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Popiežius grįžo į Romą

Žinios iš Lietuvos — Elta

Lietuvos ir Latvijos
prezidentų
susitikimas
Vieną dieną — rugpjūčio
13-ąją — Vilniuje su darbo vizitu
buvo apsilankęs Latvijos Res
publikos prezidentas Guntis
Ulmanis. Iš ryto Lietuvos ir Lat
vijos prezidentai kalbėjosi
dviese, vėliau A. Brazausko
kabinete įvyko pokalbis, daly
vaujant Latvijos delegacijai ir
Lietuvos premjerui A. Šleževi
čiui, užsienio reikalų ministrui
Gyliui. Aptarti Baltijos valsty
bių vienybės, Baltijos valstybių
tarybos ir kitų bendradarbia
vimo struktūrų aktyvinimo, Ru
sijos kariuomenės išvedimo
klausimai. Prezidentas G.
Ulmanis paneigė teiginį, kad
Baltijos valstybių santykiai
esą pergyvena krizę. Kal
bėdamas apie Lietuvos ir
kitų Baltijos valstybių san
tykius su Kaliningrado sritimi,
Latvijos prezidentas pabrėžė,
kad jis visiškai pritariąs išmin
tingiems Lietuvos veiksmams
pasienio santykiuose su Kali
ningrado sritimi. Prieita vienin
gos nuomonės, kad bendradar
biavimą reikia ypač plėtoti tose
srityse, kurios labiausiai pri
klauso nuo Rusijos, kad būtina
toliau plėtoti Baltijos valstybių
vieningą energetikos sistemą,
naudojant kiekvienos jų vidaus
rezervus. Susitikime pabrėžtas
būtinumas glaudžiau koordi
nuoti Baltijos valstybių politiką,
siekiant asociatyvios sutarties
su Europos Bendrija. Po pietų,
kuriuos Lietuvos Respublikos
prezidentas surengė Gunčio
Ulmanio garbei, abu preziden
tai dalyvavo trumpoje spaudos
konferencijoje, apžiūrėjo Vil
niaus žemutinės pilies archeo
loginių tyrinėjimų vietą, lan
kėsi Vilniaus arkikatedroje.
Susitiks Rygoje ne visi trys
Baltijos šalių premjerai

žmona Elena palaidoti Los An
geles kapinėse. Grįžusios iš
tremties Sibire, dabar Lietuvoje
gyvena generolo Raštikio duk
terys Meilutė Alksnienė ir
Laimutė Dabrovolskienė. Jų
prašymu ir pradėta kariuome
nės vado ir jo žmonos palaikų
perlaidojimo akcija. Sudaryta
vyriausybinė komisiia.
Raštikiu palaikus planuojama
ma iškilmingai perlaidoti
Kaune, Petrašiūnų kapinėse
Lietuvos kariuomenės dienos —
lapkričio 23-osios išvakarėse.
Kol kas dar neišspręsta palaikų
kremavimui ir pargabenimui
reikalingų lėšų problema.
Knyga, kurią Šventasis T ė v a s
parašė prieš 33 metus
Kaune, „Spindulio" spaustuvėje
per labai trumpą laiką išspaus
dinta knyga „Priešais juvelyro
parduotuvę". Jos autorius
Karolis Voityla — dabartinis
Romos popiežius. Poetinių
tekstų knygą Karolis Voityla
baigė rašyti 1960 metais, kai
jam sukako 40 metų. Į lietuvių
kalbą ją išvertė Nemenčinės
klebonas Ričardas J a k u t i s ,
iliustravo grafikė G r a ž i n a
Didelytė.
-~"
Susirinko lietuviai iš Vakarų
ir iš Rytų
Birštone, balneologiniame ku
rorte, prie didžiosios Nemuno
kilpos prasidėjo t r a d i c i n ė
studijų savaitė — konferencija
,,Lietuva-išeivija: ryšiai ir neiš
naudotos galimybės". Į konfe
renciją gausiai susirinko ne tik
Vakarų pasaulio šalyse esančių
lietuvių bendruomenių atstovai,
bet nemaža žmonių ir iš Rytų
pusės. Dalyvauja grupė lietuvių
— buvusių Sibiro tremtinių iš
Kransnojarsko, Irkutsko, kitų
miestų. Pranešimus konferen
cijai parengė J A V Lietuvių
Bendruomenės Krašto valdybos
pirmininkas V. Maciūnas, Ka
nados Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdybos pirmininkas A.
Vaičiūnas, Lietuvos ekonomi
kos ministras J. Veselka, kul
tūros ir švietimo ministras D.
Trinkūnas, žemės ūkio minist
ras R. Karazija, kiti oficialūs
asmenys. Vieną iš savaitės
dienų į konferenciją atvyks ir
Lietuvos premjeras A. Sleževi
čius.

I Rygą išvyko Lietuvos prem
jeras A. Šleževičius. Praėjusią
savaitę buvo išplatinta infor
macija, kad rugpjūčio 16 dieną
Lietuvos Latvijos ir Estijos vy
riausybių vadovai Rygoje pasi
rašys protokolą dėl trišalės
laisvos prekybos sutarties. Apie
tai praėjusį ketvirtadienį įvy
kusioje spaudos konferencijoje
žurnalistus painformavo A.
Šleževičius. Pati sutartis,, prem
jero žodžiais, turėtų būti
pasirašyta ne vėliau kaip po
mėnesio Taline. Be to, numato
mame susitikime turėtų būti
kalbama ir apie automagistra Iškils paminklas vyskupui —
poetui
lės Via Baltica tiesimo reikalus
bei naftos terminalo Būtingėje Baigiamas tvarkyti skveras prie
statybą.
Anykščių švento Mato bažny
Likus kelioms dienoms iki čios. Rugpjūčio 29 dieną čia
susitikimo, Lietuvos vyriau iškilmingai b u s a t i d e n g t a s
sybės spaudos atstovo tarnyba paminklas poetui vyskupui An
patikslino, kad Estijos prem tanui Baranauskui. Čia gyven
jeras Martas Laras rugpjūčio 16 damas Antanas Baranauskas
dieną į Rygą nevyks. Adolfas sukūrė himną Lietuvos gamtai
Šleževičius lankysis Rygoje, — poemą „Anykščių šilelis".
susitiks su Latvijos vyriausybės Ant kalvos, šalia Šventosios
upės rymo brangus lietuvių kul
vadovu Valdžių Birkavsu.
tūros paminklas, restauruota ir
rūpestingai prižiūrima klėtelė,
Lietuvos kariuomenės
kurioje buvo sukurtas šis seno
vyriausiojo vado palaikai
sios lietuvių poezijos šedevras.
gris į tėvynę
Šešių metrų aukščio granito
Baigti tvarkyti dokumentai paminklą poetui v y s k u p u i
dėl buvusio Lietuvos respubli Antanui Baranauskui sukūrė
kos kariuomenės vyriausiojo Klaipėdoje gyvenantis skulpto
vado, generolo Stasio Raštikio rius Arūnas Sakalauskas. Pa
palaikų perkėlimo iš JAV į minklas statomas valstybės lė
Lietuvą. Stasys Raštikis ir jo šomis.
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Popiežius savo žody į jaunimą
Denver. Popiežiaus Jono Pau
liaus II atvykimas į Pasaulio prašė jų savo inteligenciją, en
katalikiško jaunimo suvažia tuziazmą, pasišventimą ir drąsą
vimą visiems paliks nepaprastą panaudoti žmonių gerovei, bet
įspūdį. „Tai kažkas nuostabu. išleido žodžius, kurie buvo įra
Kiekvienas pasijutome kaip šyti jo kalboje apie „mirties kul
brolis ir sesuo", „Chicago tūrą". Norėjo sušvelninti žodį,
Tribūne" religinio skyriaus rašo tas pats Michael Hirsley,
redaktorius M. Hirsley cituo žinodamas, kaip labai yra pasi
ja vieno čikagiškio aštuonio dalinę ir Amerikos katalikai
likmečio žodžius. Kitas vėl abortų reikalu. Jis tik ragino,
pastebėjo, kad „sutinkame jau kad būtų ginami silpniausi: ne
nuolių iš viso krašto ir Europos, turtingieji, bedarbiai ir negimu
bet kokia harmonija, jokių išsi sieji.
Sekmadienio iškilmingos Mi
šokimų, riaušių".
Dar kitas sako: „Mano supra šios buvo Cherry Creek State
timas apie tikėjimą sustiprėjo. Parke, 14 mylių nuo Denverio
Dabar norėčiau į gerą pusę pa miesto centro ir tęsėsi 3 su puse
valandos. Temperatūra buvo 80
keisti pasaulį".
Pirmą dieną užsiregistravo laipsnių, ir apie 1 % 000
186,000 jaunimo, o paskutinę, jaunuolių reikėjo pagalbos nuo
sekmadienio Mišiose, TV ap dehidracijos.
Dvi Šiaurės Dakotos mergai
skaičiavimu, susirinko gal arti
pusės milijono žmonių. Vietinės tės rodė ant savo marškinių
TV stotys dar įspėjo, kad ge parašus iš kitų šalių draugų:
riausia bus sekti Mišių eigą per Argentinos, italijos, Puerto
Denvery jaunimas meldžiasi susiėmęs rankomis, kai -opiežius Jonas Paulius II laikė iškilmingas
televiziją ir prašė daugiau vietos Rico, Vietnamo ir Lietuvos.
Mišias.
palikti tiems, kurie atvyko iš
Sekmadienio vakare, po visų
tolimųjų kraštų. TV rodė, kaip
iškilmių,
su popiežium susitiko
būrių būriai jaunimo į susi
privačiam
pakalbiui viceprezi
tikimą su Popiežium pėsti ke
nesibaigia
liavo 15 mylių ir šaltą naktį ant dentas Al Gore. Kalbėjosi 25 mi
„Liet. rytas", komentuodamas atleidimas, kai Demokratinės
nutes. Po to Jonas Paulius II
Lietuvos Vyriausybės nutarimą darbo partijos veik ; 4 pastan Jeruzalė. Naujos Demjan žemės praleido miegodami išskrido į Romą.
apie išeivijos lietuvių dovanų, gomis iš šalies bu.o išvytas juko bėdos: rytoj, trečiadienį, miegmaišiuose.
kūrėjas Izraelio Aukščiausiasis teismas
viršijančių 50 dolerių sumą, Investicijų bank
Amerikos
lietuvis
Vytautas
apmokesdinimą, be kita rašo:
spręs, ar galima jam leisti
Geriau pirkti Latvijoj Surasti kompozitorių
Belieka stebėtis išeivijos lie Dudėnas, Lietuvai dirbęs prak- išvykti, ar teisti jį už kitus
ar Estijoj
biustai
tuvių taktu ir kantrybe. Po to, tiškai veltui, o jo darbo vaisius t i k r u s a r tariamus nusikaltikai
beveik
vieningai buvo sunaikintas, išeivijos lie mus. Tie, kurie labai supykę ant
Uždraudus prekybą už užsie
Kompozitorių biustai surasti.
Demokratinės darbo partijos, tuviai kantriai tebelaukia iš teismo, kad Demjanjuką ištei
nio valiutą, užsieninės prekės Centro policijos komisaras B.
socialdemokratų ir vadinamųjų Lietuvos valdžios, kad ji vieną sino, kad jis tikrai nebuvo
pabrango vidutiniškai 20 pro Olekas laimingas: štai pagaliau
dešiniųjų atstovai Seime dar gražią dieną ims ir pakeis tokį ..Jonas Žiaurusis", randa jam
centų. Automobilius ir kitus surasti ir jo darbo kabinete stovi
kitokių kaltinimų.
k a r t ą p a t v i r t i n o a t i m a iš netoliaregišką sav«c kursą.
brangius dalykus žymiai labiau dar praėjusiais metais iš Kauno
Ministras pirmininkas liepos
pasaulyje išsibarsčiusių lietuvių
apsimoka pirkti Latvijoje arba Muzikino teatro sodelio pavog
San
Juan,
Puerto
Rico.
TropiLietuvos pilietybę, po to, kai 9 dieną pasirašydamas išeivijos
Estijoje. Muito ir kitus mokes ti kompozitorių Miko Petrausko
kinė audra Cindy gali virsti
beveik visus užsienio lietuvius lietuvių dovanų apdėjimo muitų
čius reikia mokėti naudojantis ir Česlovo Sasnausko biustai.
uraganu.
Nuo
jos
jau
šiek
tiek
asmeniškai įžeidė šalies amba nutarimą, pasielgė gana ciniš
oficialiu banko kursu, kuris svy
nukentėjo kai kurios Karibų
(KL).
sadoriaus JAV Stasio Lozoraičio kai, nes ką tik buvo sugrįžęs iš
ruoja nuo 4 iki 4.5 lito už dolerį,
jūros
salos:
Martiniąue,
Virgin
Amerikos, kur susitikimuose su
o pirkėjas savo dolerius į litus
to krašto lietuviais aiškino, kad Islands.
Kiek kas kainuoja
gali paversti tik gaudamas 3.1
jo partija ir Vyriausybė viską
Kijevas. Ukraina ir Rusija - 3.3 lito. Be to, leidus pinigus
Lietuva ir Izraelis
Lietuvoje
daranti, artindama išeiviją prie susitarė dėl branduolinių gink
keisti tik bankams, pasidarė
Lietuvos sostinėje esantis Lietuvos.
lų, esančių Ukrainos teritorijoj, sunku iškeisti valiutą, nes
Pavertus litus JAV doleriais,
Smulkių dovanu apmokesti pašalinimo. Ukrainoje yra 1,600
valstybinis žydų muziejus padės
kilogramas
duonos kainuoja
bankai jos nenori supirkti. Ban
rengti Pasaulio žydų meno ir nimas muito mokesčiais gali atominių sviedinių. Nežinoma kai taip pat atsisako priimti apie 18 centų, žalios mėsos —
architektūros paminklų sąvadą. tapti paskutiniu lašu krašto tik, ar juos visus išsiveš Rusija, bent kiek įplyšusius ar suteptus 1.8 dolerio, rūkytos dešros ar
Susitarimą dėl to pžisirašė santykiuose su išeivija, ir jei ar paliks jų kiek ir ukrainie banknotus. Už apgadintų bank kumpio — ne mažiau 4.5 dolerio.
Lietuvos Respublikos Seimo na vyriausybė artimiausiu metu čiams.
notų keitimą Litimpex bankas Litras pieno kainuoja 18 centų,
rys, Valtybinio žydų muziejaus nepakeis savo nutarimo, tarp
litras benzino — 31 centą.
— Lietuvos Banke yra apie ima 20 procentų banknoto ver
direktorius Emanuelis Zingelis Lietuvos ir lietuviu emigracijos
Pavalgyti pietus paprastoje val
tės.
ir Jeruzalės universiteto žydų gali atsirastgi neoeįveikiama pusė bilijono rublių pinigais,
gykloje — apie vieną dolerį, res
daugiausia sudėvėtų banknotų.
meno tyrimo centro direktorė praraja.
torane ar kavinėje — 6 doleriai.
Alisa Cohen.
Užsienietiška mėsa ima rim
Kai suvažiuos 100
Menotyrininkai iš Vilniaus
tai konkuruoti su lietuviška
tūkstančių
vyks pasimokyti į Jeruzalės
produkcija. Olandiškos vištos
menotyros centrą, dalyvaus
šlaunelės kainuoja šešis ir pusę
automobilių...
bendruose tyrimuose. Šią vasa
lito už kilogramą, o lietuviška
Jau sudarytas detalus planas
rą Izraelio mokslininkai jau
višta — 6 litus už kilogramą.
Popiežiaus lankymuisi prie
buvo surengę Vilniuje pirmąją
Akcinės bendrovės „Krekena
Kryžių kalno. Popiežius atskris
ekspediciją — pradėjo regis
vos agrofirma" generalinio di
malūnsparniu. Laukiama, kad
truoti Lietuvos žydų kultūros
rektoriaus nuomone, Lietuvoje
ten susirinks apie pusę milijo
paveldą. Toliau darbą tęs
auginti gyvulių nebeapsimoka.
no žmonių, kurie suvažiuos šim
Lietuvos valstybinis žydų mu
Jei situacija nesikeis, visas fartu tūkstančių automobilių.
ziejus.
mas reikės uždaryti. Prie dabar
Prieš 24 valandas automobiliams
tinio lito ir dolerio santykio
bus uždarytas Šiaulių miestas.
Danų specialistai padės
mažai vilčių teikia ir Rytų
pertvarkyti vieno Lietuvos
rinka.
miesto šilimos tinklus
Įmonės dirba

Su išeivija pasielgta ciniškai

Demjanjuko bėdos

Lietuvos šilumos ūkio per
tvarkymo eksperimentui Dani
jos energetikos specialistai
pasirinko Marijampolę. Jų
delegacija, vadovaujama Dani
jos vyriausybės patarėjo ener
getikos klausimams Morten
Sontergaard, nuodugniai susi
pažino su Marijampolės šilumos
tinklų vamzdynais, katilinėmis,
šios tarnybos technine doku
mentacija ir apsiėmė parengti
pasiūlymus šilumos ūkio re
konstrukcijai. Be to. Danijos
vyriausybė žada tarpininkauti,
kad būtų gauti palankūs kredi
tai šiam eksperimentui finan
suoti. J a u rugsėjo mėnesį
Marijampolės miesto savival
dybė tikisi gauti iš Danijos pir
Prezidentas Clinton ir įves prezidentas Gerald R Ford draugiška
muosius konkrečius projektus.
žaidimą Vail, Colorac:

nuostolingai

Iš spaudos pastebėjome, kad
Dėl Lietuvos banko keliamo jau veikia tiesioginis traukinių
lito kurso dolerio atžvlgiu labai susisiekimas tarp Berlyno ir Ta
sunkioje padėtyje atsidūrė pro lino. Traukiniai eina per Var
dukciją j Vakarus eksportuo šuva, Šeštokus, Kauną, Šiaulius
jančios įmonės. Alytaus „Snai ir Rygą, viso 1300 km (785 my
gės" šaldytuvų gamykla dabar lios). Kelionė trunka 23 valan
dirba pilnu pajėgumu, apie 70 das. Vakarų Europoje trauki
procentų produkcijos eksportuo niai eina vidutiniškai 90 km
greičiu, bet šitame ruože tokio
jama. Gamyba didėja, o atlygi
greičio kol kas negalima, gele
nimus tenka mažinti ketvir
žinkeliai tam dar neparuošti.
tadaliu. Pasak įmonės direkto
riaus, jei toks žemas valiutos
kursas išsilaikys dar savaitę,
KALENDORIUS
gamykla bus priversta nutrauk
ti darbą. Nuostolingai dirba ir
Rugpjūčio 17 d.: Jacintas,
Lietuvos-JAV bendra įmonė, Klara Motefalco, Saulerius.
popieriaus fabrikas „Grigiš- Mažvilė.
kės". Kiek palankesnėje situaci
Rugpjūčio 18 d.: Agapitas,
Joana
Pranciška de Cantala,
joje
yra
įmonės,
laikančios
savo
»bi golfo
Mantautas, Ilona.
pinigus užsienio bankuose.
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Second claae poetage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.
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Poatmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd St.,
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs

Buvau paklausta apie lengvą lygį- Jeigu žmogus tik pradeda
mankštą, kurią pacientas, iš mankštintis, verta nepersi
DRAUGO pramimarata mokama ii anksto
gyvenęs insultą (stroke) ir jau stengti: penkios trumpos sesijos
metams -. metu 3 mėn.
išleistas iš ligoninės, galėtų per s a v a i t ę , sakykim, po
U.S.A
$80
$45
$25
namie saugiai ir nesunkiai penkiolika minučių kiekviena,
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol) $90
$50
$30
U S A . savaitinis (šešt. laida) $45
$30
$25
atlikti, kad sustiprintų savo padės išminklinti sustingusius
Kanadoje ir kitur (šešt. laida
muskulus ir palengvintų judėji sąnarius ir per daug nenuvar
USA. dol ) savaitinis
$50
$30
$25
gins. Nuovargis mankštinantis
mą.
Į atsakymą noriu įjungti ir panaikina bet kokią mankštos
• Administracija dirba kasdien
* Redakcija straipsniu* taiso savo
artritu sergančius, kurie gali naudą. Po kiek laiko galima
Lietuvos V a i k ų Vilties p i r m . G r a ž i n a Liauiaud (pirmoji iš dešinės), I r e n a B l i n s t r u b i e n ė ir L i t h u a nuo 8.30 iki 4:30, šeštadieniais
nuožiūra Nesunaudotų straipsniU
nedirba.
nesaugo. Juos grąžina tik iš
n i a n Mercy Lift p i r m i n i n k a s J u r g i s Riškus.
j a u s t i panašų susilpnėjmą mankštos dažnumą suretinti iki
• Redakcija dirba kasdien nuo
anksto susitarus Redakcija už
rankose, nors to silpnumo ar su 2-3 kartų per savaitę, bet
kokių
žolių
arbatą)
arba
gurkš
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba
skelbimų turini neatsako. Skelbi
IEŠKO
SAVANORIŲ
prailginti
sesijos
tąsą
iki
45
stingimo priežastis yra kita, ne
„VIRINTAI"
mų kainos prisiunčiamos gavus
noja nepraskiestą (lyg ir bealko
TYRIMAMS
.
insultas. Čia suprantame, kad (ilgiausiai!) minučių.
prašymą
Pradėkime su mankšta, atlie
Vasarą, kai gamta mums gau holinį likerį! vartoja ir midaus
po insulto pacientas yra jau
Illinois
universiteto
Čikagoje
pakankamai sustiprėjęs, bet kama vandenyje. Vanduo na siai teikia savo gėrybes, reikia gamybai. Daržovių virintus
mokslininkai ieško vyrų ir mo
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DR. PAUL KNEPPER
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ti dalį jų judesių ir funkcijų. Laikykite alkūnes prispaustas siose patalpose, dažniausiai - vaistai turi savo specifiką: span priimtiems į šią programą, ski kurie daržovių ar vaisių valgo
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guolės ir bruknės (su karšta ar
mažai. Atrasta, kad daugelis
Sakome, kad nevartojami mus prie kūno. Ištieskite rankas iki kamarose.
Tai.— (1-312) 337-12*5
riamas tam tikras piniginis
Iš sultingų uogų sultis spau bata) — nuo įvairių peršalimų atlyginimas. Suinteresuotieji daržoves „skandina" riebiuose
kulai atrofuojasi. Amerikiečiai alkūnių į priekį, lygiagrečiai su
net turi posakį: „Vartok, arba baseino dugnu. P l a š t a k a s džia jų negrūdant, tiesiog (su šalta ar drungna) nuo vidu gali kreiptis tel. 312-996-0769. užpiluose, padažuose, prideda
Kab. tai. (312) 471-3300
daug sviesto ar margarino.
prarasi". Tai gera prognozė ne pasukite tiesiai žemyn (180 sūrmaišelyje ar švarioje drobės r i a v i m ų ir v i r š k i n i m o su
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šermukš
Didelio kiekio daržovių ir vaisių VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
mankštinamiems muskulams ir laipsnių). Dabar sukite plaštaką skiautelėje, iš mažiau sultingų
niai,
vyšnios,
obuoliai
—
sustip
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
PUSŽALĖS
MĖSOS
į priešingą pusę ir vėl nuleiskite — obuolių, kriaušių, šer
sąnariams.
7722 S. Kadzia Ava.,
rinimui,
nuo
mažakraujystės,
PAVOJAI
Kad geriau galėtume supras į pirmykštę padėtį. Pakartokite. mukšnių ir pan. sultis spaudžia
DR. V1JAY B A J A J , M.D., S.C
Chicago, III. 60652
ti mankštos įtaką paralyžuo- Verta įsivaizduoti, kad prie pirma pagrūdę rupiai susmul virškinimo sutrikimų, ridikas —
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Cardiac Dlagnosls. Ltd.
tiems muskulams, turime su abiejų nykščių prikabinti svars- kintus ar sveikus (pvz., šer susilpnėjus kepenų veiklai, Čikagos ligoninėse neseniai Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
morkų — nuo „skrupulo", buvo (du vaikai jau mirė) 4
Marquatta Madlcal Bulldlng
2434 W. 71 Straat, Chicago
vokti insulto „mechanizmą". teliai, ir tai primins rankų plaš mukšnio) vaisius.
Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai)
6132 S. Kadzia
Kai kraujo apytaka, teikianti takas sukioti reikiama kryp
Kiekvienos uogų ar vaisių rū agurkų — kai šerpetoja veido pacientai su Hemolytic Uremic Pirm., antr., ketv , penkt. nuo 12 iki 3 v.p p.
Chicago,
IL 60629
sindromu (HUS). Jie užsikrėtė 10401 S. Robarts Rd., Palos Hllls, IL
deguonį smegenims, yra dėl ku timi. Šios mankštos metu jausi šies virintas verdamas atskirai, oda ir pan
Tai. (312) 436-7700
Karštimams ar nuovirams pa
E. Coli bakterijomis nuo
Tai. 708-598-4430 (veikia 24 vai )
rios priežasties pertraukiama, te sukimo įtampą alkūnėse ir nei virti, nei vartoti mišinius
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
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paprastai šis sutrukdymas iš
neįprasta. Verda virintus iš
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
c. Alkūnių sulenkimas. Atsi žemuogių (apie 30-uosius buvo renkamos pagal jų veikimą, tienos, valgytos restorane. Čika
Kab. 312-735-4477;
šaukia staigius simptomus: silp
širdies ir Kraujagyslių Ligos
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numą arba visišką vienos kūno stokite plačiai išsižergę, nes taip pradėję virti ir iš braškių), ka- derinamos su virtinto veikimu. gos miesto Sveikatos depar Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581
DR.
E.
DECKYS
Pasigardžiavimui
vartojami
vi
tamentas
perspėja
pasisaugoti
pusės paralyžių, regėjimo su bus lengviau išlaikyti pu tuogių, tekšiu, gervuogių,
Namų (708) 584-5527
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
trikimą, protinius ir emocinius siausvyrą. Mėginkite pritūpti, aviečių, kriaušių, obuolių, r i n t a i pasirenkami ne taip žalios ar per trumpai virtos-kepDR. ALGIS PAULIUS
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
ORTOPEDINĖS LIGOS
pasikeitimus. Sakome, kad žmo lenkiant kelius, iki pečiai be vyšnių, slyvų, alaučių (Kaukazo griežtai, kas labiau patinka, tos jautienos ne tik resto
EMOCINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
CRAWFORD MEOICAL BUILDING
gus gavo insultą
(stroke). veik pasiekia vandens paviršių. slyvaičių), bruknių, spanguolių, nors ir šiuo atveju šiek tiek ranuose, bet ir gaminant namie,
6132
S.
Kadzia, Chicago, III.
6449
So.
Pulaskl
Road
Dažniausiai šie priepuoliai ne A t r e m k i t e savo alkūnes į mėlynių, vaivorų, o taip pat ir atsižvelgiama į jų tinkamumą nes mėsa gali būti užteršta šiais
Tai. (312)925-2670
Valandos pagal susitarimą
būna labai stiprūs, ir pacientas liemenį, rankų plaštakomis į iš agurkų, ridikų, morkų, rečiau vienaip ar kitaip veikti or ar kitais kenksmingais mikro
1185 Dundss Ava., Elgln, III. 60120
DR. A. B. GLEVECKAS
ganizmą. Midaus gamybai pasi organizmais. Juos sunaikina
Tai. (708) 742-0255
po jų visiškai atsigauna, būna viršų, o rankos iki alkūnės pri kopūstų.
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Nors kol kas nekyla įtarimas,
Tačiau mankšta reikalinga net
ir gydymuisi ir šiaip sau pasi
DR. L. D. PETREIKIS
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paliesti savo pečius. įsivaiz gardžiuoti, įpila j karštimą (t.y. rima, bet ypatingai mėgiamas kad kas nors yra užsikrėtęs
ir mažai pažeistam kūnui.
DANTŲ GYDYTOJA
Pirmd 3 v p p -7 v.v. antrd 12 30-3 v p p
vyšnių
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ji pacientai, manoma, susirgo
nims nutrūksta dėl įvairių prie
8 1 3 2 S. K*dz*« A v a . , Chicago
kiekvieną ranką paimkite 40-44 metų laikotarpį, ne tai
Tai. (708) 598-4055
Michigane), tačiau atsargumas
(312) 778 6989 arba (312) 489-4441
žasčių: kraujo indų užsikimšimo, rankas (būtina nejudinti iš vie svarstį (dumbbell) arba kitą
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rūpėjo,
pradėta
gaminti
ir
tos
alkūnių)
iki
jos
paliečia
visuomet reikalingas. Kaip ži
DR. K. A. JUČAS
krešulių, kurie su krauju nuke
kurį nelabai sunkų daiktą, žymiai stipresnę naminę, o
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
DR. FRANK PLECKAS
nome,
praėjusią
žiemą
liauja į smegenis, bendro krau šlaunis. Pakartokite.
lengvai apimamą
sauja. neprižiūrėtose statinėse įsivei
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
Optometristas
(Kalba lietuviškai)
Amerikos šiaurės vakaruose
d. Vaikelio supimas. Suim Laikant alkūnes ir virš jų
jo indų susilpnėjimo, aukšto
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
Tikrina akis. pritaiko akinius
kraujospūdžio, didelio nervinio kite rankomis priešingos pusės rankos dalį prispaustą prie sė pelėsiai — ne visos ir statinės nuo pusžalės mėsos restorane
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
2618 W. 71 st St.
Tai. (312)737-5149
įtempimo, ypatingo emocinio alkūnes. Plačiai išsižerkite, kad šonų, įtempkite muskulus ir išliko. Tikras midus — labai susirgo per 300 žmonių, o du
DR. JOVITA KERELIS
Vai pagal susitarimą
sukrėtimo, o kartais ir labai būtų lengviau išlaikyti pu šioje padėtyje pakelkite laikomą mažo alkoholingumo stipriai vaikai mirė.
Dantų Gydytoja
Palos Vision Canter. 7152 W. 127th St
putojantis
gėrimas
(nusistojus
siausvyrą. Pasukite ir pakelki rankoje svorį. Suskaičiuokite
Čikagos Sveikatos depar
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T i n k a m a d i e t a , įtampos
Tai. (708) 448-1777
iki dviejų, pamažu nuleiskite.
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
kontroliavimas, vaistai, kuriais galima toliau. Dešinioji alkūnė Suskaičiuokite iki keturių, vėl daugiau trijų šaukštų skysčio). tvirtina, kad jautieną ruošiant,
Tai. (708) 598-8101
DR. LEONAS SEIBUTIS
Kuo ilgiau išlaikomas virintas jos vidinė temperatūra turi
mažinamas
kraujospūdis, bus a u k š t a i pakilusi (iš pakelkite.
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PROSTATOS CHIRURGIJA
Tai. kaMnato Ir buto: (708)652-4159
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DR. P. KISIELIUS
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šešt.
pagal susitarimą
krūtinę.
Kairioji
alkūnė
šiuo
gumą. Mankšta taip pat turi la
1443 So. 50th Ava., Clcaro
laipsnių kampu. Kitą ranką giniai. Pagamintas midus irgi rankas karštu vandeniu ir
Kablnato
tai.
(312) 776-2880
muilu. Miesto restoranai yra
Kasdien 1 iki 8 v v
bai pozityvią įtaką, padeda pa metu pakils aukštai iš vandens. pakiškite po alkūne, kad padėtų
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(708)
448-5545
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būti
laikomas
ilgesnį
laiką
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai p.p
nuolat ir griežtai prižiūrimi, bet
cientui pasveikti ir normaliai Pakartokite: į vieną, į kitą pusę. išlaikyti šiame aukštyje. Į saują
(kartais ir apie pusmetį), bet il
Įsivaizduokite, kad ant rankų
gyventi.
DR. PETRAS V. KISIELIUS EDMUNDAS VI2INAS. M . D . S.C.
paimkite svarstį (dumbbell) ir, gai laikyti paruoštą midų veng valgytojams patariama laikytis
supate
verkiantį
vaikelį
ir
jį
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
atsargumo:
jeigu
mėsa
neatrodo
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
Kaip minėta, mankšta po
laikydami tame pačiame aukš davo — ne taip jau retai ir
Kalbame lietuviškai
gydymas bei chirurgija
reikia
stipriai
pasupti.
Pajusite
iškepusi,
viduje
raudona
arba
insulto pacientui labai reikal
tyje,
ištieskite
a l k ū n ę . šuleles (iš medžio kamieno
5635
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Rd.,
Chicago,
IL
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S.
Archar Ava. (prie Austm)
tempiamus
pečių
ir
krūtinės
inga, nes sustabdo muskulų
Suskaičiuokite iki dviejų. Grįž duobtas statinaites) susprog net kruvina, siųsti atgal į vir
Tai. 312-585-1955
Valandos pagal susitarimą
atrofavimasi ir apskritai padeda muskulus kiekvieną kartą, kai kite į pirmąją padėtį. Vėl su dindavo arba sutraukydavo sta- tuvę ir reikalauti, kad būtų
172 Schlllar St., Elmhurst, IL 60126
Tai. (312) 585-7755
tinkamai
paruošta.
(„Depart
708-941-2606
grąžinti normalius judesius suksite rankas.
skaičiuokite iki 2. Pakartokite t i n a i č i ų r a t l a n k i u s . Midų
ARAS ŽLIOBA, M.D.
Valandos pagal susitarimą
ment of Health" biuletenis,
pažeistoms rankoms bei kojoms.
2-8 kartus.
AKIŲ CHIRURGIJA
galima būtų laikyti medaus 1993 m. rugpjūčio 3 d.).
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120
Mankšta taip pat pagerina
AKIŲ LIGOS
d. Paprasta rankų mankš šampanu ar medaus gira.
Mankštinimasis ne
DR. S. LAL
Good Samarttan Madlcal Cantarkraujo apytaką, judesių koor
ta. Ištieskite ranką į priekį,
vandenyje
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
Naparvllla Campua
Atstatyti tradicinio midaus
dinaciją ir visą paciento
VAISIŲ IR DARŽOVIŲ
kiek tik įmanoma toliau. Palai
2454 W. 71 st Straat
1020
E.
Ogdan Ava., Sulta 310,
a. Suspaudimas. Vartokite kykite 10 sekunčių. Sulenkite. gamybą vargu ar įmanoma —
savijautą. Be abejo, mankštos
NEPAKANKA
(312)434-2123
Naparvllla IL 60563
daug laiko reikėtų sugaišti,
terapija pradedama dar pacien teniso sviedinėlį ar kurį kitą Vėl ištieskite, vėl sulenkite.
Pirm 2-7 Antr. ir
Tai. 708-527 0090
ketv 9-12 Penkt 2-7
atkuriant
mielių
štamą,
tačiau
tui esant ligoninėje, specialistų panašų daiktą. Pradėkite su
Skelbiama,
kad
žmogus,
kuris
Valandos pagal susitarimą
Variantas: atlikite šią mankš
priežiūroje. Išleidžiant iš li lengvu ar vidutiniu spaudimu: tą, bet su antrąja r a n k a virinto gamyba, ir kaip skanės
valgo daug vaisių ir daržovių,
Kab. tai. (312) 585-0348;
Kab. tai. 312-586-3166
goninės po insulto, taip pat suspaudus sviedinuką saujoje, palaikykite alkūnę, kai ranka tu ir kaip liaudies medicinos
Raz. (312)779-5533
Namų 708-381-3772
DR. FRANCIS MAŽEIKA
duodami nurodymai, kiek ilgai palaikykite 2-3 sekundes, atleis ištiesiama.
priemone, vertėtų susidomėti. arbatomis, juolab, kad fitoDR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kasdien mankštintis, kokius ti; pakartoti 15 kartų. Mėgin
Tai galėtų būti ir neblogas corri- terapija orientuojama chroniGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Amber Health Center
4255 W. 63rd St.
6745 W 63rd St., Chicago, IL 60638
judesius atlikti. Bendra sveika kite kaskart stiprinti spaudimą.
gens
vaiku
receptūroje,
ir
dabar
nėns
ligoms
gydyti,
o
tokiems
li
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
7271 South Harlem
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6
tos būklė apsprendžia mankštos
sėkmingai
galėtų
būti
derina
goniams
psichinis
poveikis
6-9. antr 12 6 oenkt 10-12; 1-6
b. Alkūnės sulenkimas. Pri
Bridgeview, IL 60455
šeštadieniais pagal susitarimą
sesijų ir judesių sudėtingumo spauskite rankas prie šonų. Į
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kultūros papročius. Dabar rusai
pyksta, kad estai juos vadina
,užsieniečiais' ar, dar blogiau,
KAZYS BARONAS
,kolonistais' ".
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje
Turbūt nėra valstybės, kuri
— Ir čia negalime parodyti
suteiktų
pilietybę asmeniui,
Praeityje mūsų spaudoje gana slepiama. „Rusijos prezidento
Rytprūsių vokiečių savaitraš
KAROLIS
MILKOVAITIS
visai nemokančiam krašto tis „Das Ostpreussenblatt" š. m. kokių nors laimėjimų. Kalbame
dažnai būdavo rašoma apie Boris Jelcino patarėjas Sergej
kalbos. Pavyzdžiui, Amerika,
apie šaltą karą, kadangi rusams
Vakarų politikos klystkelius. Stankevič įspėjo, jog jei Estija
Rusiškoji meška dar vis nesi sąlygų, ypač be reikalavimo iš kur įstatymai svetimšaliams liepos mėn. 24 d. išspausdino uždarius vamzdžius — ir toliau
Nenuostabu, kad mes Vakarų nepriims Narva ir Sillimae
drovi protarpiais parodyti Balt- mokti estiškai susikalbėti, o yra bene demokratiškiausi, tarp platų pasikalbėjimą su Lietuvos šalome. Latviai ir estai laukia
politikos negalime lengvai miestų savivaldybių refe
jos valstybėms savo iltis. Pasta Narvos miestą Estija turinti daugelio kitų sąlygų, reikalau seimo atstovu Vidmantu Povi- iš mūsų sienos uždarymo su
suprasti, nes ji yra globalinė, rendumų, kaip galiojančių, „Es
ruoju metu pasaulio spaudos paskelbti autonomine rusų sri ja, kad kandidatas nebūtų nusi lioniu. Ir 1992 m. savaitraštis Gudija, įvedant vizas. Tačiau
tad ėjimai yra daugiau kompli tijos rusai gali priimti Rusijos
dėmesį atkreipė Rusijos-Estijos timi. Apie ištikimybės priesaiką kaltėlis, b ū t ų gero būdo, taip pat išspausdino pasikalbė Gudijos siena yra ilga, be jokios
kuoti. Visai kitas reikalas, pilietybę. O Rusija turi teisę
ginčas, kuriame kaltinanti šalis Estijai jie visai nekalba. atsisakytų anksčiau buvusio jimą su lietuviu, daugiau palie kontrolės. Dar didelį prestižinį
kuomet darosi labai neaišku, ginti savo piliečius" („Drau
yra Rusija. Nors rusai pradžioje Suprantama, kad su tais reika savo krašto įsipareigojimų, pri čiant Lenkijos planą Rytprūsių smūgį mums sudavė užs. reik.
kuria linkme eina Lietuvos gas", 1993.VII.27)". „Rusijos
aiškino, jog ginčas kilęs ir Esti lavimais Estija negali sutikti. Ir siektų ištikimybę Amerikai ir dalybų klausime. Šį kartą V. min. Gylys, atšaukdamas Lozo
politika! Tik tiek aišku, kad, parlamento tautybių taryba
jai dujų tiekimas nutrauktas kutena liežuvį paklausti: kiek mokėtų kalbėti, skaityti bei Povilionis kalba šiandieniniais raitį iš Vašingtono posto.
laimėjus LDDP ir Brazauskui, taip pat svarsto Rusijos piliety
teisių ir laiko apsispręsti davė
politinio Lietuvos gyvenimo
todėl, kad pastaroji neapsimoka
rašyti angliškai.
— Kokie Lietuvos - Vokieti
Lietuvos politika pradėjo bės
estams,
latviams
ir
lietuviams
klausimais, tad įdomesnius
įstatymo
p a t a i s a s . tiekimo sąskaitų, bet Baltfax
Tai argi Estija per daug iš klausimus ir atsakymus duoda jos santykiai?
daugiau orientuotis į Rytus. Tai Dauguma deputatų pasisakė,
rusiškoji NK\ D, ar sutiks
žinių agentūra ir Vakarų
savo būsimų piliečių reikalau- me mūsų skaitytojams.
— Nepaprastai sklandus, be
yra ta vadinamoji pragmatinė kad dvigubą pilietybę reikia
važiuoti į Sibirą, ar ne?
pasaulio spauda pranešė kitaip:
politika, kuria partija visą laiką įvesti rusams, gyvenantiems
— P o n e Povilioni, n u o pa priekaištų. Tačiau keista, kad
Nors patys patyrėme ir galė ja? Tikrai ne! Bet atrodo, kad
Rusija nepatenkinta neseniai
vadovavosi. Kai atgimimo lai NVS ir Baltijos šalyse („Lietu
sau
pasitarnaujanti
netiesa
dar
skutinio mūsų pasikalbėjimo tik įteikti pareiškimus visai
Estijos išleistu pilietybės įsta tumėm paliudyt:, bet leiskime
kais B r a z a u s k a s l a n k ė s i vos aidas", 1993.VII.27)".
vis yra viena Rusijos politikos d a u g k a s pasikeitė Lietuvos gauti Vokietijos pasiuntinybei
t y m u bei „Estijos vedama ginče nedalyvaujančiai bešališ
Amerikoje, kalboje, kurią jis
„dorybių".
kai
užsienio
žinių
agentūrai
politiniame gyvenime. Kokie Vilniuje, tenka laukti keletą
Manau, kad visi esame matę ,apartheito" politika prieš ten
pasakė Lemonte, buvo labai Afrikos ar Indijos vaizdus, kur
Išvardinti faktai rodo, kad pasikeitimai įvyko, išrinkus savaičių (mano pusbrolis laukė
gyvenančią rusų
tautinę prabilti. Štai ką Knight-Ridder
8 savaites — K.B.), kai tuo tar
aiški gaida — Lietuva yra Rusi lygumose ganosi šimtai zebrų ar
spaudos šaltiniai skelbia:
Rusija bei jos prezidentas netu B r a z a u s k ą prezidentu?
mažumą". Prezidentas Jelcinas
jos išlaikytinė. Visi duomenys, antelopių ir prie jų sėlina liūtės
ri
jokios
moralinės
teisės
Estiją
— Prieš rinkimus aš įspėjau pu kitos valstybės palengvino
„Nuo 1940 iki Sovietų Są
nepraleido progos įspėti, kad
kuriuos j i s pateikė apie ar kiti grobuoniai. Plėšrieji žvė
kuo nors apkaltinti. Priešingai, gyventojus nebalsuoti už LDDP. įvažiavimo sąlygas. Lietuviai
naujasis Estijos pilietybės įsta jungos sugriuvimo 1991 metais
Maskvos teikiamas žaliavas, rys iš visos kaimenės pasirenka
Rusija turėtų sėdėti tarptau Mano baimė visiškai pasitvir labai nusivylę šia tvarka (pro
tymas grubiai pažeidžia Estijoje Estija buvo sovietų karinių pajė
buvo teisingi. Tačiau jis nenu silpniausią auką ir, pradėję
tinio teismo kaltinamųjų suole tino: privatizavimas atidėtas, cedūra), kadangi pasiuntinybė
gų
okupuota.
Įvesta
marksistinė
gyvenančių rusų teises, ir pa
rodė priežasčių, kodėl taip yra. puolimą, jos iš savo žvilgsnio
už svetnaudžių savo piliečių — seni partijos nariai užima at atstovauja valstybei - tautai, iš
grasino, turįs priemonių maža santvarka sugriovė ligtol kles
Visi, atėję iš partijos eilių, taip nepaleidžia. Tokią taktiką ne
tėjusi krašto ūkį Tūkstančiai Estijos atėjūnų padrąsinimą sakingas pareigas, pasikalbė kurios lietuviai daug ko laukia,
jai Estijai priminti „kai kurias
kalbėjo. Galbūt dėl to nė daug vien tik žvėrys naudoja. Atrodo,
estų buvo nužudyti ir dešimtys nepaklusti svetingo krašto įsta jimai su kitų partijų atstovais daug tikisi.
geografines bei demografines
— Ar vokiečiai turi daug
stebėtis nereikėtų, nes šiaip ar Maskvoje y r a s u s i d a r i u s i
tūkstančių prievarta ištremti į tymams ir grasinimą Estijai — vyriausybės perreformavimo
tiesas". Būdingas per amžius
taip — visi iš to paties lizdo nuomonė, kad Lietuva yra silp
Sibirą. Siekdama Estiją pavers nepriklausomai valstybei! Susi reikalu nejuda iš vietos — sunkumų su įvažiavimu į Lie
carinės, o ypač sovietinės, Rusi
ti Rusijos dalimi, sovietinė daro įspūdis, kad Rusija dar vis nebuvo vedami.
tuvą.
iškritę. Todėl, taip sakant: niausia grandis visoje Pabaltijo
jos „galiūnų" prieš savo kaimy
valdžia atsiuntė šimtus tūks nepajėgia suprasti, jog „ko ne
— Tai Lenkijos muitinės
„Miško paukščiai į mišką žiūri". grandinėje. Pirma, Lietuva
— A. Brazauskas priešrinki
n u s naudotas kalbos tonas. tančių persikėlėlių, KGB
Brazausko patarėjai ir kiti neparodė atsparumo ir politinės
gauname reikalavimais bei gra minėje kampanijoje kalbėjo pasekmės. Lenkiška pusė mus
Rusijos p r e z i d e n t u i norisi agentų, karių ir darbininkų.
arčiau jo esantieji — tai senosios išminties, suteikdama pilietybę
sinimais, pasiimame ginklu" apie santykių pagerinimą su užtikrino, kad iki r u d e n s
priminti, kad Atlanto Chartoje Kai kuriuose miestuose, pavyz
atidarys dar vieną įvažiavimo
partijos elitas, visi buvę no visiems atėjūnams. Antra, paly
dienos jau praėjo. Teisingai Maskva.
įrašyti nedviprasmiški, visiems džiui Narvoje, atėjūnai rusai
menklatūrininkai. Kas jie buvo ginus su Estija, yra žymiai
vienas Švedijos žurnalistas kole
— Visi tikėjome, tačiau geri punktą. Be to, sunkiai susikal
taikomi, žodžiai: „Kiekviena sudaro 90 nuošimčių visų mies
praeityje, galbūt nebūtų taip tampriau prie Rusijos prisi
gai Kanados žurnalistui išsi santykiai liko tik paprastu mi bame su lenkais bendradarbia
šalis turi teisę pasirinkti tokią to gyventojų. Tikėdamiesi Es
svarbu, bet yra svarbiau, ką jie rišusi. Jeigu Estijos užsienio
tarė, kad „Rusija yra ta siur tu. Vietoje gerų santykių mums vimo klausimuose, ypač atsisa
valdymo formą, kokią ji laiko tijoje amžiams įsikurti, rusai ne
šiuo metu veikia, i kurią pusę prekybos tik 17% yra su Rusi
bėlė, kuri per amžius Baltijos buvo uždarytos dujos. Galbūt kius min. pirm. pirm. Suchockai
tinkama". Atrodo, kad obuolys tik nesistengė pramokti estų
tautos vežimas yra stumiamas. ja, tai Lietuvos toks procentas
tautų krauju mito".
Brazauskas Maskvoje turi geru pasmerkti Vilniaus okupaciją.
nuo obels netoli benukrito: kai kalbos, bet atsisakė santykiau
Kaip jau minėta, matyti aiškus — tėra su Vakarais!
— Ar matote pozityvius bū- Estijai sutikus, padėtis galėtų draugų, bet jie didelės įtakos
mynų nepakantos savybė ir da ti ar įsijungti į vietinį gyve
poslinkis į Rytus. Vis dažniau
simus
Lietuvos politikos pra
būti
derybinio
pobūdžio,
bet
Kremliuje neturi.
Maskva tai žino ir už tai bartinėje Rusijoje tebegyva.
nimą.
Rusai
viską
kontroliavo:
pasitaiko išgirsti įvairius gan Lietuvą šantažuoja. Ne iš šio,
kaip galima lygiomis teisėmis
— Kokioje politinėje plot dus?
Estijos ministras pirmininkas jie užėmė geriausias tarnybas,
dus apie kažkokius pasitarimus nei iš to iš Lietuvos pasklido
— Tikiu į naujus rinkimus.
derėtis su asmeniu, kuris laiko mėje dirbate Lietuvoje?
Mart Laar dujų tiekimo nu geriausius butus, buvo išdidūs
ir tariamas nuolaidas. Labai žinia, kad visai slaptai Maskvo
Sustingęs
ūkinis gyvenimas.
tau į smilkinį įbedęs užtaisytą
— Ir toliau p r i k l a u s a u
traukimą vadina „šiurkščiu ir nemandagūs, atmetė estų
aišku, kad Maskva stengiasi je lankėsi užsienio reikalų
pistoletą?
užsienių reikalų komitetui. Esu Gyventojai mato, kad vien tik
sauvaliavimu, nes dėl to turės
įvaryti kylį tarp lietuvių ir ki ministras. Rytmečio ekspresas
atsakomingas už vakarinį sky prekyba mums nepadės. Reikia
užsidaryti daug įmonių". Nesu
tų pabaltiečių. Ir tai jiems radijo b a n g o m i s p e r d a v ė
rių t.y. Rytprūsių, Lenkijoj, ir politinių veiksnių.
tarimas yra gana rimtas, buvo
sekasi, nes lietuviai šiuo Romualdo Ozolo komentarą
Vokietijos lietuvių reikalus.
net svarstomas NATO karinės
atžvilgiu jiems daug pasitarna apie ministro Povilo Gylio slap
NELEIS TYRINĖTI
Prieš keletą savaičių buvau už
organizacijos bei kaimyninių
vo.
TURINO DROBULĖS
klaustas, ar sutikčiau eiti
tą vizitą į Maskvą. Apie tai šiaurės šalių posėdžiuose.
Artimiausiu
metu moksli
Karaliaučiuje pasiuntinio parei
Štai tikrieji, Vakarų pasaulio
Tas pasitarnavimas: Lietuvos Lietuvos spauda ir net užsienio
ninkams
nebus
leidžiama
tyri
gas. Galvota, kad aš atsisakysiu.
pilietybės įstatymas. Tuo įsta reikalų ministerijos pareigūnai spaudos iškelti ir išvardinti,
Man sutikus, jau kelios savaitės nėti Turino drobulės. Šiaurės
tymu Maskva labai džiaugiasi visai nieko nežinojo. Paaiškėjo, faktai:
Italijos metropolijos kardinolas
viešpatauja tyla.
Estija yra maža 1.6 milijonų
ir norėtų, kad Latvija ir Estija tik tuomet, kai iš Maskvos pra
— A r esate p a t e n k i n t a s lie Giovanni Saldarini paneigė
tą pat darytų. Tačiau besi dėjo teirautis. Vadinasi — „Yla gyventojų valstybė, kurioje
tuvių
padėtim tuose kraštuo gandus, neva vėl būsią mėgi
džiaugdami neužmiršta ir kra iš maišo išlindo". S l a p t a i prieš 1940 metų sovietų okupa
nama nustatyti drobulės amžių
se?
nus u ž s u k i n ė t i . V a d i n a s i , kalbama: „Kadangi Brazauskas ciją gyveno 88,2% estų ir tik
— Priešingai Vokietijai, karbono keturiolika metodu.
pataikavimai jokios naudos keičia kryptį ir pradeda daryti 8,2% rusų. Šiandien Estijoje
lietuvių
teisės Rytprūsiuose ir Pasak kardinolo, tiesos neati
neduoda, o santykius su mūsų nuolaidas, tad Maskva norėtų gyvena apie 600,000 rusų, kas
Lenkijoje yra aiškiai apibrėžtos. tinka ir tvirtinimai, kad drobei
kaimynais gerokai atšaldo. su juo pasimatyti". Rusijai yra sudaro apie 40 nuošimčių visų
Užsienyje rusai ir lenkai kreipia gresiąs suirimas. Drobės
Lietuva, suteikdama pilietybę svarbu pralaužti Pabaltijo krašto gyventojų. Jie nekviesti
dėmesį į savo mažumų teises. autentiškumas bei konservacivisiems atėjūnams: kolonis frontą, ir ieško silpniausių Estijoje atsirado sovietų okupa
bet, deja, tik ne savo kraštuose. jos problemos sudaro pagrindi
tams, KGB-istams, Raudonosios vietų, manydama, kad Lietuva cijos metais ir dabar, Estijai vėl
— Kokia y r a šiandieninė nes birželio 10 d. Romoje
armijos karininkams ir jų šei ir yra ta silpniausiai grandis. R. atgavus nepriklausomybę, ne
Lietuvos politinė s t r u k t ū r a ? prasidėjusios konferencijos
moms, ne tik legalizavo „Trojos Ozolo žodžiais: „Be reikalo yra grįžta į savo kilmės kraštą, bet
— LDDP ir toliau laiko pa temas. Joje be kita ko svarstomi
arklį", bet pakenkė latvių ir rodomas rūpestis dėl Rusijos reiškia nepasitenkinimą Estijos
grindinį raktą visose žinybose. ir 1988 metais atliktų moksli
estų reikalams. Latviams ir es vienokių ar kitokių ėjimų. Rusi vidaus santvarka, reikalauja
Tas man primena bananų res nių tyrimų rezultatai, teigian
tams tokių „Trojos arklių" nele jai tai irgi yra svarbu, nes visokių pirmenybių bei išim
publikas. Dalis ..Sąjūdžio" tys, priešingai tradicijai, jog
galizuojant, Maskva rėkia, kad Amerikos Kongresas yra surišęs tinių teisių. Estija jiems duoda
narių įsteigė konservatorių audinio amžius siekiąs tiktai
rusai yra skriaudžiami, tuo Rusijai pagalbos tiekimą, su ka dvejų metų malonės laikotarpi
Viduramžius. Ekspertai yra rim
estų kalbos pramoki mui, bet jie Lietuvos ambasadorius Stasys Lozoraitis ir ministras pirm. Adolfas partiją, mėginama iš centro
pačiu metu kiršindama rusia- riuomenės išvedimu".
tai suabejoję mokslinio tyrimo
partijų sudaryti koalciją.
Rusija ieško Lietuvos nuolai reikalauja, kad Estijos pilietybė Šleževičius politinėje-visuomeninėje konferencijoje Detroite.
kalbius, kad jie nepaklustų Es
Nuotr
HRStrategies
— O santvkiai su užsieniu? korektiškumu.
tijos įstatymams. Sprendžiant dų, kad galėtų Jungtinėse Tau jiems būtų suteikta be jokių
užsieniečių statuso įstatymą, tose sakyti: Lietuva laikosi susi
pradėjo streiku grasinti Estijos tarimų, tad mes kariuomenę
lagerio valdžią apie visokius išsišokimus. Už tai jiems
II DALIS
rusiakalbiai. Narvos mieto tary laiku ir išvedėme. O Latvijoje ir
suteikiamos lengvatos.
bos pirmininkas Vladimiras Estijoje vykdomas ,,etninis
— Jūs tikriausiai irgi supratote savo kaltę?
Čuikinas pasakė, kad padėtis valymas", tad mes turime sau
LAGERYJE
— Ne. Niekam nesu nusikaltęs.
gali tapti nesukontroliuojama, goti „rusiakalbių" teises! Rašy
Kiaulės akutės piktai sublizgėjo.
praneša BNS. Tačiau iš kitų damas šias eilutes, išgirdau,
ĮVESDINIMAS
l
ZONĄ
—
Perspėju jus. Per mažai gavote.
VIDMANTAS POVILIONIS
pranešimų galima spręsti, kad kad Brazausko kelionė savaitei
— Jūsų neklausė.
Dairausi po lagerį- Spygliuota viela aptvertoje teri
padėtį mieste tvirtai kontro atidedama. Turbūt, pradėjus tą
Tokia
pažintis...
38
torijoje trys pastatai. Ir išvietė. Vienas ilgas vienaaukš
liuoja jėgos, palaikančios impe reikalą plačiai komentuoti, pa
Koridoriuje
ant sienos kabo mūsų „milicijos" bu
tis iš dviejų gyvenamųjų skyrių su įėjimu per vidurį.
— Oi, vaikinai, jūs pas mus?
matė, kad tokiam susitikimui
rinę Rusijos politiką.
Kairiojoje pusėje daugiausia nusenusių ir nedirbančių. dėjimo tvarkaraštis. Kam ateina eilė, vakare užsiriša
Džiaugsmingai, žydiška intonacija.
Ta imperinė politika nėra net reikia rimčiau pasirengti.
Dešinioji — darbingųjų skyrius. Tarp jų koridorius, jo mėlyną raištį su rusiškomis raidėmis SVP — „Soviet
Spaudžiame rankas.
J u o z a s Zygas
Ir traukiame trise palei lentinę tvorą į savo namus. vienoje pusėje mažuose kambarėliuose prausykla, bib vnutrennego poriadka" arba „suka vyšla poguliatj"
Mus lydi trys automatininkai ir prižiūrėtojas Tem lioteka. Ir kambarys, kuriame vienas latvis, kaimo siu (lietuviškai pažodžiui — vidaus tvarkos tarnyba arba
bei kitokio pobūdžio susibūri piame maišus, o Volodia dar ir lagaminų.
vėjas, siuva pagal užsakymus madingus rūbus Bara kalė išėjo pasivaikščioti), paima sąsiuvinį ir vaikšto at
ĮGYVENDINTAS SENAS
mus konkrečiai iškilusioms pro
ševo aukštuomenei. Dar — sandėlis. Madingasis kišęs ausį: bene nugirs ką kalbantį ne taip, kaip reikia'
Širdyje lengva. Atvažiavau.
SUMANYMAS
blemoms nagrinėti. Plungėje,
Volodia vis kalba. Grįžta jis iš ligoninės, kuri čia siuvėjas bent dešimt metų nematė normaliai apsi ir užtarnaus siuntinį be eilės. Tuo pačiu atitraukia
dėmesį nuo neetatinių, nebudinčių, tačiau siuvančių
Liepos 30 d. Varniuose įkurta Oginskių rūmuose, žadama pat. Niekada nežinai, žmogau kaliny, kur tave veža. rengusio žmogaus. Suskretęs, nevalyvas.
pirmyn atgal, budriai besiklausančių, jei tik mato, kad
Kitoje koridoriaus pusėje mažytė valgykla. Ir
nauja institucija — Žemaičių įkurti Žemaičių kilmės dailinin Todėl ir ligoninėn varo su visais daiktais. 0 daiktų per
stovi du žmonės ir kalbasi. Šitos organizacijos nariai
kultūros akademija. Tokią aka kų kūrinius iš viso pasaulio. ilgus metus prisirenka. Gaila mesti perskaitytą knygą, Aleksandrovo kabinetas. Aleksandrovas — zonos virši lietuviškai trumpai vadinami kalėmis, o rusiškai —
gaila mesti seną batą. Todėl ir išvedė širdininką ninkas. Stulbinančios išvaizdos. Kokio metro devynias
demiją kadaise buvo sumanę („Lietuvos rytas", 07.30)
suka. Tai sumarazmėję latvių esesiniilkai, rusų vlasoMogileverį su visa manta. Kad tuščiom rankom ne dešimties centimetrų ūgio, nepaprastai plačiu
įkurti didieji žemaičiai Simonas
vininkai,
kalti tuo, kad nesugebėjo pasirinkti šeimi
STAKLIŠKIŲ GĖRIMAI
vaikščiotų. Kad pajustų, kaip ligoninėje per savaitę užpakaliu ir mažyte galva. Gerai, kad a n t tokio žardo ninko. Užuot ponavę, pila savo dvidešimt penkerius.
Daukantas ir Motiejus Valan
nematyti majoriškų žvaigždžių. Toks laipsnis ir idio
čius. Sumanymas nebuvo įgy
Naujus gaivinančius gėrimus sustiprėjo. Volodia graibosi apie širdį, vis prašo:
Priekyje jų vadas — Berijos bernas — Pačiulija. Ant
to snukis nedera. Tą pačią dieną išsikvietė mane.
— Sustokime.
vendintas, tad n u t a r t a tai pradėjo gaminti Stakliškių
plikos galvos keli penkiakapeikiai pluoštai pūkų. Be
Mes su Sergejumi veržiamės pirmyn, į lagerj. Grie- Paklausinėjo kas ir kaip. Pasakė, kad lageryje yra gerų
padaryti dabar, pasitinkant S. gamykla „Lietuviškas midus"
dantis. Ten, kur turėtų būti veidas, vien nosis. Pats
biu
lagaminą ir vos neišmetu. Knygos. Tempiu sker žmonių. Su jais turiu bendrauti. Patarė nesidėti su
Daukanto gimimo 200-ąsias me kartu su bendra Lietuvos—JAV
mažiukas. „Kyla" kabo kelnėse iki kelių, vaikšto
tines. Naujos institucijos tikslas įmone. Gėrimai gaminami iš na sas. Kojos klimpsta.
žydais ir kitais, kurie tik ir galvoja kaip mus, žalius, sulenktomis per kelius kojomis. Kasčejus. Gal net
— burti Žemaitijoje gyvenan tūralių produktų. Pirmą kartą
— Lietuviai geri žmonės, — sako Volodia.
panaudoti. Paskui juoksis, kai sėdėsime karceryje. -^mirtingasis. Niekas nieko apie jį nežino. Terminas
čius, taip pat centrinėse mokslo Lietuvoje jie išpilstomi į pusan
Ir sustojame prie šlagbaumo.
Paprašiau nesirūpinti mano pažintimis. Atrado mat — — neapibrėžtas.
įstaigose dirbančius šio krašto tro litro talpos plastikinius
Priešais mažas namelis grotuotais langais, aplink geri nusikaltėliai, blogi nusikaltėliai. Paaiškino, kad
istorijos ir kultūros tyrinėtojus. butelius. Produkcija ekspor lentų tvora lyg gyvulių aptvaras.
kaliniai turi savo aktyvą, tarybą. Tai supratę savo
(Bus daugiau)
Žemaičių kultūros akademija tuojama į Nepriklausomų Vals
kaltę, žengiantys pasitaisymo keliu. J i e žiūri tvarkos
Netoli — miškas.
rengs konferencijas, seminarus tybių Sandraucos šalis.
lageryje, jie sprendžia įvairius klausimus, jie perspėja
Nemažas kiemas ateityje man sumažės.

Slaptos kelionės ir nesuprantami
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LIETUVIŲ FONDAS
IŠEIVIJAI IR LIETUVAI
Pokalbis su LF valdybos
pirm. Stasiu Baru
Lietuvių fondo 30-ties metų
veiklos laikotarpyje nedaug
rasime vyresnės kartos lietuvių-išeivių, kurie nebūtų
Lietuvių fondo nariais. Yra jų ir
vidurinėje kartoje. Gal nedaug
jų rasime jaunoios kartos tarpe.
Tačiau per 31 metus LF išdalin
ti per 3.5 mil. dolerių išeivijos
lietuvybės išlaikymui savaime
kalba, kiek svarbi ir reikšmin
ga buvo, yra ir ateityje bus LF
parama išeivijos lietuvių kultū
rai, švietimui, mokslui, menui
ir spaudai, kuria naudojasi viso
pasaulio lietuviai, iškaitant Lie
tuvą.
Lietuvių fondo taryba ir val
dyba savanoriškai, be jokio
atlyginimo (kas sunkiai supran
tama dabartinėje Lietuvoje) at
lieka šios finansinės jėgainės
stiprinimo bei prasmingo pa
naudojimo darbą, yra stipriai
remiama plačios lietuvių visuo
menės išeivijoje. O aukų ir
palikimų reikia dar daugiau dėl
išeivijos poreikių, dabar pri
sidėjus ir Lietuvos atstatymo
reikalams.
Lietuvių fondo planavimo ir
vykdomų darbų našta labiausiai
krinta ant valdybos pečių ir LF
įgaliotinių vietovėse. Norėdami
patirti paskutinius Lietuvių
fondo rūpesčius, užkalbinome
valdybos primininką Stasį
Barą:
- Neseniai LF atliko 1992
m. pelno paskirstymą. Prašy
mų buvo keturis ar penkis
kartas daugiau, negu skirsty
mui lėšų. Ar jūs esate paten
kintas atliktu paskirstymu?
— Lietuvių fondo pelno pa
skirstymas vyko sklandžiai ir
teisingai. JAV lietuvių bendruo
menės krašto valdybos, Lietu
vių fondo tarybos paskirti į
pelno skirstymo komisija atsto
vai buvo gerai susipažinę su
prašymais ir atliko sąžiningą
paskirstymą. Rūpestį kelia ne
pakankamas skirstymui fondų
turėjimas. Nepatenkinta daug
prašymų, kuriuos tikrai reikėjo
paremti, turint pakankamai
skirstymui lėšų. Šiuo metu
Lietuvių fonde yra 6,624 nariai,
kurie per 31 metus sudėjo
6,363,000 dolerių ir iš in
vestuoto kapitalo buvo paskirs
tyta 3,588,611 dol., o šiais me
tais buvo paskirstyta 286,075
dol. lietuviškiems išeivijos ir
Lietuvos reikalams.
Peršasi mintis, jeigu turėtu
mėm 10,000,000 dol. pagrindinį
kapitalą, tai kiekvienais metais
galėtumėm paskirstyti daugiau
pusės milijono dolerių. LF
valdyba šį rudenį yra užsibrėžu
si vykdyti naujų narių sura
dimo vajų ir didinti pagrindinį
kapitalą.
— LF lėšų laukia ir Lietuva
greta jai jau skirto vieno mili
jono dolerių. Ar numatomi
Lietuvai papildomi Lietuvių
fondo milijonai?
— 1991 metais LF narių buvo
atsiklausta ir gautas pritarimas
pagrindinio kapitalo vieną mi
lijoną padovanoti Lietuvos
švietimo ir kultūros reikalams.
Buvusio švietimo ministro D.
Kuolio pastangom buvo sudary
ta Lietuvoje 12 narių komisija,
kuri paskirstė įvairiom švieti
mo, kultūros žinybom visą dova
notą milijoną. Iš paskirtos
sumos jau išmokėta daugiau
kaip 200,000 dolerių. Lietuvių
fondo tarybai pasiūlius ir
29-tam LF narių suvažiavimui
pritarus, buvo nutarta ir vėl
narių atsiklausti dėl tolimesnio
pagrindinio kapitalo tvarkymo.
Manome, kad tai pats demokra
tiškiausias būdas, kai nariai
patys nutaria, kokią dalį savo
įnašo paliks ir toliau LF žinioje

LF pirmininkas Stasys Baras.
išeivijos reikalams, ir kokią dalį
skirs Lietuvai.
Gavę ir mūsų narių atitinka
mus nurodymus, žinosime, ko
kią pagrindinio kapitalo sumą
reikės perduoti Lietuvai.
— Girdime apie sauvaliavi
mus ir suktybes Lietuvoje,
gaunant išeivijos finansinę
a r daiktinę paramą. Kaip to
išvengia t a s skirstomas mili
jonas Lietuvai?
— LF sudėtyje, laikantis įsta
tų, yra sudaryta patikėtinių
taryba, kurios pirmininku buvo
išrinktas dr. Antanas Razma.
Patikėtinių taryba yra atsa
kinga už išmokėjimus Lietuvai.
Skaitytojų aiškumui galiu pa
kartotinai paaiškinti, kaip
daromi išmokėjimai iš LF Lie
tuvai dovanoto milijono. Internal Revenue Service (IRS)
prižiūri pelno nesiekiančias
organizacijas, kam yra teikiama
parama ir kaip yra daromi iš
mokėjimai. Aukotojai skirtas
LF aukas nusirašė nuo federalinių mokesčių, todėl parama
gali būti nukreipta tik pelno nesiekiančiom organizacijom švie
timo ir kultūros reikalams. Lie
tuvoje tokių organizacijų beveik
nėra, ten kol kas viskas valdžios
žinioje. Darant išmokėjimus, su
siduriama su sunkumais. Pvz.
universitetams iš dovanoto mili
jono buvo paskirtos studentams
stipendijos. Universitetai norė
jo, kad visa suma būtų persiųsta
į jų banko sąskaitą, o po to savo
nuožiūra padalinti studentams.
To mums, deja, IRS neleidžia
daryti, nes negalime remti val
džios įstaigų, nors jos pagal
paskirtį ir būtų kvalifikuotos
gauti paramą. Suradome išeitį
ir paramos čekius išrašome to
universiteto studentams, kurie
atsiunčia pažymą, kad studijuo
ja ir tik tada jų adresu išsiun
čiame vardinius čekius. Pana
šiai yra daroma ir su kitos
paramos išmokėjimais. Tarkim,
gavęs paramą valdiškas muzie
jus norėtų, kad paramos čekis
būtų išrašytas muziejaus vardu
ir pasiųstas į Vilnių. Patariame
įrangą užsisakyti Vakarų vals
tybėse ir gavę užtikrinimą, kad
sutarta įranga yra pristatyta ir
įmontuota, išmokame Vakarų
firmoms už parduotas prekes.
Taip darydami išmokėjimus, iš
vengiame nesąžiningumų ir pa
tenkiname IRS reikalavimus.
— D a b a r labai gausus viso
kių a u k ų r i n k i m a s Lietuvai.
Tas sumažina a u k ų gavimą
LF, o jų reikia daugiau. Kaip
sprendžiate šią problemą.
— Skaitome ir matome, kad
mūsuose aukų rinkimas Lietu
vai su kiekviena diena gausėja.
Daug yra kilnių tikslų ir planų
telkti paramą, bet taip pat rei
kia budėti, kad kartais teikia
ma parama neatsidurtų Gariū
nų turguje. LF parama yra nu
kreipta į Lietuvos žmogų:
studentą, specialistą, kuris po
2-5 metų bus patyręs savos sri
ties žinovas ir tvarkys Lietuvos

reikalus pagal vakarietišką
sampratą. Esu įsitikinęs, kad
tuo keliu eidami netrukus pa
matysime teigiamus rezultatus.
Išeivijoje jaunimo ir lietuviško
švietimo, ypač priešmokyklinio
negalime užmiršti ir turime jį
VYTAUTAS BIELIAUSKAS
stipriai remti. Neturėtumėm
pamiršti ir kultūrinių reikalų,
(Pabaiga)
grupinė, valdinė ir asmeninė
spaudos, radijo laidų, chorų,
korupcija. Pirmas žingsnis kovo
Kliūčių šalinimas
teatrų ir t.t. Galime tikrai di
je su korupcija yra nomenklatū
džiuotis puikiai parašyta ir
Kaip matome, dabartiniai ros privilegijų panaikinimas. Po
išleista Lietuvių egzodo litera santykiai tarp Lietuvos ir iš to eina tvarkos įvedimas, kurios
tūros knyga. Trūksta panašių eivijos yra tam tikrame krizės pasekmė: kiekvienam gyvento
leidinių apie išeivijos muziką, stovyje. Kaip reikėtų tai patai jui garantuota (ne tik elitui!)
dailę, chorus, operą, mokslinin syti?
asmeniška ir turto apsauga.
kų darbus ir jų išradimus. Rei
4. Lietuva turi kiek galint
Pirmiausia gal reikėtų net
kės Lietuvių Fondui remti ir tokią kraštutinę tezę pasvars greičiau išspręsti išeivijos
daug kitų leidinių, nes Lietuvo tyti: ar nereiktų viską užmiršti? pilietybės klausimą ir sudaryti
j e apie išeivijos įnašą į Lietuva dabar gali gyventi be iš sąlygas viso pasaulio lietuviams
lietuvišką kultūrą mažai kas eivijos, ir išeivija gali gyventi be dalyvauti Lietuvos atstatyme.
žino ir vargiai sužinos, jeigu Lietuvos. Išeivija jau daugiau Lietuvai tikrai bus naudingiau
mes to nepadarysime. Be LF negu 50 metų išsilaikė be Lie praplėsti pilietybės teises,
paramos, netikiu, kad galėsime tuvos, tai gal ji ir toliau galės be įjungiant į piliečių grupę visą
įvykdyti tikrai tuos svarbius jos apsieiti. Iš kitos pusės, išeivijos jaunimą, nepaisant,
planus. Manau, kad Lietuvių Lietuva savo kančias pati pra kur kas gimęs.
Fondui aukos nesumažės, ir ėjo, tai dabar ji viena galės atsis
5. Lietuvai reikia susigąžinti
naujų narių skaičius padidės, tatyti.
dekalogo principais paremtą tei
jeigu finansiniai prisidės dabar
Tai yra prarajos tezė: „Mes ir sę ir moralę, ir tuo būdu grįžti
jau pajėgi mūsų jaunesnė karta. jūs" — tarp mūsų nėra nieko į Vakarų civilizaciją.
— Žinau, kad netrukus b u s bendro! Tai būtų bene tragiš
6. Išeivijai reikėtų savo para
v y k d o m a Lietuvių fondo na kiausias santykių sulikvidavi- noją panaikinti, priimti ištiestą
rių apklausa, kurioje nariai mas, dėl kurio visi nukentė- dabartinių Lietuvos vadovų
galės pasisakyti, dėl pagrin tume. Lietuva atsisakytų dau ranką ir stot į eiles, duodant
d i n i o k a p i t a l o a t s k y r i m o giau negu 25% savo tėvynę my įnašus Lietuvos ateičiai, tuo
Lietuvai. Kaip numatote tai linčių tautiečių, prarasdama jų būdu taip pat atgaivinant as
įvykdyti?
paramą, paskatinimą ir pagal meniškus ir istorinius ryšius su
— Kaip minėta, rugpjūčio ir bą, sistemos keitimo beieškant. savo tauta.
rugsėjo mėn. bus vykdoma an Išeivija prarastų savo tautinį
7. Lietuvos valdžia neturėtų
t r a Lietuvių fondo narių ap i d e n t i t e t ą ,
įsijungtų
ir bijoti įjungti į savo gretas
klausa dėl pagrindinio kapita atsisakytų savo eteninių šaknų. išeivijos specialistus. Estija ir
lo atskyrimo Lietuvai. Nariai Šito net negalima įsivaizduoti. Latvija turi ir savo vyriausybės,
gaus laišką ir kortelę, kurioje Prarajų tarp mūsų dar nėra ir ir savo diplomatijos sąstatuose
reikės pasakyti savo norą, kaip gal nereiks mums jų kurti.
gabių išeivių, kurių pasiruoši
turės būti tvarkomas jų įnašas
Taigi, kaip galime barjerus mas ir talentai yra stipriai
Lietuvių fonde: palikti jį LF pašalinti, tarpeklius peržengti, pagreitinę jų organizacinį bei
pagrindiniame kapitale, ar no sau ir kitiems gyvenimą pratur ekonominį atsistatymą. Ir buvu
rimą sumą, išskyrus 100 dol., tinti?
sioji, ir dabartinė vyriausybė
skirti Lietuvai (100 dol. liks
Turiu keletą konkrečių pasiū yra padariusi milžiniškų klaidų
Lietuvių fondo pagrindiniame lymų. Lietuvai ir išeivijai reikia tarptautiniuose santykiuose ne
kapitale, kad nebūtų panaikin atstatyti partnerišką dialogą: iš blogos valios, bet vien tik dėl
ta narystė ir balsavimo teisė). reikia atidaryti vieni kitiems ir nesiorientavimo. Reikia mums
Nariai, sumažinę savo įnašą, sa duris, ir širdis, todėl vertėtų visiems vieni iš kitų mokytis.
vaime turės mažiau balsų. Na įvykdyti tokius sprendimus:
Išeivija, per 50 metų pasaulyje
riai, turintys 100 dol. įnašą, 1. Lietuvos vadovai asmeniš klaidžiojusi, savo ateitį kūrė
apklausoje nedalyvaus ir laiško kai, ir LDDP kaip grupė, privalo laisvėje. Lietuva savo ateitį mė
negaus. Lietuvių fondo nariai, viešai atsisakyti komunizmo. gino statyti okupacijos sukur
negrąžinę užpildyto Pagrindinio Jei Jelcinas ir jo bendradarbiai tų stabų šešėliuose. Dabar tie
kapitalo skyrimo pareiškimo iki galėjo viešai išstoti iš komu stabai ir jų šešėliai yra griuvę,
1993 m. rugsėjo 30 d., bus lai nistų partijos ir ją pasmerkti, tai bet reiks laiko, kol jų likučiais
komi, kad savo visą įnašą kodėl negali to padaryti ir Bra ir jų apliką gadinančiais kva
palieka Lietuvių fondo pagrin zauskas, ir Juršėnas, ir Šleževi pais bus galima nuskratyti.
diniame kapitale ir jų įnašas čius, ir kiti? Jie sakosi, kad Mes, išeiviai, padėdami Lietu
bus tvarkomas kaip iki šiol.
daugiau nepriklauso LKP, bet vai numesti visus sovietinės sis
Išmokėjus, jau anksčiau pa ar jie yra pasiryžę mums užtik temos likučius, ir sau padėsime.
skirtą. Lietuvai milijoną ir rinti, kad jie yra atsisakę ir tos Mes visi esame sužeistos tautos
pridėjus prie to sumos, nepai partijos ideologijos? LDDP, pa vaikai — visi, kur bebūtume —
sant, kaip bus narių pasisakyta rėmusi LKP turtą ir tik pakei ir mes visi turime padėti savo
dėl dabar pravedamos papildo tusi jos vardą, privalo aiškiai tautai gyti, tapti sveika. Tai da
mos paramos Lietuvai, atitinka pasisakyti prieš komunizmą, rydami, mes nusiimsime barje
mai sumažės ir Lietuvių fondo savo pirmtakūnės vardu atsi rus, peržengsime tarpeklius ir
pajamos, todėl vadovybė dės prašyti tautos ir aiškiai garan panaikinsime prarajas. Mūsų
visas pastangas kaip galima tuoti tautai, kad ji gailisi dėl santykių kliūtys esame mes pa
daugiau surasti naujų narių ir LKP Lietuvai padarytų skriau tys, ir tik mes patys, kartu dirb
naujais įnašais papildyti su dų, kad ji nori būti rehabilituota dami, galime ir turime jas nu
mažėjusį fondo pagrindinį ir yra pasiryžusi atiduoti visas galėti.
kapitalą. Lietuvių fondas turi savo jėgas Lietuvai, atsižadė
likti stipri finansinė-visuomeni dama bet kokių įsipareigojimų
nė organizacija, užtikrinanti iš Maskvai, sovietijai ir komuniz
eivijai lietuvišką švietimą ir mui.
kultūrą. Būdami tautiškai susi
2. Lietuvių tauta ir išeivija tu
pratę ir turėdami savo tarpe
rėtų šitokį klaidų pripažinimą ir
išsilavinusių, lietuviškai mąs
jų apgailėjimą priimti, atleisti
tančių šviesuolių, sulauksime
visiems tiems, kurie, tik grupei
didesnės pagarbos, dėmesio, pri
priklausydami, prasikalto, bet
pažinimo iš amerikiečių bei
asmeniškų nusikaltimų nepa
tėvynainių ir tuo padėsime įgy
darė. Tuo būdu LDDP ir jos
vendinti Lietuvoje tikrą demo
nariai visi būtų rehabilituoti
kratiją.
nuo komunizmo ir galėtų visas
jėgas skirti Lietuvos atstatymui,
o ne savęs dėl praeities teisi
nimui ir gynimui. Atlaida yra
Užbaigiant pokalbį, belieka reikalinga visiems: ir tiems,
tik palinkėti kad Lietuvių fon kurie jos prašo, ir tiems, kurie ją
do narių skaičius nuolatos aug duoda. Tai reiškia egzistencinį
tų, kapitalas didėtų ir gauna sprendimą, kuris turėtų galuti
mos palūkanos padėtų išlaikyti nai užbaigti įtarinėjimus, nea
Nors ir nelinksma paciento dalia, bet
lietuvybę bei ugdyti, palaikyti pykantą ir kerštus.
tautinę sąmonę šiapus ir ana 3. Lietuvoje turi būti grąžinta šis vaikutis linksmai Šypsosi
Vilniaus universiteto Vaikų
pus Atlanto.
teisė ir teisingumas. Šitam ligoninėje, nes aplankė Lithuanian
Br. J u o d e l i s įvykdyti turi būti sustabdyta Mercy Lift atstovai.

KLIŪTYS SANTYKIUOSE
TARP IŠEIVIJOS IR
LIETUVOS
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— virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatyrriu i namus
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
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Tel. 704-430-7272

REAL ESTATE

10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
pas mus
FRANK ZAPOLIS
3208V 2 West 95th Stret

GREIT t
PARDUODA

Tel. — (708) 424 36E4
(312) 58

iSL',

ELEKTROS.
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
i
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

HELL IN ICE
Onutė Garbštienė
A diary (much likę that of Ann
Frank). vvhich begins in 1941 when
a group of Lithuanians were loaded in cattle cars and dispatched to
the vvastelands of Sibena. This dia
ry is a record of a woman — a
people-a nation. ravaged by a
vicious occupying force. but resisting and surviving
Translated by Raimonda K.
Bartuška. 256 pajes. hard cover
Published in Vilnius 1992. Book
price $13 00 Shipping and handling in USA S2.00. Canada — $3.00.
Illinois residents add $1.14 for sales
tax. Send orders to: Draugas,
4545 W. 63rd St., Chicago, II
60629-5589.

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
•' MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba*
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmėntus Ii" Žemę. •
• Pensininkams Nuolaida'.'* . _
HOUSE REDUCED TO SELL
by ovvner. Palos Hills vic. A bdrro.
r a n c h : 2'-2 bath; bsmt. with fam. room;
large kitchen; many extras. $149,00.
Call 708-599-2831

HELP VVANTED

Nevedęs amerikietis išvyksta į Lie
tuvą 1994 m. vasario mėn. Norėtų su
sirasti neištekėjusią merginą (tarp
20-30 metų), vertėją ir bendrakeleivę.
Mokėtų algą. Siųskite dabartinę nuo
trauką ir laišką:
Jim Pranckus
Baltlc Trade Inc.
P.O. Box 71
Union Mills, IN 46382

VYTAUTAS L A N D S B E R G I S

ATGAVĘ VILTĮ
Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininko kalbos, išleis
tos Kanadoje. Tai labai padrąsinančios ir j tikrovę atviromis
akimis įžvelgiančios ir miniai pasakytos kalbos. Jžangą pa
rašė PLB pirmininkas Vytautas Bieliauskas, išleido Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė, redagavo Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė. Leidinys turi 227 psl., gausiai iliustruotas. Šia knygą
verta įsigyti ir perskaityti. Leidinys didelio formato. Knygos
kaina 10 dol. Illinois gyventojams Tax 0.88 et. Persiuntimo
išlaidos: USA — 2 dol., Kanada— 3 dol.
Užsakvmus siųsti:
Draugas
4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629
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SIUNTINIAI, MUITAI IR
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TRANSPAK
Jau nuo pat pradžios įstatyminių muitinės potvarkių
paskelbimo, TRANSPAK firma su savo atstovais Lietuvoje pra
dėjo rūpintis, šiuo laiku labai aktualiais ir visai lietuviškai
visuomenei jautriais, muito klausimais. Buvo dirbama taip, kad nei
siuntėjai, nei gavėjai Lietuvoje nemokėtų Jokių muitų, šių
pastangų rezultatai:
Dabar yra patvirtinta oficialiai, kad siunčiant per
TRANSPAK JOKIŲ MUITINIŲ MOKESČIŲ NĖRA .
K o m e r c i n ė s siuntos p r e k y b i n i a i s tikslais t u r i būti
deklaruojamos.

SIUNČIANT SIUNTINIUS SAVO ARTIMIESIEMS
PAGALBOS TIKSLU, SIŲSKITE PER TRANSPAK.
MUITO NEBUS!
Pinigus pervedam doleriais jūsų giminėms.
MAISTO SIUNTINIAI:
MAŽAS bet VERTINGAS: kava, arbata, kakava, apelsinų
koncentratas, aliejus, mėsos konservai, vitaminai — TIK $39.
55 svarai: cukrus, dešros, aliejus, sūris, kava, apelsinų
koncentratas ir kt. $98.
22 svarai: mėsos gaminiai ir aliejus, $95.
45 svarai: įvairaus maisto be mėsos, $75.
Visi siuntiniai sudaryti iš užsienietiškų produktų, išskyrus
rūkytas dešras ir sūrį.
Mūsų atstovai šiuose miestuose: Detroit, Cleveland, Hartford,
New York, St. Petersburg, FL.

atsakymą į savo klausimus gausite tuoj pat.

CAROO — siunčiame oro linija

•525 South Ttth Avenue

HISCELLANEOUS

Rašydami būtinai praneškite savo telefono numerĮ —

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

t^MBM"

CLASSIFIED GUIDE

223 Katvarlfcj gatvė
VHntuSt Lietuva
Telefonai: 77-7»-f7 Ir 77-S3-S2

Siųskite per seniausią siuntinių Į Lietuvą įstaigą

TRANSPAK
2638 VV. 69th STREET
Chicago, IL 60629
(312)436-7772
Išsikirpkite ir pasilaikykite!

LAIŠKAI
REDAKCIJOS LAIŠKAS
Dar kartą norime priminti
(nors jau esame daug kartų ra
šę) visiems skaitytojams ir
laiškų šiam skyriui rašytojams,
kad „Draugo" redakcija nesi
ima atsakomybės už laiškų
turinį. Kadangi laiškai yra
pasirašomi tikrais vardais ir
tikromis pavardėmis, žmonės,
kurie juos rašo, atsako už savo
skelbiamas mintis ir faktus.
Jeigu kas su tomis mintimis
nesutinka, arba jose pasitaiko
klaidų, paprastai labai greitai
atsiliepia kiti laiškų rašytojai ir
patikslina (kartais net protes
tuoja).
Ypač aštrių protestų ir kriti
kos susilaukė dr. Antano Raz
mos laiškas „Kodėl dr. K. Bobe
lis karaliavo", spausdintas š.m.
birželio 30 d. Būta net grasini
mų redakcijai ir piktų išpuolių,
todėl labai stipriai pabrėžiame,
kad pareikštos laiške mintys
yra tik dr. Antano Razmos ir
jokiu būdu neatspindi „Draugo"
nuomonės. Mūsų dienraščio
laiškų skyrius cenzūros nepro
paguoja, nes norime, kad
žmonės jaustųsi galį atvirai
savo nuomones reikšti, nors
ateityje, galimas dalykas,
įvesime griežtesnę pasisaky
mams kontrolę.
Danutė Bindokienė

mėse, kuriose dalyvauja dauge
lis lietuviškai nesuprantančių,
nėra nei lietuvių kalbos, nei
atsilankiusiųjų pažeminimas ar
įžeidimas. Leidimus surengti šį
minėjimą reikėto gauti iš Čika
gos savivaldybės, Čikagos avia
cijos departamento, Midway
aerodromo, Čikagos parkų sky
riaus, policijos viršininko, Marąuette Parko rajono seniūno ir
kitų valdiškų įstaigų. Nors jie
buvo gana palankūs lietuviams
ir daug šiam minėjimui padėjo,
girdėdami vien tik lietuvių
kalbą ir nesuprasdami, kas čia
darosi, kažin ar kitą kartą taip
palankiai reaguotų.
Baigdamas dar norėčiau pa
komentuoti B. Juodelio eilutę
„(pokylio) programa susidėjo iš
kelių trumpų kalbų tų pačių
kalbėtojų, kuriuos jau girdėjome
tris kartus anksčiau". Noriu pa
brėžti, kad ne visi dalyvavo vi
suose abiejų dienų minėjimo
renginiuose. Mūsų tikslas buvo
duoti visiems progą išgirsti
minėjimo komiteto kviestus ir iš
Lietuvos atsilankiusius svečius.
V a l e n t i n a s Ramonis,
Dariaus ir Girėno minėjimo
rengimo komiteto pirmininkas

DRAUGAS, antradienis, 1993 m. rugpjūčio mėn. 17 d.

Lietuvių Fronto Bičiulių tarybos posėdžio dalyviai Dainavoje š.m. rugpjūčio 6 d. Iš kairės: dr.
Kazys Ambrozaitis, dr. Petras Kisielius, Vytautas Volertas, Vytautas Petrulis, Algis Raulinaitis, J. Ardys, dr. Adolfas Darnusis ir dr. Zigmas Brinkis.
Nuotr. J o n o Urbono

na Jurašienė, St. Petersburg
Beach, FL; Kostas Juškaitis,
Chicago, IL; A. Kasperavičius,
Willowghby, OH; Connie Lepar,
Nokomis, FL; J. Liaukus, St. Pe
tersburg Beach, FL; dr. Bronius
Mickevičius-Mikonis, Mashpee,
MA; Jonas Mikulionis, Sterling
Hts, MI; Ona ir Andrius Miro
nai, Carlsbad, CA; Vladas Na
vickas, Chicago, IL; A. ir E.
Pocevičiai, Omaha, NE; Jonas
Purtulis, St. Petersburg Beach,
FL; J. ir K. Rudzevičiai, Los
Angeles, CA; Catherine Salka,
New Britain, CA; V. Svazas,
Bellevue, WA, Povilas Taluntis,
Chicago, IL, Evaldas Veleckis,
Orland Park, IL; Horace R. Ži
bąs, Cincinnati, OH; Birutė Prasauskienė, Lomita, CA; Marija
J. Arstikaitis, M.D., Toronto,
Kanada; J. Asminas, Livonia,
MI, Sofija ir Domas Adomaičiai,
Chicago, IL, Genė Dambras, Pa
latine, IL; St. Jazbutis, Surfside,
FL; Walter Klosis, Maspeth,
N.Y., Victor Mačiokas, Waterbury, CT, Mirga Pažemėnas,
Rancho Palos Verdes, CA; V.
Petravičius, Hartford, CT, Adol
fas Sabaitis, Brockton, MA, B.
Satkunas, North Canton, CT,
Aleksandras Štromas, Hillsdale, MI; Aleksandra Tumosienė, Chicago, IL; Liuda Unguraitienė, Brecksville, OH; Antani
na Vailokaitienė, Los Angeles,
CA ir 7 dol. Birutė Archie, Tinley Park, IL.

Eugenijus Kleinas, Wollaston
MA; Peter Gauronskas, Santa
Monica, CA; Modestas Kevalai
tis, Fallbrook, CA; Mrs. William
J. Koslo, Garden City, N.Y.;
Mrs. J. Mačiulis, Chicago, IL;
Janina Marks, Chicago, IL; A.
Masiulis, East Hartford, CT;
VVeronika Misiūnas, Elizabeth,
N.J.; John E. Waylonis, Fairfax
Sta., WA, Aleksandras ir Geno
vaitė Radžiai, Baltimore, MD.
10 dol. Emilija Ambrozaitis,
Lemont, IL; Algis J. Arvydas,
Elgin, IL; S. Galesienė, Chica
go, IL; Kazys Gricius, Amherst,
MA; Rožė Janouska, Norristown, PA; Mary Happ, Milwaukee, WI; Aldona Karaliūnas,
Cicero, IL; S. Kasnickas, Harbert, MI; Aldona ir Jonas Ka
valiūnai, VVaukegan, IL; Genė
Maldėnienė, Chicago, IL;
Leonidą Kazėnienė, Chicago,
EL; Ona Raštikienė, Melrose
Park, IL; G. V. Rėklaitis, W.
Lafayette, IN; Aldona ir Vytas
Saimininkas, East Hartford,
CT; Birutė ir Zenonas Tumosai,
Toronto, Kanada; Vaičiulis,
Chicago, IL; R. ir T. Alinskai,
Ridgewood, N.Y.; J. Daubėnas,
Forest Hills, N.Y.; Audra
Deveikytė, Palos Verdes, C A;
Henrikas Idzelis, Cleveland,
OH; Algis Jonas, Houston, TX;
Bronė Karaska, Delran, N.J.; O.
Kremeris, La Grange Park, IL,
Adelė Laužikas, Atlantic Beach,
N.J.; Aldona ir Romas Masiulionis, Buffalo, N.Y.; Bronius
Seliukas, Rancho Pls., Vds, C A;
Jurgis Blekaitis, Laurel, MD;
Stanley Dimgaila, Hot Springs,
AR; Aldona Echaniz, Great
Neck, N.Y.; A. Jonynas, Detroit,
MI; Stasys Ančiulis, Twin
Lakęs, WI; Anthony Folius, Chi
cago, IL; V. Miklius, St. Pe
tersburg, FL; Zigmantas
Mockus, Rodney, Kanada,
Svajūnas Mikalčius, Barrington, IL; Karolis Milkovaitis.
Yorba Linda, C A; Aleksas Pa
brėža, Oak Lawn, IL; Linda
Petravičius, Chico, CA; An
tanina Šalčius, Manchester, CT;
Uršulė Skrobutanas, Green
Bay, WI; Alg. Vedeckas, Massapequa, NY; Valerijonas Vitkus,
Rochester, N.Y.; K. ir B. Žutau
tai, Toronto, Kanada, Jeroni
mas Triukas, VVaukeegan, IL.

(b) Istoriją", kuri jau pirmosios nius nuostolius. 0 kiek spaudoje
„DRAUGO >»
okupacijos metu buvo naudoja neaprašytų sutarčių neša tokius
ma mums indoktrinuoti. Vienok nuostolius, kas gali suskaičiuo
RĖMĖJAI
nenuostabu, kad jis kaip ir ti? Tūkstančiais aukotos lab
daugelis išeivių, klysta, many daros reikmenys nuklysta į
Šiuo metu įvairiomis progo
damas, jog Vakarų prosovietinė Gariūnus ir kitus pašalius. Tai mis, bet daugiausia už atsiun
NEGALIMA STOVĖTI
politika buvo „demokratijų kas tokį kiaurą maišą gali čiamus laimėjimų bilietus ir
NUOŠALIAI
klaidos". Ne per „klaidą" prisotinti.
„Draugo" pratęsimo prenu
Vakarai finansavo 1917 m.
Kyla klausimas, kiek L F meratas, savo aukomis prie
Tomo Venclovos rausvų srutų Rusijos sukomunistinimą, kaip parėmė Pietų Amerikos lietuvių mūsų dienraščio išlaikymo
upokšnis spaudoje 1941 m. tai dokumentuoja Hooverio In išeivijos reikalus. Kodėl jie prisidėjo:
Sukilimo klausimu, atrodo, vir stitucijos mokslininkas prof. pamiršti? Kas jais rūpinsis? Ką
90 dol. Eleonora ir Vladas
to patvinusių Mississippi ir Anthony Sutton vienoje savo jiems skiriame?
Velžai, Santa Monica, CA.
Missouri upių santaka — š.m. lie tuo klausimu knygoje „Wall
Linas Sidrys pakartotinai rašė
50 dol. Danguolė ir Ramūnas
pos 17 d. kultūriniame „Drau Street and the bolshevik Revo- apie Lietuvos hierarchinę medi Vanagūnai, VVinfield, IL; Anta
go" priede Jono Mikelinsko ir lution". Nebūtinai tiesa ir tai, ciną ir jos tvarkytojų užmačias nas Zailskas, Cicero, EL; Eleono
40 dol. Zigmas Lirgameris,
Vytauto Meškausko straips kad Vakarai „... sutinka tik su — proteguoti savuosius ir igno ra ir Bronius Paliulioniai, Cice Kenosha, WI; Klemensas KaDĖL ANGLŲ KALBOS
niais. Tas minčių iš krantų tuo, kas jiems nieko nekainuoja ruoti visus kitus. Taigi dar gyva ro, IL.
maitis, Sutton, MA; Walter
MINĖJIME
išsiliejimas palietė ir keletą ir dėl ko nereikia statyti savęs brežniovinė sena dvasia.
40 dol. Genovaitė Ažubalienė, Rask, Oak Lawn, IL ir Joseph
konservatyvios galvosenos pyli į pavojų". Savęs į pavojų
Nepamirškime, kad išeivijos Fox River Grove, IL; kun. Theo Bernot, Union, N.J.
Norėčiau padėkoti „Draugo" mų. '
nestato, bet savo žmones — taip. dosnioji karta didėjančiu greičiu Palis, Pittsburgh, CA; Jadvyga
25 dol. Jonas Indriūnas,
dienraščiui, o ypač jo kores
Čia dar kartą pasitvirtino tai, Ten pat V. Ml škausko primin keliauja namolei ir aukos kreivė Kvečienė, Santa Monica, CA. Roselle. IL; Aldona Andriupondentui Broniui Juodeliui už ką nekartą esu sakęs: Lietuvo tas vokiečių generolas Reinhard nesulaikomai linksta žemyn, o
25 dol. Danutė Mikoliūnienė, šienė, Dorchester, MA.
tokį gražų ir išsamų Dariaus ir je likę mūsų tautiečiai geriau Gehlen, bent jau knygoje „Pra ir pagrindinio kapitalo procen Cleveland, OH, Daina ir Dona
20 dol. Jonas Motiejūnas,
Girėno minėjimo aprašymą (š. mato ar labiau drįsta nurodyti laimėjimas Rytuose", kalba tai seka paskui juos. Tuo tarpu tas Siliūnai, Downers Grove, IL.
Chicago, IL; Birutė Kasinskas,
m. liepos 22 d.). Norėčiau taip Vakarų globalistų niekšingą apie vieną iš kelių atvejų, kai į Lėšų skirstymo komitetą iš
20 dol. Alfonsas Aleksiejūnas, Chicago, IL; Jadvyga Poška,
pat išvardinti visus asmenis ir politiką, negu mūsų išeivijos vokiečių aukštieji karininkai tiestų rankų vis gausėja. Tad ir St. Petersburg Beach, FL; Bro
Chicago, IL; Joseph Šalkauskas,
organizacijas, kurios vienu ar politikos autoritetai. Broniaus siūlėsi Vakarams nuversti Hit šaukiu visus LF narius: nesis- nius Underys, Chicago, IL; Te
Waukegan, IL; J. Raudonis, Pa
kitu būdu prisidėjo prie šio Kviklio dėka, mano g a u t a lerį ir pasiduoti su sąlyga, kad kubinkim išdalinti pagrindinio resė Landsbergienė, Upper
los Hills, IL; Juozas Dlugausminėjimo pasisekimo, ir jiems pogrindžio „Aušra" Nr. 14) jau sovietai nebus įsileisti į Europą. kapitalo. Jo dar prireiks mum Marlboro, MD, Kazė Brazas,
kas, New Britain, CT; Aldona
padėkoti. Tačiau dėl šio sky tada išdrįso parašyti, kad Va Sąlyginė kapituliacija buvo patiem.
Oak Lawn, IL; Bronius Klimas, Juozevičienė, Oak Lawn, IL;
riaus vietos stokos, tą viešai karai „prekiauja tautomis". atmesta. Todėl bent 2 metus il
Dalinkime tik procentus.
Lyndhurst, OH; Jonas Kilčiaus- Valentinas
Varnas,
Los
padarysiu atskirame oficia Vytautas Landsbrgis prieš porą giau milijonai karių — ameri Stasys Griežė Jurgelevičius, kas, Rochester, N.Y.; Ona JuAngeles, CA; E. Diminskienė,
liame padėkos pareiškime.
metų išdrįso pareikšti, kad kiečių, anglų, prancūzų, rusų,
Dudley, MA sys, VVorcester, MA; kun. M. Hot Springs Village, AR; Anelė
Nevisai sutinku su B. Juode Lietuva yra Naujos pasaulio vokiečių ir kitų turėjo mirti, kad
Kirkilas, Saint Petersburg, FL. Knezėnas, New Britain, CT;
lio straipsnio sakiniu, kuriame santvarkos auka. Dabar štai J. įsileistų sovietus į Europą ir'
Feliksas
Kriščiūnas, Collinsvil- Salomėja Nyerges, Santa Moni
KUR YRA EUROPOS
jis rašo, kad „visose Dariaus- Mikelinskas rašo: „Vakarų tuo pastėmėtų pirmyn Nau
le,
IL.
ca, CA; Aldona ir Kazimieras
CENTRAS?
Girėno minėjimo iškilmėse buvo demokratijos tąsyk išdavė visus, jos Pasaulio Santvarkos planus.
15 dol. Linda A. Bendoraitis, Rimkai, Chicago, IL; kun.
Kiekviena mūsų geradarių
naudojama anglų kalba, tik ret kas tik jomis pasitikėjo". Vie Dėl tos pačios priežasties buvo
Hollywood, FL; A. Musteikis, Stasys Raila. Little Neck, N.Y.;
a u k a „Draugui" yra reika
Visiems lietuviams aišku, kur
karčiais kai ką paaiškinant nok išeivijoje daugelis pagaliau i š t r e m t a dar apie 300,000
Fallon, NV, dr. Jūratė Raulinai- A. J. Kuprėnas, Rancho Palos
linga
ir tikrai įvertinama,
yra
„Pasaulio"
Lietuvių
cen
lietuviškai". Kad visose iškil susiprato, tik pamatę, kaip
lietuvių į Sibirą ir žuvo apie
tis, San Francisco, CA; Liudas Verdes, CA; V. S. Vardys, Nortodėl
reiškiame
padėką vi
tras,
bet,
norint
surasti
Europos
mėse buvo naudojama anglų George Bush suko uodegą, 50,000 partizanų. Tad kodėl
Tamošauskas, Toronto, Kana man, OK; Filomena Peleckas,
siems, savo a u k a prisidėju
kalba, greta lietuvių, tai tiesa. prireikus pripažinti Lietuvos mūsų išeivijoje tas klausimas centrą, tenka pabuvoti Lietu da, Kazys Razauskas, Dearborn
Chicago, IL; kun. Jonas Pakal siems prie mūsų dienraščio
Iškilmėse didelę dalyvių dalį nepriklausomybę. Čia gi jau yra „tabu" politikos autoritetų voje. Tas Europos centras yra Hts., MI; dr. Joseph Sonta, Akniškis, Little Neck, N.Y., Ona išlaikymo.
sudarė oficialūs amerikiečių prieš 15 metų buvau autorite tarpe? Jeigu būtų tiesa, kad glo- apie 20 km i šiaurės rytus nuo ron, OH, Marija Vilutienė, St.
L i n a r t a s , Elizabeth, N.J.;
įstaigų atstovai ir veiksniai, o tingai sudraustas spaudoje, kai balistai suplanavo ir įtaigojo Vilniaus.
Petersburg, FL.
Justinas Prasauskas, Rochester,
1990 metais Prancūzijos Tau
taip pat senosios kartos lietuvių rašiau apie Pavergtųjų Tautų pokarinio pasaulio struktūrą,
10 dol. Antanas Bajerčius, N.Y., Anne Žakas, VVashington.
organizacijų nariai, pvz. Lietu išdavystę ,,Vieno pasaulio" gali būti tiesa ir tai, kad jie įtai tinis Geografijos Institutas Dearborn Hts, MI; Birutė PodieP A R Ė M Ė LĖKTUVO
PA. Stasvs Pociulis, Kenosha.
vos Vyčiai, Susivienijimas Lie vardan.
goja, ar bent jau pageidauja, paskelbė, kad Europos geogra nė, Oak Lawn, IL; Aurelija Ba- WI.
PIRKIMĄ
tuvių Amerikoje, Dariaus-Gi
Tas pats su išeivijos akade Maskvos imperijos atstatymo finis centras yra Lietuvoje. lašaitienė. Richmond Hts. OH:
15 dol. Joseph Arlauskas.
rėno bei Don Varno legionierių mikų ir mokytojų tyla apie bet kitokia forma. Tai reikštų, Prancūzų kartografai vartojo J. Butvilą, La Grange, IL; Jani
Lietuvos vyriausybė skyrė
Joseph
Ignaitis, Cupertino, CA,
postai ir kiti. Tarp jų buvo ir skandalingą padėtį JAV moks kad išeivijos lietuviai negali kompiuterini apskaičiavimą,
Vytautas K. Jonynas, Queens 5,000 litų lakūnų Edvardo Sluššeimų, kurių nariai vienv ^ir lo institucijose, nors apie tai jau stovėti nuošaly nuo Vakarų įgalinusį garantuoti skaičia
Village, N.Y., Efrozina Mi nio ir Jono Jukniaus lėktuvo
SVEIKINAME
kitu būdu prisidėjo prie Dariaus seniai prabilo JAV dešinioji politikos formavimo įtaigojimo, vimus vienos minutės tikslumu.
kuckis, Davis, CA; Marija pirkimo išlaidoms iš dalies
ir Girėno skrydžio, bet kurie spauda. J. Mikelinskas, net iš kad ir mažiausiame laipsnyje. 54 laips. 51 minutė Šiaurės
padengti. Šie lakūnai, minint
Nors ir pavėlavę, sveikiname Kuprienė. Cicero, IL; Bronė Dariaus ir Girėno skrydžio
lietuviškai nekalba. Nemanau, Lietuvos žiūrėdamas, mato, kad
Vilius Bražėnas, platumos ir 25 laips. 19 minučių
kad būtų buvę mandagu ar „... daugelyje JAV universitetų
„Draugą" su 84-tąja sukaktimi Venckienė. Los Angeles, CA; 60-tąsis metines, pakartojo jų
Bonita Springs, FL rytų ilgumos.
Pavažiavę iš Vilniaus Utenos ir linkime gyvuoti, dar ilgai Alfonsas Alkas, Tampa. FL; L. maršrutą su vienmotoriu
praktiška visą programą vesti viešpataujanti Markso, Engelso
Baltrėnas, Glendale. CA; J.
kryptimi, privažiavome kairėje mus lankyti.
tik lietuviškai. Visą programą mokymo dvasia". Kai prieš kiek
DALINKIME TIK
Gelumbauskas. Waterbury, CT; lėktuvu.
miškelio pusėje rodyklę: — Ber
buvo stengtasi, kiek galima, metų pavadinau JAV universi
PROCENTUS
Aleksandras ir Genovaitė
notai —. Ne Purniškės, kaip
vesti abiem kalbomis, nors tas tetus marksizmo peryklomis,
Radžiai
Lietuvos
spaudoje
rašoma.
Cen
nėra lengva.
Baltimore,
MD
Vytautas
Šeštokas
rašo,
kad
dabar Venclovą sumaniai tar
tras
yra
arčiau
Bernotų.
Svečiai iš Lietuvos visuose šąs, V. Meškauskas į tai spaudo LF pirmininkas Stasys Baras
Falikę automobilį pakelėje,
A.tA.
minėjimo renginiuose kalbėjo je autoritetingai numojo ranka, žada atsiklausti LF narių, kokią
PATIKSLINIMAS
lipome
į kalną per žolynus, kur
dalį
lėšų
skirti
Lietuvai
ir
kokią
tik lietuviškai, o jų kalbos buvo lyg nežinočiau, ką kalbu.
ONAI JANKAUSKIENEI
verčiamos į anglų. Generalinis
Manding marksizmo įtaka palikti išeivijos reikalams (žiūr. radome grybautoją. Šis žmogus
„Draugo" 1993 m. rugpjūčio
Lietuvos garbės konsulas V. Vakarų universitetuose yra 1993 m. rugpjūčio 3 d. „Draugo" mus ir nuvedė prie. į aukurą pa mėn. 6 d. laiškų skyriuje p. J.
mirus, jos dukterį kolegę DANUTĘ EIDUKIENE,
našaus žymeklio, sumūryto iš Toliušis nori žinoti, kur gimė
Kleiza vienur kalbėjo lietu kalta už tai, ką reiktų pavadin nr. 147).
žentą EDMUNDĄ, vaikaičius ir provaikaičius bei
Buvau, esu ir būsiu priešingas akmenų su metalo plokšte vir lakūnas a.a. S. Girėnas.
viškai, kitur angliškai arba ti „Tomų Venclovų fenomenu".
šuje,
kurioje
įrašas:
—
Europos
kitus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.
abiem kalbom. Minėjimo komi Antraip, čia atsiradę komu bet kokiam pagrindinio kapitalo
Kad išaiškintum, kur jis gimė,,
Centras
—.
mažinimui.
Atsiminkime,
kad
teto pakviestieji garbės svečiai nizmo „disidentai" (eretikai),
reikia žinoti Kaltinėnų vals
Akademinis Skautų Sąjūdis
Ėjome net javais pramintu ta čiaus istoriją.
Antanas Vaivada ir Aleksan nebūtų radę vietos Vakarų uni jokia išeivija neišgelbės Metro
dras Atutis taip pat vienur versitetuose ir nebūtų ant šakės polijos nuo skurdo, kol ji pati keliu, o to nereikėtų, jei tenykštė
S. Girėnas gimė, kada Lietuva.
naudojo lietuvių kalbą, kitur kilnojami išeivijos, anot Mike neįsisąmonins, kad tik iš anksto valdžia pasirūpintų padaryti dar buvo Rusijos caro valdžioje.
anglų, o kartais ir abi. Jie patys linsko, — „marksistuojančio libe suplanuotu kietu darbu ir iš rodykles prie vieškelio, nuro Kaltinėnų valsčius tada pri
paaiškino, kad jiems sakyti tuos ralizmo" Įdubėliuose, kurie dabar tverme sukuriamas geresnis gy dant kryptį. Argi nebūtų įdomu klausė Raseinių apskričiai.
Palaidojus Lietuvoje mylimą
kiekvienam, besilankančiam
pačius žodžius dviem kalbomis Lietuvoje apsišaukia „išeivijos venimas.
Kai 1918 metais Lietuva atgavo
Net ir pusę pagrindinio kapi Lietuvoje, sužinoti ir net ranka Nepriklausomybę, Kaltinėnų
nėra lengva. Ne dėl kalbų ne šviesuomene". Jei nebūtų buvęs
BROLĮ BENĄ,
mokėjimo — nes abu kalba ang išpūstas Venclovos balionas, ne talo atidavus, valstybiniu mas paliesti tą Europos vidurį?
valsčius buvo priskirtas Tau
Man ir mano d u k r a i t e i ragės apskričiui. Kai komunis
liškai ir lietuviškai, — bet dėl reikėtų dabar jo badyti istori tu b i t ų tik lašelis šnipšto ant
dalinamės liūdesiu su ZITA SODEIKIENE ir kitais
nuovargio po ilgų kelionių ir in nėmis ir sveikos nuovokos ada karš os keptuvės, o išeivijos Kristinai, kuri ten šventė savo tai okupavo Lietuvą 1940 me
tensyvaus minėjimo renginių tomis. J. Mikelinskas pagirtinai visokeriopai veiklai būtų sulau 18-tą gimtadienį, tai buvo svar tais ir darė savo pertvarkymus,
artimaisiais.
biausias nuotykis mūsų šešių
tempo. Mes nusileidom jų tvirtai, nors ir su nereikalingais žytas nugarkaulis.
Kaltinėnų valsčių priskyrė Šila
Ramutė ir Romas Bartuškai
norams.
Spaudoj skaitėme, kad vien savaičių kelionėje Lietuvoje.
reveransais, suvarė T. Venclo
lės rajonui (ne Šilutės rajonui).
Danutė ir Raimundas
Korzonai
Agota Šuopienė,
Vartojimas anglų kalbos greta vos filosofiją atgal į ten, iš kur litų spausdinimo nevalyvos su
Sofija Bražionienė,
Chicago, IL
lietuvių tokiose viešose iškil ji matomai kilo: į „Trumpą VKP tartys nešė valstybei milijoni
Oak Lawn, IL

DRAUGAS, antradienis, 1993 m. rugpjūčio mėn. 17 d.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
ČIKAGOJE

IR

Už visas mielų ir dosnių
mūsų skaitytojų aukas, skel
biamas šiame puslapyje žinučių
forma (o taip pat bet kur kitur
dienraštyje), esame nuoširdžiai
dėkingi: aukos nepaprastai
įvertinamos ir reikalingos, nes
jos palaiko „Draugo" gyvybę.
Sibiro v y s k u p a s Joseph
Werth yra laikomas valdytoju
didžiausios pasaulio diecezijos,
kurios centras yra Novosibirsko
mieste. Nepaisant, kad diecezi
ja yra 5,000 mylių pločio ir
2,000 mylių ilgio, ją aptarnau
ja tik 20 kunigų. Vysk. Joseph
Werth rugpjūčio 17 d., pakeliui
iš JAV į savo gyvenvietę Sibi
re, buvo sustojęs ir Čikagoje. Jis
yra Volgos vokiečių kilmės,
kalba vokiškai, rusiškai ir lietu
viškai.
Aleksandra Vidugirienė,
Santa Monica, Cal., grąžino
laimėjimų šakneles, pridėjo
100 dol. auką ir palinkėjo geros
sėkmes.
Praėjusios savaitės trečia
dieni, 5 vai. po pietų, Čikagos
lietuviams gerai pažįstamo Ford
City apsipirkimo centro auto
mobilių pastatymo aikštėje du
piktadariai,
grasindami
šaunamaisiais ginklais, pagrobė
šeimos automobilį, kartu su
jame buvusiu vyru, jo žmona ir
dviem mažamečiais vaikais.
Grobikai nuvažiavo į West
Lawn apylinkę (6500 S. Kostner), sustojo užpakalinėje gat
velėje ir, įsakę automobilio savi
ninkams išlipti, nuvažiavo
tolyn. Vėliau policija rado jau
apiplėštą mašiną. Šeima džiau
giasi, kad neatsitiko baisesnės
nelaimės ir jie visi išliko gyvi,
sveiki. Tačiau tai geras perspė
jimas: visur reikia nuolat
saugotis ir būti pasiruošus vi
sokiems netikėtumams.
x V.s. Alė Namikienė, at
siliepdama į „AKINIU LIE
TUVOS SILPNAREGIAMS"
vajų rašo: „Vakar, grįžus iš Ju
biliejinės Stovyklos, perskaičiau
laikraštyje Jūsų skelbimą ir
skubinuosi su savo trupiniu, nes
labai noriu būti kartu. Linkiu
viso geriausio Jūsų gražiuose
darbuose". Dėkojame! Labai
laukiame aukų. Čekius rašyti:
Lithuanian Human Services,
Inc. (Memo: Akiniai Lietuvai) ir
siųsti: Rūta Spurgis, 4238 S.
Richmond Ave., Chicago, IL
60632. Aukos nurašomos nuo
mokesčių, tax ID 36-3163350.

APYLINKĖSE
Lietuvos Dukterų draugija
per pirmininkę Juliją Smilgienę
įsigijo 10 bilietų į „Draugo"
banketą, kuris įvyks rugsėjo 26
d., sekmadienį, Martiniąue
pokylių salėje. Dukterų drau
gija rūpinasi globos reikalingais
tautiečiais, tačiau nepamiršta
paremti dienraštį, kuris in
formuoja apie jų ir kitų or
ganizacijų veiklą. Bilietų į
banketą galima įsigyti „Drau
go" administracijoj — 4545 W.
63rd St., Chicago, 111. 60629, tel.
(312-585-9500.
Dr. A. Damušio paskaita
„Ateitininkija išeivijoje — nuo
Reino iki Čikagos" bus prista
tyta rugsėjo 4 d. Pasaulio
lietuvių centre 10 vai. r. Atei
tininkų konferencijos metu.
L i e t u v o s V a i k ų Vilties
komitetas kviečia lietuviškąją
visuomenę gausiai dalyvauti
Lietuvių Amatininkų klubo
ruošiamame Rudens pokylyje,
kuris įvyks šeštadenį, spalio 23
d., 6 vai. vak., Palos Country
Club. Pelnas skiriamas „Lietu
vos Vaikų Vilties" darbams
paremti.
J A V LB Švietimo t a r y b o s
Mokytojų studijų savaitė šiuo
metu jau prasidėjusi Dainavoje.
Savaitės dalyviai turės progos
susipažinti su dviem nusipelniu
siom lietuvių tautinių šokių
mokytojom: kasdienines šokių
pamokas praves ilgametė New
Yorko „Tryptinio" mokytoja
Jadvyga Matulaitienė, o Los
Angeles „Spindulio" vadovė
Danguolė Varnienė kalbės tema
„Mokinių vertybės motyvacija",
nurodys, kaip tą įvesti pasirody
muose, programėlių paruošime.
Kęstutis P a u l i u s Žygas,
pereitais metais buvęs Humani
tarinių mokslų dekanas Vytau
to Didžiojo universitete Kaune,
o dabar architektūros profeso
rius Arizona State University,
Santaros-Šviesos federacijos
40-tajame suvažiavime rugsėjo
9-12 d. Pasaulio lietuvių centre,
Lemont IL, skaitys paskaitą
apie ,,Post-mortem post
modernizmo madoms".

Sauliaus Gylio „Žiburio"
orkestras gros šokiams Lithu
anian Mercy Lift rengiamoje
„Gyvybinio Reikalo" puotoje
rugsėjo 11 d., 6:30 vai. vak.,
Pasaulio lietuvių centre, Le
mont, IL. Visuomenė maloniai
kviečiama gausiai dalyvauti ir
(sk)
paremti vaistų persiuntimą
Lietuvai.
x PAGALBA LIETUVOS
ŽEMDIRBIUI. Pristatom 6
x Tik per Baltia Express
rūšių traktorius nuo 2 cil. už saugiai, greitai ir be muito ga
$1,350 iki 6 cil. už $6,200. Pasi lite pasiųsti siuntinius savo arti
rinkimas įvairių padargų trak miesiems. Laivo talpintuvas
toriams. Turim kultivatorių (sit rugpjūčio 24 d. ir 31 d. Atveždown) su visais padargais $650 kite arba siųskite UPS adresu:
US. Lietuvos rinkos kainos 3782 W. 79 St., tel. 1-800dažnai keičiasi, todėl nepatar SPARNAI, 1-800-772-7624.
tina delsti. Siunčiam dolerius į
(sk.)
Lietuvą ir pristatom dolerius į
rankas. 4% už persiuntimą +
x Gera naujiena Los Ange
pristatymas. Siunčiant virš les ir apylinkių lietuviamc!
$2,100 - 3% + pristatymas. Baltia Express atstovas kas
Rašyti ar skambinti: KAIRYS dien priiminės jūsų siuntinius
BALTIC EXPEDITING Vytui Lietuvių Tautiniuose namuose.
ar Genei Kairiams, 517 Fruit- Teiraukitės tel. 213-661-6028
land Rd., Stoney Creek, On- arba pristatykite siuntinius
tario. Tel. (416) 643-3334, Fax: adresu 3354 Glendale Blvd.,
:416) 643-S980.
Los Angeles, CA 90039.
(sk.)
(sk)

Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos
lietuvių dienraštį
Sudarydami testamentus, bent dalį turto
palikime "Draugo" dienraščiui
(4545 W. 63rd. Str., Chicago, IL 60629)

D R A U G A S
MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS
IR KULTŪROS ŠVYTURYS.

Illinois valstijos gubernatorius Jim Edgar nepraleidžia progos pasveikinti lietuvių ir kitų etninių
grupių įstaigas įvairių sukakčių proga. Čia jis perdavė savo linkėjimus Balzeko Lietuvių kultūros
muziejui jo 27 metų sukakties proga. Iš kairės: Lucy Krutulienė, Stanley Balzekas, gubernatorius
Jim Edgar, Lietuvos gen. garbės konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza, Valentinas Ramonis ir John
Daraska.

Marytė R. Antanaitis ShaELENA IR ALBINAS HOFFMANAI
lins, Woodhaven, N.Y., Ona
- „LIETUVOS VAIKŲ VILTIES'!»
Dovydaitis, Lake Worth, Fla.,
Donatas Januta, Berkeley,
TALKININKAI
Cal., grąžindami laimėjimų šak
neles, kiekvienas paaukojo po
E. ir A. Hoffmanai 1992 m. J u k didžioji Mississippi upė,
50 dol.
vieną birželio dieną atvažiavo į ypač vaikučiams iš Lietuvos, tai
Seklyčią pasižiūrėti, kas gi ta tik filmuose matytas vaizdas, o
Field Muziejus Čikagoje
„Lietuvos Vaikų Viltis" ir tie čia gali ją pačią, jos didenybėje
rugsėjo mėnesį pradeda švęsti
vaikai, kurie atvažiuoja iš pamatyti. Vaikus ir mamas, kai
savo 100 metų sukaktį ir šias
Lietuvos čia gydytis. T a m gali, veža vienos dienos kelionei
iškilmes nutarta tęsti iki 1994
paskatą davė Albino motina, iš į Savanna, Galena, Dubuąue ir
m. birželio mėnesio. Field (Gam
girdusi apie „Lietuvos Vaikų atgal. Jie išvyksta apie 5 vai.
tos) muziejus buvo įsteigtas
Viltį" „Margučio'" programoje. ryto ir grįžta apie 8 vai. vakaro,
1893 m. rugsėjo 16 d., kad būtų
Atvažiavo, pamatė ir liko iki pamatę daug šio krašto vaizdų,
kur patalpinti įvairius ekspona
šiol nuoširdūs, n u o l a t i n i a i atsikvėpę, pasipildę dvasines ir
tus, sukauptus Pasaulinės
fizines jėgas.
L.V.V-ties talkininkai.
Kolumbinės parodos metu Čika
Abu Hoffmanai stengiasi
Elena Hoffmanienė būna su
goje. Kone po metų (1894
motinomis ir vaikais prieš ir po nuolat prablaivyti, pralinks
birželio 2 d.) muziejus buvo
operacijų, kai reikia motinoms minti vaikus, atsiveždami juos
pagaliau atidarytas lanky
išversti daktarų nurodymus, o į savo namus bent dienai ar sa
tojams. Pavadinimas — Field
daktarams — motinų* klau vaitgaliui, arba nusiveždami
Columbian muziejus — duotas
simus; lanko ligonius ligoninėje, pas savo dukrą, draugus.
1894 metais, pagerbiant jo įstei
Paklausus, kiek laiko jie
kartu su vyru padeda juos
gėją Marshall Field I. Pirmasis
nuvežti į ligoninę tyrimams, praleidžia su „Lietuvos Vaikų
sukaktuvinis
muziejaus
vertėjauja ir važiuoja jau su- Vilties" vaikais, atsakė, kad
renginys įvyks š.m. rugsėjo 14
Elena vieną, ar du kartus sa
sveikusių namo išleisti.
d. — tai šviesų spektaklis, pava
Albinas Hoffmanas važiuoja į vaitėje, ar savaitgaliais, o
dintas „Images in Light", kuris
aerodromą atvykstančių pasi Albinas — kas antra diena ben
bus rodomas ant šiaurinės
tikti ir pasveikusiuosius išly drauja su „Lietuvos Vaikų
muziejaus sienos.
dėti. P a k l a u s u s , k a i p jis Vilties" globotiniais.
Paklausus, kodėl jie pasidarė
„Draugo" vajaus užbaigtuvių atpažįsta atvykstančius, atsakė,
pokylis šiais metais įvyksta kad jau turi patirties: pamatęs „ L i e t u v o s V a i k ų V i l t i e s "
rugsėjo 26 d. Martiniąue nedrąsiai besidairančius vai savanoriais, atsakė, kad abu jau
pokylių salėje. Pokylio pradžia kučius ir jų mamas, eina prie jų pensininkai ir „smagu padėti
4 vai. po pietų. Bus gardi vaka ir visada tai būna vaikučiai ir kitiems". Elena dar padeda ir
rienė, meninė programa ir jų mamos iš Lietuvos. O juos seneliams savo parapijoje bei
šokiai. Prašome kuo gausiau išleisti atgal į Lietuvą yra Misericordia namuose. Jai gaila
dalyvauti. Pokylio bilietų graudu, sako abu Hoffmanai. bejėgių, globos reikalingų
galima gauti „Draugo" admi Ilgesnį laiką vaikučiams ir jų žmonių ir nori jiems padėti. O
nistracijoje kiekvieną dieną. mamoms čia būnant, susipažįs „Lietuvos Vaikų Vilties" vai
Savo atsilankymu sustiprinsite tama, suartėjamą ir tada yra kučiai, be to, yra dar „tokie
mūsų visų dienraščio leidimą. sunku skirtis. Dėl to E. ir A. meilūs, taip prie širdies", —
Hoffmanai, kai balandžio mėn. sako ji.
lankėsi Lietuvoje, aplankė, čia
Elenai ir Albinui šviesiausi ir
x „ J a u n i m a s tautos atei
jau buvusius ir po operacijų džiaugsmingiausi momentai
tis" — tema bus gvildenama
namo grįžusius „ L i e t u v o s yra, kai susveikę vaikučiai
Akademinio Skautų sąjūdžio
Vaikų Vilties" vaikus bei jų išeina iš ligoninės, o liūdniausi
vakaronėje su iš Lietuvos vie
tėvus. Su daugeliu jų Hoffmanai — kai reikia atsiskirti nuo tų
šinčiais skautais ir skautėmis šį
susirašinėja.
vaikučių ir išvežti juos į aero
penktadieni, rugpjūčio 20 d.,
Albinas Hoffmanas nuolat dromą. Jie abu prisipažno, kad,
Balzeko Lietuvių Kultūros
vežioja
vaikus ir jų mamas į įvi- talkininkaudami ir padėdami
muziejuje, 6500 So. Pulaski
vaikams bei jų motinms, jaučia
Rd., Čikagoje. Lietuviškoji vi rias įdomias vietas, kad paįvai
rintų jų dienas ir palengvintų didelį vidinį džiaugsmą. Jie
suomenė kviečiama.
įtampą bei nerimą prieš opera kviečia ir kitus ateiti, atlankyti,
(sk)
cijas. Jis aprodo Čikagoje Han pabendrauti su tais vaikučiais
x Ieškau pusbrolio Alberto cock dangoraiži. Field muziejų, ir jų motinomis iš Lietuvos, nes
Petro Bartulio gim. 1966 m., Mokslo ir Pramonės muziejų, tai abipusiai praskaidrina gyve
Viktoro Kantaravičiaus sūnaus. Brookfield zoologijos sodą, kuris nimą.
„Lietuvos Vaikų Viltis" yra
Jeigu sveikas ir gyvas ir nela mažųjų yra ypač mėgstamas. Jis
bai išdidus, prašau atsiliepti, stengiasi savo globotinams
rašyti: Danutė Tatarūnienė, parodyti ir daugiau šio krašto.
Jazminų 2-32, 4580 Alytus,
Lithuania.
Ramoną Steponavičiūtė,
(sk)
Lietuvių fondo valdybos vicepir
x Governors State Univer
mininkė informacijai anglų kal
siteto bibliotekos darbuotojai, ba, rašo straipsnius ne tik į
a.a. Viliaus Bendoraičio at „Bridges", „Vytį", bet žinias apie
minimui atsiuntė auką „Lietu LF siunčia į „Chicago Tribūne"
vos Vaikų Vilties" darbams pa ir „Chicago Sun-Times". Papra
remti.
šyta Lietuvos Dailės muziejaus
(sk) ir Kauno Čiurlionio galerijos
vadovybės, Ramoną užmezgė
x Parduodame bilietus ke
ryšius su JAV. Kanados ir Lon
lionėms į Lietuvą ir į visus
dono meno muziejais, meno bib
pasaulio kraštus geriausiomis
liotekomis, meno žurnalais ir
kainomis. Skambinti: T. Lesleidyklomis. Iš jų gautą infor
niauskienei, TravelCentre,
maciją, žurnalus, leidinius, bro
Ltd., tel. 708-52^0773.
šiūras Lietuviu fondas siunčia
(sk)
į Lietuvą.
Elena Hoffmanienė.

„Naujoji Viltis-, 1993 m., nr.
24. Politikos ir kultūros žur
nalas. Leidėjai: Lietuvių Stu
dentų Tautininkų Korporacija
„Neo-Lithuania" ir Amerikos
Lietuvių Tautinė sąjunga.
Vyriausias redaktorius: dr.
Algirdas Budreckis, o j a m
padeda redakcinė kolegija —
Antanas Juodvalkis ir dr.
Leonas Kriaučeliūnas. Admi
nistratorius Oskaras Kremeris.
Tekstą rinko, spaudai paruošė
ir spaudė M. Morkūno spaus
tuvė Čikagoje. Šio numerio
kaina 7 dol.
Redakcijos žodyje pastebima,
kad šis „Naujosios Vilties"
numeris pasirodo po trejų metų
„atostogų". Žurnalo leidimą at
gaivinti nutarta 1992 m. rudenį,
daugiausia dr. Leono Kriaučeliūno ryžtu. Iš tikrųjų (gal dėl
tokios ilgos pertraukos) šį „Nau
josios Vilties" numerį jau ne
būtų tikslu vadinti žurnalu, nes
jis net 248 puslapių — gerokai
knygos pavidalo. Ir žurnalo
bendradarbių sąrašas labai
imponuojantis. Medžiaga ne
vien politinėmis temomis, yra ir
lietuviškos veiklos aprašymų, ir
mirusiųjų paminėjimai, ir naujų
leidinių skyrius. Reikia svei
kinti (visuomet labai smagu, kai
šiais laikais išeivijoje pasi
reiškia spaudos atgijimas) *
„Naujosios Vilties" atgai
vintojų, redakcijos ir leidėjų
pastangas. Tikime, kad kito
numerio nebereikės laukti tre
jus metus.

Filatelistų draugijos LIE
TUVA „Biuletenis", nr. 1/215.
Šį numerį spaudai paruošė Liu
das Kairys ir Kristina Martinkutė. Draugijos pirm. Jonas
Variakojis jautriai rašo („Ne
tekome Liudo Kairio") apie
buvusį ilgametį Draugijos
„Biuletenio" redaktorių, kuris
š.m. balandžio 8 d. ištremtas iš
JAV. Malonu pastebėti, kad
bent kas „nepabijojo" šį žmogų
geru žodžiu paminėti. Apskritai
„Biuletenis" labai patrauklus
net nerenkantiems pašto ženklų
ir nesidomintiems filatelijos
veikla. Daug iliustracijų, daug
kalbama apie naujuosius Lietu
vos pašto ženklus, vokus ir, ži
noma, Darių-Girėną. „Biule
tenio" administratorius yra Ka
zys Rožanskas.

• „Aušra", 1993. V. 1-15. Len
kijos lietuvių leidinys, lei
džiamas Lenkijos Lietuvių
draugijos Seinuose. Redaguoja
S. Birgelis, A. Sitarskienė (vyr.
redaktorė), spausdina „Aušros"
spaustuvė Punske. Kadangi
žurnalas mus pasiekia labai ne
reguliariai, tai ir šis numeris —
gegužės — skirtas daugiausia
motinoms. Tačiau medžiaga
įvairi, įskaitant platų straipsnį
apie Punsko jaunuosius krepši
ninkus ir Lietuvos krepšinio
patriarchą Praną Lubiną. Žur
nalas redaguojamas kruopščiai
ir vertas platesnio dėmesio, nes
jame atsispindi lietuvių gyveni
mas, apie kurį daugelis nežino
,,Medicina". Amerikos Lietu ar labai mažai težino.
vių gydytojų sąjungos žurnalas,
1993 m. nr. 1 (81). Redaktorius
• „Observer", 1993 m. gegudr. Vaclovas Šaulys, kartu su že-birželis, nr. 3. Kaip ir dauge
redakcine kolegija. Administra lyje šios vasaros periodinių
cijos reikalais rūpinasi Irena mūsų leidinių, svarbiausiu įvy
Makštutis (!). Šiame numeryje kiu laikoma šv. Tėvo kelionė į
bendradarbiauja dr. Kazys Lietuvą. Skirtumas tik toks,
Ambrozaitis, dr. A. Alekna, dr. kad „Observer" medžiagą patei
A. J. Šaulytė, dr. J. Meškaus kia anglų kalba, nes tai Ameri
kas, dr. M. Budrienė, doc. J. kos Lietuvių Romos Katalikų
Norvaišienė ir kiti. Yra ALGS federacijos leidžiamas žurnalas
veiklos skyrius, žinių iš kitų kitakalbiams ar ir saviems tau
medikų veiklos. Žurnalas iliust tiečiams, nebemokantiems lie
ruotas nuotraukomis.
tuviškai. Johathan Luzmoore
pateikia daug informacijos apie
• „Šaltinis". Leidžia Marijo
Lietuvą skyriuje, pavadintame
nai ir Šv. Kazimiero sąjunga Di
„Lithuania today", Albert Čidžiojoje Britanijoje. Redaguoja
žauskas duoda medžiagos apie
kun. S. Matulis, MIC, su redak
Lietuvos istoriją, paminimas
cijos nariais: kun. R. Repšiu, L.
Darius ir Girėnas, yra religijos,
Švalkum, kun. A. Belicku, C.
švietimo ir kitomis temomis
Obcarsku, S. Maziliausku. Žur
skyreliai. Žurnalas daro gerą
nalas eina nuo 1906 metų. Mus
įspūdį, redaguojamas nemažo
pasiekė 1993 m., nr. 4/1420.
būrelio žmonių; techninis redak
Kaip galima numanyti, „Šalti
torius Jonas Kuprys, o admi
nio" medžiagos didžiausią dalį
nistratorius — Juozas Baužys.
sudaro religinės temos (daug dė
Išeina kas du mėnesiai, spaus
mesio skiriama popiežiaus Jono
dinamas „Draugo" spaustuvėje,
Pauliaus II kelionei į Lietuvą),
Čikagoje.
tačiau yra kronikinių žinių, šiek
tiek politikos, net vienas kitas
• Vytautas Vaitiekūnas,
eilėraštis. Žurnalas patrauklus,
spausdinamas gerame popieriu „Vidurnakčio sargyboje".
je, iliustruotas gausiomis nuo Rinktiniai raštai, I tomas. Re
traukomis.
dagavo Antanas Sabalis, išleido
Į laisvę fondas Lietuviškai kul
tūrai ugdyti. Knygos viršelis
dėkinga Elenai ir Albinui už jų
Pauliaus J u r k a u s , spaudė
aukojamą laiką, darbą ir meilę
„Draugo" spaustuvė Čikagoje.
L.V.V-ties vaikučiams ir jų mo
Leidėjų
vardu pasisako Juozas
tinoms. Galima tik palinkėti,
Baužys,
o apie knygos autorių
kad ir ateityje jiems nepritrūk
tų jėgų ir energijos būti sunkia išsamų straipsnį pateikia An
gyvenimo dalia paženklintiems tanas Sabalis. Šiame tome su
meilės, paguodos ir džiaugsmo kaupta tik maža dalis V. Vaitie
kūno straipsnių. Knyga suskirs
spinduliu.
Aldona Šmulkštienė tyta skyriais: Lietuva sovietinė
je okupacijoje; Išeivijos veikla
Lietuvos laisvės byloje: Teisė;
Tarptautinė politika. Kiekvie
name skyriuje — daugiau ar
mažiau straipsnių (gausiausias
pirmasis). Tai yra dar viena mū
sų tautos istorijos „riekelė",
padėsianti skaitytojui susidary
ti tikresnį vaizdą, ypač tiems,
kurie šio laikotarpio patys ne
pažino. Knyga gaunama „Drauge •

Advokatas jonas Gibaitis
6247 S. Kedzte Avenue
Chicago, IL 60629

Tel. (1-312) 776-8700
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak
šestad 9 v.r. iki 1 vai d
Albinas Hoffmanas

