mums užuojautą asmeniškai, 

laiškais ir spaudoje, aukojusiems šv. Mišioms ir lietuviškoms 
organizacijoms.ir visiems, kurie pagerbė Velionį savo apsilan
kymu šermenyse ir dalyvavimu laidotuvėse. 

Dėkojame kun. Jonui Kuzinskui už maldą koplyčioje ir 
už asmeniškai pareikštą užuojautą. 

Dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, už 
atnašavimą šv. Mišių ir įspūdingą pamokslą ir velionio 
palydėjimą į kapines. 

Didelė padėka dr. V. Kudirkai už Simo slaugymą ligos 
metu ir pareikštą gilią užuojautą skausmo dienose. 

Dėkojame St. Petersburgo Pensininkų klubui už šv. Mišias 
ir mums pareikštą nuoširdžią užuojautą. 

Dėkojame Baliui ir Teofilei Rymantams, mums 
padėjusiems Simo ligoje ir vėliau. 

Dėkojame Zofijai Jurkūnienei už nuoširdumą ir globojimą 
skausmo dienose. 

Dėkojame Jonui ir Vincei Jurkūnams,mums padėjusiems 
per visą sunkų laiką. 

Su dideliu širdies skausmu nešė karstą taip mylimo žmo
gaus trys sūnūs: Jurgis, Stasys ir Kęstutis, du anūkai, Erik 
ir Kris, ir mano mielas brolis Jonas Jurkūnas. Ačiū jiems! 

Padėka priklauso laidotuvių direktoriui D. Petkui už 
rūpestingą patarnavimą. 

Visiems liekame dėkingi: 

Žmona Stefa, dukros, sūnūs, anūkai ir seserys 
Lietuvoje. 

P A D Ė K A 
1993 m. liepos 10 d.. Cape Cod. MA mirė 

A.tA. 
Dailininkas Viktoras Vizgirda 

Nuoširdi padėka visiems.dalyvavusiems laidotuvių apei
gose, ypač dail. Lapei,dail. Ignui, dr. Goštautui, sk. Nenor 
tui. p. Petručiui ir Česlovui Mickūnui už gilius ir jautrius atsi
sveikinimo žodžius. 

Didelė padėka Augei ir Vytautui Rastoniams už suteiktą 
pagalbą našlei Elenai, velionio ilgos ligos metu. Ačiū dr. 
Gimbutui už nuoširdžius patarimus ir suorganizuotas aukas 
velionio monografijai išleisti. 

Dėkojame draugams ir pažįstamiems už aukas šv. 
Mišioms, monografijos fondui ir už nuoširdžius bei gilius 
paguodos žodžius. 

Giliame skausme ir liūdesyje: žmona Elena, sūnus Rim
tautas, marti Birutė ir anūkai Rymantė ir Tadas. 

•. 



DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. liepos mėn. 23 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Draugo" gegužinė bus rug
pjūčio 1 d., sekmadienį, Mari
jonų sodelyje prie „Draugo" — 
4545 W. 63rd St., Chicagoje. 
Pradžia 12:00 vai. - šv. Mišios, 
pietūs, atgaiva ir lietuviška 
muzika. Gegužinės metu bus 
atidaryta „Draugo" administ
racija. Nuoširdžiai kviečiami at
vykti į gegužinę ir paremti vie
nintelį išeivijos dienraštį 
„Draugą". 

LFK „Lituanica" reprezen
tacinė futbolo komanda sek
madienį, liepos 18 dieną, Lietu
vių centro Lemonte aikštėje 
paminėjo t ransa t lan t in ių 
lakūnų Stepono Dariaus — 
Stasio Girėno žygį ir žuvimo tra
gediją. Prieš pradedant pir
menybių rungtynes, teisėjams 
sušvilpus, „Lituanicos" ir lenkų 
„Royal Wawel" komandos, 
sustojusios aikštėje, o žiūrovai 
aikštės pakraštyje, susikaupimo 
minute pagerbė žuvusius did
vyrius. Apsiniaukusi ir rūsti 
padangė su blykčiojančiais žai
bais dramatiškai paryškino tra
gedijos prisiminimą. 

„Southu est News-Herald", 
Čikagos ir pietvakarinių apylin
kių laikraštis, ketvirtadienio 
liepos 22 d. laidos pirmo pusla
pio viršuje išspausdino keturių 
skilčių apimties nuotrauką, 
vaizduojančią Aldoną Pankienę 
ir Vidą Sakevičiūtę, dedančias 
vainiką prie Dariaus Girėno 
paminklo Marąuette parke 
vykusių iškilmių metu. Po 
nuotrauka keliais sakiniais 
trumpai paminimos iškilmės, 
Dariaus ir Girėno transatlan
tinis skrydis ir jų tragiškas 
žuvimas. Nuotrauka laikraščio 
foto korespondento Brandon 
Terrell. 

JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Vytautas Maciūnas, 
Socialinių Reikalų tarybos 
pirm. Birutė Jasaitienė ir Linas 
Narušis, Socialinių Reikalų 
tarybos narys, praeitą šešta
dienį, liepos 17 d., buvo nuvykę 
į Clevelandą ir posėdžiavo su 
Lietuvių Sodybos Clevelande 
darbuotojais. 

Filatelistų draugija „Lietu
va" Dariaus ir Girėno skrydžio 
jubiliejaus proga yra išleidusi 
porą vokų. Jų dar galima įsigyti 
S. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. 

x P r a š a u atsiliepti mano 
pusbrolius Joną ir Juozą Rūtą, 
kadaise gyvenusius Wilkes 
Barre. PA. Atsiliepkite, 
parašykite: Aleksas Krištapa-
vičius, S ta tybin inkų 3-91, 
Panevėžys, Lietuva — Lithu-
ania — Europe . 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių p i rk ime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andr ius Kurkulis, 
tel. 312-621-8999 ir Paul ius 
Kurkulis, tel. 312-621-8886 dir
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 
x Kaip ir kiekvieno mėne

sio paskutini sekmadienį, lie
pos 25 d. nuo 9 v.r. Baltia 
Express priiminės siuntinius 
Lietuvių centre, Lemont, IL. 
Teiraukitės nemokamai: tel. 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl«la 

0«ngl«m« Ir talsom* 
visu rūstų stogus 
Tai. 708-257 0746 

Skambinti po 6 v.v. 

Liepos 13 d. Illinois guber
natoriaus patalpose Čikagoje, 
jo kvietimu, buvo susirinkę 
daugelio tautybių žmonės pažy
mėti laisvės siekimo dieną — 
„Captive Nations Day". Buvo 
atėjusi ir saujelė lietuvių, nors 
šį kartą — labai mažai. Meninę 
programą atliko kroatų daini
ninkai ir šokėjai. 

Lietuvos Sveikatos minist
ras dr. Jurgis Brėdikis, kartu su 
savo pavaduotoju dr. Albertu 
Valavičium, šiuo metu lankosi 
Čikagoje, pakviesti Rush-Pres-
byterian Saint Luke Medical 
Center. Ministras Brėdikis pasi
rašys sutartį su Rush, pagal 
kurią Lietuvos gydytojai galės 
stažuotis Amerikoje. Ši progra
ma buvo planuojama ir dėl jos 
tariamasi daugiau kaip 3 me
tus, pirmiausia ją pasiūlius 
Lithuanian Health & Medical 
fondo pirm. Joe Kuliui. Pro
grama buvo jau bandoma ir 
pasirodė labai sėkminga: kele
tas Lietuvos gydytojų jau atliko 
stažuotę ir gilino mokslą Čika
goje bei kitur JAV. 

Dr. Brėdikis ir dr. Valavičius 
Čikagoje bus visą savaitę, susi
tiks su medicinos mokyklų spe
cialistais ir susipažins su Rush 
Medical centro veikla. Liepos 23 
d. Šv. Kryžiaus ligoninėje jiems 
ruošiamas susitikimas su kvies
taisiais lietuvių visuomenės 
atstovais gydytojais bei svei
katos darbuotojais. Pobūvį 
rengia Šv. Kazimiero seserys ir 
Šv. Kryžiaus ligoninės prez. 
Mark Clement. 

Čikagoje svečius iš Lietuvos 
globoja dr. Colin Morley (Rush-
Presbyterian St. Luke's Medical 
Education Services). Norint su 
jais susisiekti, galima skam
binti dr. Morley sekretorei 
Diane Carson, 258-5294. 

A. Paulius iš Hamilton, Ont., 
Kanada, rašo, kad su malo
numu perskaitęs V. Volerto eilę 
aprašymų — Mažieji ir didesni 
mokslai, įdomu buvo sekti, kaip 
autor ius pergyveno savoj 
jaunystėj, bet pasibaigė, gaila... 
Norėjo, kad dar tęstųsi ilgiau. 

x Bronės Nainienės vado
vaujamas Pasaulio Lietuvių 
centro pagalbinis moterų viene
tas laukia jūsų atsilankant į di
džiąją šios vasaros gegužinę 
PLC, Lemonte, sekmadienį, lie
pos 25 d. 12:30 vai. p.p. Bus 
geri pietūs, gėrimai, linksma 
akordeono muzika ir stambūs 
piniginiai laimėjimai. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia tal-
pintuvus (konteinerius) į Lietu
vą kas savai tę . Siunčiame 
„AIR CARGO". Pinigai per 
vedami doleriais. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Cbicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x GRUODŽIO 4 d., kelionė 
laivu, Havajų salos. Rezerva
cijoms skambinkite Birutei 
Zala tor ienei 708-524-2244, 
Travel Advisers, Inc. 

(sk) 

x KAIRYS BALTIC EXPE-
DITING sudaro maisto siuntas 
Lietuvoje. Siuntinys No. 6 (vis
kas kilogramais): 10 miltų, 10 
cukraus, 5 ryžių, 2 makaronų, 
2 lietuviško sūrio, 1 sviesto, 3 
kumpio rūkyt., 3 dešros, rūkyt.. 
1 pup. kava, 2 kg. apelsinų, 1 
kg. bananų, 1 kg. razinkų, 2 lt. 
saulėgr. aliejaus, 20 vnt. kiau
šinių. 45 kg., apie 100 SVARŲ, 
TDK $86 U.S. įskaitant prista
tymą jūsų artimiems į namus 
per 10-14 dienų. Rašyti: Vytas 
a r Genė Kairys, 517 Fruit-
land Rd., Stoney Creek, On-
tario, L8E 5A6. Tel.: (416) 
643-3334; Fax (416) 643-8980. 

<sk) 

Pavergtų Tautų savaitėje Čikagos miesto centre (iš kairės): Birute VindaMenė, 
Pat Michalski, Illinois gubernatoriaus įstaigos etniniams reikalams vedėja; 
Casei Oksas ir Matilda Marcinkienė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

SVEIKINAM NAUJĄ GYDYTOJĄ 

Vytautas Saulis, Aušros ir 
Algirdo Saulių sūnus, baigė 
Northwestern Univers i ty 
School of Medicine, ir 1993 m. 
birželio 4 d. jam buvo suteiktas 
medicinos daktaro laipsnis. 

Pati mokslo pradžia buvo 
Marijos Gimimo parapijos mo
kykloj Marąuette Parke, Čika
goje. Porą metų su tėvais 
gyveno Ispanijoje ir grįžęs baigė 
Notre Dame pradžios mokyklą 
Clarendon Hills, IL. 

surasti kelią iš „getto", ir su 
emociniai pažeistais vaikais. 

Rado laiko ir lietuviškai 
veiklai, priklausydamas Vilties 
šokių grupei ir dalyvaudamas 
lietuvių studentų suvažia
vimuose Lietuvoje bei Pietų 
Amerikoje. 

Birželio gale Vytas pradėjo 
„Emergency Medicine" spe
cialybės rezidentūrą Northwes-
tern universiteto ligoninėse. 

Jaunas daktaras yra pasižy
mėjęs savo darbštumu, sumanu
mu ir maloniu būdu. Linkime 
jam ir toliau daug sėkmės pasi
rinktame darbe, neatitrūkti nuo 
lietuviškos veiklos ir, dirbant 
žmonių gėriui, niekad nepra
rasti savo šypsenos. 

M.T. 

PADRAIKIOS MINTYS 

Dr. Vytautas Saulis 

Garbės pažymiais Vytas 
baigė St. Ignatius College Prep. 
gimnaziją Čikagoje, kur pri
klausė „National Honor Socie-
ty" ir buvo garbės sąrašuose 
visus ketverius metus. Žaidė 
„soccer" mokyklos komandoje, 
priklausė ispanų ir fotografijos 
klubams. Baigiant St. Ignatius, 
jam buvo su te ik ta ,,Ricci 
Modern Language Award" kaip 
geriausiam modernių kalbų 
mokiniui. 

Vytas taip pat mokėsi ir baigė 
Kr. Donelaičio pradžios ir aukš
tesniąją mokyklą, lankė Peda
goginį lituanistikos institutą. 

Laisvu laiku aktyviai daly
vavo skautų ir ateitininkų veik
loje, kur yra skautas Vytis ir 
buvo ateitininkų Stulginskio 
kuopos iždininkas, pirmininkas 
ir moksleivių vadovas Daina
voje. 

Daug metų šoko Grandies šo
kių grupėje. 

Studijas tęsė Northwestern 
universitete, kur buvo priimtas 
į Phi Eta Sigma Honor Society 
ir pakviestas kaip „Scholastic 
Honors" narys į Delta Tau 
Delta Fraternity. Universitete 
priklausė slidinėjimo klubui ir 
koordinavo veiklą tarp North-
vvestern ir Loyolos lietuvių 
studentų klubų. 

1989 m. Vytas baigė North-
western universitetą cum laude, 
gaudamas bakalauro laipsnį iš 
ekonomijos ir buvo priimtas į 
Northvvestern universiteto Me
dicinos mokyklą.. 

Studi juodamas mediciną, 
buvo išrinktas į studentų sena
tą ir pakviestas atstovu į ,,Stu-
dent Councir'. Pirmininkavo 
Medicinos mokyklos specialių 
renginių komitetui ir vaidino 
„In Vivo" medicinos studentų 
dramos grupėje. 

Taip pat dirbo su ..Horizons 
Career Motivation" grupe, kuri 
padeda neturtingiems vaikams 

„Atsiprašau, bet tikrai ne
tur iu l a iko" . Tai žodžiai, 
kuriuos Valentinas Ramonis 
tikriausiai ne kartą girdėjo, 
bandant sudaryti komitetą su
ruošti Dariaus ir Girėno minė
jimą. Tačiau atsirado žmonių, 
kurie neatsisakė ištisus metus 
aukoti savo jėgas ir laiką, kad 
Dariaus ir Girėno istorinis skry
dis nenueitų užmarštin. Liepos 
17 d. Čikagos Midway aerouos
te buvo Dariaus ir Girėno gar
bei paminklinės lentos ati
dengimas ir Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje Dariaus ir 
Girėno parodos atidarymas. 
Sekmadienį, liepos 18 d. buvo 
Mišios, paradas ir iškilmingi 
pietūs muziejaus Gintaro salėje. 
Minėjime dalyvavo Vilniaus 
meras Vytautas Jasulaitis ir 
kiti. Vilniaus miesto parei
gūnai, atvykę pasirašyti drau
gystės sutartį tarp Vilniaus ir 
Čikagos. (Tai Stanley Balzeko 
Sr., Frank Zapolio ir kitų komi
teto narių kelerių metų darbo 
vaisius). Šeštadienio vakare 
Stanley Balzeko namuose buvo 
vakaronė susitikti svečius iš 
Lietuvos. 

Dariaus ir Girėno savaitgalis 
praėjo nuotaikingai. Norinčių 
dalyvauti sekmadienio pietuose 
skaičius buvo didesnis, negu 
salėje galima sutalpinti. Bet kas 
atsitiko su didžiuoju paradu? 
Atsimenu, kai lietuvių para
duose visos organizacijos skubė
davo dalyvauti su vėliavomis, o 
jaunos šeimos net mažuosius 
vežimėliuose vežė. Kur mūsų 
jaunimo organizacijos, kur li
tuanistinės mokyklos, spor
tininkai apskritai, kur mūsų 
visuomenės veikėjai bei in
telektualai? Sunku tikėti, kad 
visi stovyklose ar atostogose, o 
savaitgalio išvykas į paežerę 
buvo galima atidėti kitai dienai. 

Taip, kaip ne kartą pasitaiko, 
kalbėtojų buvo apstu, komiteto 
nariams buvo viešai padėkota ir 
garbės svečiai, sėdėdami prie 
Dariaus ir Girėno paminklo 
Marąuette Parke, gražiai saule 
nudegė, o kai Kurie gal vos 
neapalpo, laukdami savo eilės 
prie mikrofono (gal vertėtų kitą 
kartą panašiai progai pagalvo
ti apie stogelio pastatymą). Bet 
būtų buvę puiku, jei parke būtų 

IŠ ARTI IR TOLI 

KANADOJE 

Kanados lietuviai per savo 
lietuviškas parapijas, tarpi
ninkaujant Kanados Lietuvių 
Katalikų Centrui, jau eilę metų 
gausiomis aukomis per LKR 
Šalpą remia Lietuvos Katalikų 
Bažnyčią ir katalikiškas ins
titucijas. 1990 metais „Katalikų 
Pasaulio" leidyklai paskyrė 
20,000 dol. (kanadiškų) trijų 
religinių knygų išleidimui. Iš 
šių metų rinkliavos vėl per LKR 
Šalpą paskyrė 20,000 dol. spe
cialiems projektams. 

Toronto lietuvių Prisikė
limo parapija įsipareigojo fi
nansuoti 200 vargšų maitinimą 
per visus metus Vilniaus arki
vyskupijos „Betanijos" valgyk
loje. 

Canadian Catholic Biblical 
Association, Toronto, Ont., 
įsteigė „pen pal" klubą susi
rašinėjimui Kanados jaunimui 
su Lietuvos moksleiviais. 283 
lietuviai jaunuoliai atsiuntė 
savo adresus. C.C.B.A. taip pat 
sutelkė 10,000 dol. parūpinti Sv. 
Rašto knygų Lietuvos jaunimui. 

buvusi didžiulė minia, parody
dama, kad lietuvių nuopelnai is
torijai yra svarbūs, reikia išleis
ti Dariaus ir Girėno pašto 
ženklą, o vietiniai politikai turi 
ir toliau stengtis savo darbais 
bei parama rinkti lietuvių 
balsus. 

Pagarba Valentinui Ramoniui 
ir jo komitetui už šaunias 
pastangas. Gal publika buvo 
išskirstyta, nes minėjimas buvo 
ruošiamas dvi dienas, gal būtų 
buvę geriau viską atlikti viena 
diena, tačiau dalyvavę niekad 
neužmiršs nuoširdžių asmeniš
kų prisiminimų tų žmonių, 
kurie buvo artimai susiję su „Li
tuanicos" skrydžiu, ypač šiltus 
„Lituanicos" krikšto tėvo žo
džius, ir kad iškilmėse dalyvavo 
milijoninio miesto, Vilniaus, 
mūsų sostinės, už kurią tiek 
pastangų padėta, meras Vytau
tas Jasulaitis. Tik dirbdami kar
tu, galėsime ką nors pasiekti. 

Indrė 

AUSTRALIJOJE 

LIETUVĖ JAV 
DIPLOMATINĖJE 

TARNYBOJE 

S.m. liepos mėn. gale į Can-
berra, Australijos sostinę, į te-
nykščią JAV ambasadą dirbti, 

.vyks ta Rūta Elvikis Dai-
nauskas (tėvai — dr. Rimvydas 
J. ir Jūratė V. Dainauskai). 
Rūta gimė Čikagoje. Politinius 
mokslus studijavo Bradley 
universitete, Peoria ir Southern 
Main universitete Portlande. 
Vienus metus Sorbonnoje, 
Paryžiuje studijavo prancūzų 
kalbą bei prancūzų kultūros is
toriją. Tame pačiame Southern 
Maine universitete ir North 
Western un-te, Čikagoje, studi
javo teisę. Baigusi teisės moks
lus Doctor Juris titulu, Kalifor
nijoje išlaikė „advokatų (Bar...) 
egzaminus" ir nuo 1990 m. dir
bo kaip advokatė Palo Alto, Cal. 
tarptautinės prekybos advoka
tų firmoje. 1992 m. išlaikė 
egzaminus kandidatei į tarnybą 
Valstybės Departamento žiny
bose. Š.m. gegužės 22 d. baigė 
specialius diplomatinius kursus 
ir buvo priimta JAV diploma-
tinėn tarnybon. Po to, iki š.m. 
liepos mėn. pabaigos, išėjo 
specialų parengimą savo 
konkrečiam paskyrimui JAV 
diplomatinėje tarnyboje Aust
ralijoje. 

Rūta Elvikis Dainauskaitė. 

S. Francisco, Cal. priklausė 
vietos lietuvių šokėjų grupei 
„Vakarų vaikai" ir 1992 m. 
dalyvavo IX Lietuvių šokių 
šventėje. Dar studentaudama ir 
vėliau, Rūta yra apkeliavusi 
daug kraštų. 
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Illinois gubernatoriaus Jim Edgar proklamacija, skelbianti liepos 18 d. Lietu
vių diena Dariaus ir Girėno garbei. 

VOKIETIJOJE 

Vokiečių žurnaluose ran
dami taip pat Jūratės Baro
naitės (vokiečiai rašo Jūrate 
Baronas) straipsniai. Ji baigia 
politologijos ir žurnalistikos stu
dijas Miuncheno universitete, 
turėdama taip pat Bavarijos 
žurnalistų sąjungos pažy
mėjimą. Ji yra mūsų laikraščio 
bendradarbio Kazio Barono 
duktė. 

Iš JAV iš tremtam lietuviui 
Liudui Kairiui Bergstrasse aps
krities valdyba apsigyvenimo 
leidimą pratęsė iki š.m. 
rugpjūčio mėn. pabaigos. 
Viršininko įstaiga pažymėjo, 
kad L. Kairys yra Lietuvos pilie
tis, tad jis privalo turėti ir 
Lietuvos valstybės pasą. Atrodo, 
kad šis nutarimas gautas iš 
Bonnos vyriausybės imigracinės 
įstaigos. 

JAV 

Lietuvos ambasadorius Va
š ingtone Stasys Lozoriatis 
liepos 12 d. davė interviu Vir-
ginia valstijos 56 TV kanalui. 

. Lietuvai buvo skirta 30 minučių 
laida, kurios metu S. Lozoraitis 
kalbėjo apie dabartinę Lietuvos 
ekonominę bei politinę padėtį. 
Labai daug dėmesio skyrė 
verslo galimybėms ir ragino 
Amerikos verslininkus inves
tuoti Lietuvoje. 

Jūra tė Kazickaitė (rašoma — 
Kazickas), buvusi Associated 
Press ir „Washington Star" 
bendradarbė, sutiko perimti 
„Redbook" žurnalo vadovės 
pareigas Washington, DC, kaip 
praneša „The Washington Post, 
š.m. liepos 8 d. laidoje. Jūratė 
Kazickaitė kartu su savo vyru 
Roger Altman, kuris turi atsak
ingas pareigas Valstybės iždo 
įstaigoje, neseniai į Vašingtoną 
persikėlė iš New Yorko. 

Genovaitė Beleckienė su
tiko perimti „Antrosis jaunys
tės", Sunny Hills, FL choro 
vadovės pareigas, kai iš šių 
pareigų dėl amžiaus pasitraukė 
Vincas Mamaitis po 13 metų 
sėkmingo vadovavimo. 

Kompozitorius Bruno Mar-
kaitis, SJ , šiuo metu gyvena 
Honolulu, Havajuose ir sveiks
ta po trečios operacijos. Jis 
orkestruoja savo kūrinį „Litu-

• anica", kurį t ikisi greitai 
užbaigti. 

Ona Mikulskienė, ilgametė 
Čiurlionio ansamblio kanklių 
muzikos mokytoja, š.m. birželio 
14 d. dalyvavo Vilniuje ansamb
lio parodos atidaryme. Ji nuvežė 
„Aukso knygą" ir ansamblio 
vėliavą. Eksponatai, parodai 
pasibaigus, bus patalpinti Tau-
t iniame Lietuvos istorijos 
muziejuje. 

Emilija Sakadolskienė, kar
tu su kazimieriete ses. Terese 
Papšyte, yra išvykusi į Lietuvą 
su A.P.P.L.E. mokomąja grupe 
dirbti muzikinio lavinimo 
srityje. 

Šv. Antano parapija, Det-
roit, MI, pergyvenusi gaisrą ir 
išsikovojusi tolimesnę egzis
tenciją, sutraukia nemažai tau
tiečių į pamaldas. Veikia ir 
parapijos choras, kuriam vado
vauja muz. Stasys Sližys. 
Parapijos klebonas yra kun. 
Alfonsas Babonas. 

Muzikas Pet ras Armonas, 
violenčelistas ir choro diri
gentas, pasitraukė iš Lietuvių 

į klubo choro dirigento pareigų 
St. Petersburge, FL. Jo vietą 
užimti pakviestas Aloyzas Jur
gutis. Chorui pirmininkauja 
Vladas Gedmintas. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzk Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
šeštad 9 v r. iki 1 vai. d 
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