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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Landsbergis: Rusijos 
veiksmai tolygus 

intervencijai 
Vilnius, liepos 25 d. (Elta) — 

Seimo opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis išplatino pareiški
mą dėl ypatingo Rusijos spaudi
mo Estijai. Jame sakoma: „Nuo 
liepos 19 dienos Rusijos aukš t i 
oficialūs asmenys padarė pareiš
kimų ir ėmėsi veiksmų, kur ia is 
norima į t ikinti JAV, kad bet 
kuri Vakarų politinė p a r a m a 
Estijai t ik pablogins padėtį. J a u 
Daiudėjusi Rusijos link kariuo
menė vėl grąžinama atgal, pa
liekama Estijoje. Tai panašu net 
į intervenciją", rašoma pareiš
kime. 

Spaudos konferencijoje V. 
L a n d s b e r g i s sve ik ino J A V 
Sena to rezoliuci ją , k u r i o j e 
siūloma sustabdyti Rusijai bet 
kokią pagalbą, jeigu ji neišves 
kariuomenės numatytu la iku. 

V. L a n d s b e r g i s a t k r e i p ė 
dėmesį j tai , jog keli tūkstančiai 
Estijoje ta rnavus ių kar iškių į 
atsargą paleisti gerokai anks
čiau laiko. J ie žada pasi l ikt i 
Estijoje, kurių esą pažeistas 
teises Rusija imsis ginti. Iš tik
rųjų, pasakė Landsbergis, ta i 
būtų neuniformuota Rusijos ka
riuomenė, savo skaičiumi, ko 
gero pri lygstanti Estijos kar i 
nėms pajėgoms. 

Vytautas Landsbergis pabrė
žė, jog Lietuvos valdžios abe
j ingumas ir delsimas jau darosi 
gėdingas. Padėtis panaši į 1988 
metų lapkričio mėnesį, kai tuo
metinė Sovietų Sąjungos ir Lie
tuvos Komunistų partija, vado
vaujama iš esmės tų pačių ideo
logų kaip šiandien, a t s i sakė 
paremti Estijos žingsnį į nepri
klausomybe. 

J u r š ė n a s no r i , k a d k u o 
g re i č i au b a i g t ų s i d e r y b o s 

s u B a l t a r u s i j a 

Baltarusijos Aukščiausiosios 
Tarybos t a rp tau t in ių re ika lų 
komisijos sekretoriaus Valentin 
Golubev pareiškimą dėl Adutiš
kio geležinkelio stoties Seimo 
pirmininkas Česlovas Ju r šėnas 
spaudos konferencijoje pavadino 
,,tik vieno ir ne paties svar
biausio pareigūno pareiškimu". 
Tai nėra oficiali Baltarusijos po
zicija, pasakė jis. 

Valentin Golubev praėjusią 
savaitę duotame pasikalbėjime 
sakė , kad „Adut iškio gele
žinkelio a t šaka buvo ir liks 
bal tarusiška" . Pasak V. Golu
bev, jis kalbėjęs su Baltarusijos 
prezidento atstovais ir buvo vie
ningai nu ta r t a , kad „mes dar 
pabandysime išspręsti šį klau
simą derybose, tačiau vėliau 
mes ilgai nekalbėsime ir tiesiog 
pasiimsime tai , kas yra mūsų" . 

Liepos 21 dieną Minske susi
tikęs su Č. Ju r šėnu Baltarusi
jos prezidentas Aleksandr Lu-
kašenko sakė, kad jis ir nau
joji šalies vyriausybė stengsis 
palaikyti gerus san tykius su 
savo kaimynėmis, tarp jų ir 
Lietuva. Tame pokalbyje Seimo 
p i rmininkas pageidavo, kad 
būtų kuo greičiau užbaigtos 
derybos dėl sienos nusta tymo. 

Seimo nariai neabej ingi 
Tibeto problemoms 

32 Seimo nar ia i pas i r a šė 
pareiškimą, kur iame pr i ta r ia 
Seimo Tibeto rėmimo grupės 
iniciatyvai jungt is su Laisvojo 

Pasaulio par lamentara i s dėl 
Tibeto . J i e s iū lo Lie tuvos 
prezidentui ir vyriausybei san
tykius su Kinijos Liaudies Res
publika plėtoti Tibeto nepri
klausomybės rėmimo dvasia. 

Pareiškimo autoriai nepri
pažįsta Tibeto inkorporavimo j 
Kinijos Liaudies Respubliką 
teisėtumo. J ie pareiškia prisi
jungia prie pasaulio šalių par
lamentų pri imtuose dokumen
tuose išreikštų iniciatyvą bei 
Jungtinių Tautų rezoliucijose 
Tibeto klausimu įtvirtinimų 
reikalavimų — sustabdyti Tibe
te vykdomą genocidą, ginti 
t ibetiečių te i ses ir laisves, 
skat in t i Kinijos vyriausybę 
siekti dialogo su teisėta Tibeto 
vyriausybe tremtyje. 

Baigės i L i e t u v o s C a r i t a s 
Fede rac i j o s s u v a ž i a v i m a s 

Prae i tą sava i tga l į K a u n e 
vyko Lietuvos Caritas Federaci
jos antrasis suvažiavimas. Jame 
priimti kai kurie organizacijos 
statuto pakei t imai . Nuo šiol 
Caritas bus juridiškai integ
ruotas į Lietuvos Katalikų baž
nyčios s truktūrą. Buvo naujai 
įsteigta Cari tas ekonominė tar
nyba su finansų statybų ir 
transporto darbų grupėmis vers
lų įstaigomis, kur ių tikslas — 
papildyti iš šalpos gyvenančios 
Caritas Federacijos lėšas, reika
lingas labdarai. 

Siūlo s te igt i d r a u s t i n i u s 
sovie tų p o l i g o n ų v ie tose 

Penktadienį Aplinkos apsaugos 
ministerijoje įvyks oficialus dve
jus metus t rukusio Lietuvos 
Gamtos Fondo ir Pasaulinio Gy-
vosios Gamtos Fondo projekto 
„Gamtos vertybės buvusiose so
vietų karinėse teritorijose Lie
tuvoje" pr is ta tymas. 

Gamtos fondas tyrė padėtį 
devyniose didžiausiose karinė
se teritorijose, kur ių bendras 
plotas užima 0.9% Lietuvos 
žemių. Daugelyje vietovių, 
nepaisant dirvos užterštumo ir 
erozijos, dėl mažo žmonių lanky
mosi yra išlikusi unikali gam
ta, todėl kraštotvarkininkai siū
lo steigti čia apie 29 nauius 
draustinius. Dalis teritorijos 
pereis miškininkų žinion, kita 
dalis bus naudojama Lietuvos 
kareivių apmokymams. 

Baltarusija prašo 
grąžinti „Turovo 

evangeliją" 
Vilnius, liepos 15 d. (AGEP) 

— Lietuvos prezidento Algirdo 
Brazausko vizito Minske metu 
Baltarusija pageidavo jai grą
žinti „Turovo evangeliją". Ši 
knyga yra seniausia Lietuvos 
Mokslų Akademijos bibliote
koje. „Turovo evangeliją" XI 
amžiuje perrašė Turovo vienuo
lyno vienuolis ustavu — išrai
tytom kaligrafiškom raidėm. 

Si nedidelė knygelė atsirado 
Vilniuje XIX amžiaus viduryje, 
kai Vilniaus švietimo globotojas 
Kornilovas pasiuntė žmones į 
visus Vilniaus gubernijos mies
telius ieškoti senų rankraščių. 
„Turovo e v a n g e l i j ą " r a d o 
v ienas d a i l i n i n k a s Turove 
anglių dėžėje. Matyt, ji būtų 

Latvija sušvelnino 
pilietybės įstatymą 

Sekmadieni Goma miestelio (Zaire, Afrikoje) aerodrome nusileido Jungtinių Tautų gelbėjimo akci
joje dalyvaujantis JAV transporto lėktuvas su vaistais, vandens valymo priemonėmis bei kitais 
reikmenimis gelbėti ten esančius beveik milijoną pabėgėlių iš Ruandos cvilinio karo nuo choleros 
epidemijos. Nuo jos jau mirė tarp 5,000 ir 6,000 žmonių. Nuotraukoje čia pat prie nusileidusio 
pagalbos lėktuvo eina pabėgėlių laidotuvių eisena. 

Paminėjo Kauno geto 
tragediją 

Viln ius , liepos 12 d. (LR) -
Žydų geto likvidavimui paminė
ti Kaune liepos 12 d. prasidėjo 
keturias dienas trukęs renginių 
ciklas, rašo „Lietuvos ry tas ." 

Kauno IX forte parengta nau
ja ekspozicija, atskleidžianti ne 
t ik žydų geto istoriją, bet ir su
pažindinanti su 110 Lietuvoje 
gyvenančių laimingųjų žydų, iš
vengusių mirties likviduojant 
Kauno getą. Jų nuotraukos bus 
eksponuojamos Chora l i nė j e 
sinagogoje ir Filharmonijoje, 
kur liepos 15 d. įvyko geto 
tragedijos minėjimas bei gedul
ingas koncertas. Lauk iama at
vykstant ir Rygoje reziduojan
čios Izraelio ambasadorės Balti
jos šalims Tova Herzl, kuri „Pa
saulio tautų teisuolio'" meda
liais už žydų gelbėjimą apdova
nos devynis l ietuvius. 

Atvyko buvę Kauno geto kali
niai, gyvenantys kitose pasaulio 
valstybėse. Pasak Kauno žydų 
bendruomenės pirmininko Josi
fo Taco, manoma, kad jų yra 
keletas šimtų. Trečiadienį ir 
ketvirtadienį buvusioje Švabės 
gimnazijoje (dabar — Teksti
l ininkų mokykla) įvyko konfe
rencija tema „Kauno žydų li
k imas" . 

Docentė Jū ra t ė Norvaišienė 
pasakojo apie žydų medikų 
darbą Lietuvoje iki 1940 metų. 
Vytauto Didžiojo ka ro muzie
jaus bendradarbis Arvydas Po
ciūnas kalbėjo apie žydų karius, 
kovojusius už Lietuvos Nepri
klausomybę, Judelis Ronderis 
kalbėjo apie lietuvius, kurie per 
karą gelbėjo žydus Kaune . 

Buvo kalbama apie lietuvių ir 

buvusi sukūrenta. 1915 metais, 
kai kaizerio armijos veržėsi į 
Vilnių, vertingi rankraščiai , 
ka r tu ir „Turovo evangelija", 
buvo išvežti į Rumiancevo bib
lioteką Maskvoje. Po 31 metų 
Vilniaus universiteto profeso
rius Levas Vladimirovas, ieško
damas išblaškytų Lietuvos bib
liotekų knygų, aptiko jį Lvove. 
1946 metais Lenino biblioteka 
grąžino 818 retų rankraščių, 
t a rp jų ir „Turovo evangeliją". 

Dabar 900 metų senumo kny
ga gali tapti tarpvalstybinių 
Lietuvos ir Baltarusijos derybų 
objektu. 

žydų santykius 1941-ųjų vasarą: 
praneš imą „Lietuvių-žydų san
tykiai birželio sukilimo metu" 
skai tė Valent inas Brandišaus-
kas. Ta ip pat prisiminimais 
dalinosi buvę geto kaliniai. 

Minint gedulingą Kauno žydų 
geto jubiliejų, buvo at idengti 
paminkl in ia i akmenys buvusių 
geto kapinaičių ir ligoninės 
vietose Vilijampolėje. Penkta
dienį naujai restauruotos Cho
ral inės sinagogos kieme vyko 

skulptoriaus Roberto Antinio ir 
architekto Artūro Imbraso su
kurto memorialo žuvusiems 
žydų vaikams atidarymas. 

Bus atidengtos dvi pamink
linės lentos: pediatrui Petrui 
Baubliui , k u r i s su savo 
kolegomis išgelbėjo apie 100 
žydų vaikų priglausdamas juos 
savo vadovaujamuose kūdikių 
namuose, ir geto kalinių tarybos 
pirmininkui Chaimui Chanonui 
Elkesui, kuris iki karo turėjo 
kliniką ir aktyviai darbavosi 
gete, gelbėdamas šimtus gyvy
bių. 1944-aisiais j i s žuvo 
Dachau koncentracijos stovyk
loje. 

Jungtinių Tautų įstaigoms 
reikia keistis 

Vilnius , liepos 19 d. (LA) — 
Daugelis pasaulio valstybių, ku
rios y ra Jungtinių Tautų narės, 
jaučia, kad yra reikalinga šios 
organizacijos reforma, rašo „Lie
tuvos a idas" . Ford Foundation 
finansavo padėties kai kuriuose 
JT padaliniuose tyrimą, jų tarpe 
Pasaulio Banko ir Tarptautinio 
Valiutos Fondo, kurie yra t ik 
vardu J T padaliniai. 

Dabar paskelbtas pranešimas 
apie tyr imo rezultatus. J a m e 
sakoma, kad Pasaulio Bankas 
at l iko daug gerų darbų, bet to 
nebeužtenka. Nors buvo įkur
tos, kad padėtų karo nusiaub
toms valstybėms atsistatyti. Pa
saulio Bankas ir Tarptaut inis 
Valiutos Fondas nedaug daro. 
kad pasaulyje sumažėtų ekono
minė nelygybė Jos anaiptol 
visaip įrodinėja, kad jų reikšmė 
ne tu r t i ngoms vals tybėms — 
didelė. 

Pasak pranešimo autorių Er-
skine Childers ir Sir Brian Ur-
ąuhar t , buvusių J T pareigūnų, 
Jung t inės Tautos skiria daug 
dėmesio taikos palaikymo ope
racijoms, bet apleido ekono
minės paramos ir socialinės ap
saugos sritis. Teoriškai Pasaulio 
Bankas ir Tarptautinis Valiutos 
Fondas organizacijos tur i koor
dinuoti savo veiksmus, kaip du 
chirurgai , operuojantys tą patį 
ligonį, bet iš tiesų dirbo visiškai 
a tskira i . 

Autoriai rekomenduoja, kad 
Jung t inės Tautos steigtų neko
mercinį banką- kuris veiktų ša
lia Pasaulio Banko. Pasak auto
rių, reiktų pakeisti tarptautinės 

prekybos sutarties GATT sąran
gą, kad ji gintų visų pasaulio 
valstybių lygias teises parda
vinėti prekes. Dabar kai kurios 
valstybės išstumia silpnesnes 
šalis. Tarptautinis Valiutos fon
das turėtų nustatyti makroeko
nomikos ir mikroekonomikos 
strategiją. To jis nedaro, teigia 
autoriai. 

1990 m. prekybos perteklius 
buvo 180 bilijonų dolerių, o 
besivystančių šalių įsiskoli
nimas — 8 ka r tu s didesnis. Bet 
Tarptautinis Valiutos Fondas 
nieko nedarė: perteklius pateko 
į privataus kapi talo rinką. 
Pasaulio Bankas iš neturtingų 
šalių gavo 1.7 bilijonus dolerių 
palūkanų. Autorių išvada rūsti: 
Tarptautinio Valiutos Fondo 
geri ketinimai seniai išblėso. 

Pranešime taip pat sakoma, 
kad Pasaulio Bankas atvirai 
giriasi formuojantis finansų ir 
monetarine politiką, bet iš tiesų 
skelbia tik naujas programas, 
kurios tariamai išspręs visas 
problemas, bet kurios nieko 
nepataiso. J a u seniai Pasaulio 
Bankui buvo patariama mažiau 
skolinti, bet jis nori būti mil
žinas. Pasak autorių. Pasaulio 
Banką turi griežtai prižiūrėti 
Jungtines Tautos, jis turi ko
ordinuoti savo politiką su ki
tomis JT mstitucijomi-

— Lietuvoje, palyginus su 
1992 metais, oro teršimas suma
žėjo 32<£. Jei lyginti su 1989 
metais - ta i daugiau, negu 
dvigubai Tokį sumažėjimą lėmė 

Maskva, liepos 23 d. (NYT) -
Latvijos parlamentas priėmė pa
taisą naujajam pilietybės įsta
tymui, kuris ta ip erzino Mask
vą, ra i c „New York Times" 
korespondentas iš Maskvos Ste-
ven Erlanger. Tai darydami, 
anot jo, jie pasidavė ne tiek 
spaudimui iš Rusijos, kiek spau
dimui iš Europos. 

Liepos 22 d. priimtose patai
sose atsisakoma apribojimo, 
pagal kurį t ik 2,000 krašte 
gyvenančių nelatvių kasmet ga
lėtų gauti pi l ie tybę. Pagal 
apribojimą keli š imtai tūks
tančių Latvijoje gyvenančių 
įvairių tautybių rusakalbių 
būtų turėję dar ilgai laukti kol 
gautų pilietybę. 

Latvijos dienraštis „Diena" 
rašė, kad ši pataisa „yra svar
bus žingsnis į Europą", sukur
siantis „naują politinę realybę". 
Pats įstatymas buvo priimtas 
tik prieš mėnesį, porą dienų 
prieš JAV prezidento Bill Clin-
ton atvykimą į Rygą. Įstatymą 
kritika\*o Europos Taryba, Eu
ropos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencija ir net 
JAV. nors ne taip stipriai, kaip 
Europos organizacijos. 

Maskva pykt į išliejo 
ant Est i jos 

Maskva pikta: reagavo į Lat
vijos parlamento pravestą įsta
tymą ne maža dalimi dėl to. kad 
buvo neseniai pasirašiusi sutar
tį su Latvija dėl galutinės ka
riuomenės išvedimo datos. 

Rusijos pareigūnai tad savo 
pyktį išliejo ant Estijos. Nors jos 
pilietybės įstatymas ne toks 
ribojantis, kaip Latvijos, bet ji 
dar neturi sutarties su Rusija 
dėl kariuomenes išvedimo. Nors 
Estijoje tėra likę tik apie 2,300 

Vilniaus aerodromas 
bus remontuojamas 

Vilnius, liepos 19 d. (Elta) — 
Europos Investicijų Bankas šie
met sutiko finansuoti .Vilniaus 
tarptautinio aerodromo rekons
travimo projektą ir šiam tikslui 
skirti apie 50 milijonų litų 
paskolą. Paskola skiriama 15 
metų su 6^ -8^ palūkanomis. 
Kreditą reikės pradėti grąžinti 
po penkerių metų. 

Finansų ministerijos valsty
bės skolos valdymo skyriaus vir
šininkė Rūta Skyrienė pasakė, 
kad paskolai gauti vyriausybė 
parengė dokumentus ir kreipėsi 
į Seimą dėl kredito sutarties 
t u r t i n ių įsipareigojimų bei 
įgaliojimų ją pasirašyti. 

Europos Investicijų Bankas 
tEIB) pageidauja, kad Vilniaus 
aerodromas visoms pasaulio lėk
tuvų kompanijoms sudarytų 
vienodas aptarnavimo sąlygas, 
įvestų tarptautine apskaitą ir 
padidintų kelevių tarifo mokestį 
iki 10 dolerių t dabar 7 doleriai K 

Rekonstravimo metu Vilniaus 
aerodromas turi būti uždarytas 
nuo 10 valandos vakaro iki 6 
valandos ryto. EIB pageidauja, 
kad šios neskraidymo valandos 
dėl gamtosaugos reikalavimų 
galiotų ir vėliau. Vilniaus 
aerodromo rekonstravimą nu 
matoma baigti 1996 metais. 

ne investicijos j gamtos apsau 
gą, bet gamybos mažėjimas La
biausiai užterštas yra Mažeikių 
rajonas (27 procentai visų ter
šalų), Vilniaus miestas (8%\ 
Akmenės rajonas. Kaunas. 

Rusijos kareivių, derybos užsi
kirto, nerandant sprendimo ka
rinių pensijų bei apgyvendinimo 
reikalavimams ir dėl nekonkre-
taus Rusijos reikalavimo, kad 
būtų geriau elgiamasi su Esti
joje gyvenančiais rusais. 

Rusai dabar pranešė, kad jų 
kariuomenės išvedimas sustab
dytas, nors Estijos pareigūnai 
sako. kad fakt inai da l in ių 
išvedimas tebesitęsia. Praėjusią 
savaitę Helsinkyje vykusios 
derybos t a rp Estijos ir Rusijos 
užsienio ministrų buvo bergž
džios, p ranešė abiejų pusių 
atstovai, nors yra užsibrėžtas 
terminas prieiti sprendimo iki 
rugpjūčio 31 dienos. 

Vakarų diplomatai „gana 
stipriai pasitiki", jog nepaisant 
Rusijos muistymosi. Rusijos 
daliniai bus išvesti ir iš Estijos 
ir iš Latvijos iki rugpjūčio 31d. . 
kada Rusijos prezidentas Boris 
Jelcinas atvyks į Berlyną iškil
mėms, atšvęsti Rusijos kariuo
menes išvedimą iš Vokietijos. 

„ J e l c inu i būtų per d a u g 
nepatogu dalyvauti iškilmėse 
Berlyne, jei Rusijos ka r i a i 
t ebebū tų Est i joje" , p a s a k ė 
aukštas Vakarų diplomatas. 
„Bent mes taip m a n o m e " , 
pridūrė jis. 

Rusi ja i n e p a t i k o nei J A V 
S e n a t o ve ik smas 

Rusijos nuotaikos nepataisė 
nei JAV Senato veiksmas, ku
riuo pakeitė JAV užsienio pa
galbai lėšų skirstymą. Rusijai 
s k i r i a m a s lėšas sąlygojant 
kariuomenės išvedimu iš Balti
jos šalių. Rusijos pareigūnai tai 
pavadino Amerikos kišimusi Į 
Baltijos šalių vidaus reikalus, iš 
dalies JAV vidaus politikos su
metimais. Nors daugumas rusu 
pareigūnų susitaikę su tuo. kad 
Baltijos šalys eis savu keliu, jie 
visvien jaučia pareigą rūpintis 
juose gyvenančių rusų reikalais. 

Su naujomis pataisomis Latvi
jos pilietybės įstatymas leis dau
gumai Latvijoje gimusių nelat
vių gyventojų tapti Latvijos pi
liečiais iki 2000-ųjų metų. Ne 
Latvijoje gimusieji galės prašyt: 
pilietybės nuo 2000-ųjų metų. 
Bus reikalaujama, kad jie šiek 
tiek kalbėtų latviškai ir pri
siektų ištikimybe Latvijai. Bet 
nepiliečiai. kurie bendradar
biavo su sovietine slaptąja 
policija, kurie siekė, kad Mask
va jėga išlaikytų Latviją, ar 
buvę aktyvūs komunistai ne
gaus Latvijos pilietybės. 

Pagal 1990 m. gyventojų 
suskaičiavimą. Latvija turi 1.4 
milijonų latvių. 900.000 rusų. 
120.000 baltarusių ir beveik 
100,000 ukrainiečių, tad latviai 
yra beveik mažuma savame 
krašte. 

Rusijos laikrašty ..Argumen-
ty i fakty" išspausdintame pa 
sikalbėjime Latvijos prezidentas 
Guntis Ulmanis pasakė, jog jis 
nori palaipsniško integravimo 
Latvijoje gyvenančių nelatvių. 
norinčių pasilikti krašte. Neno
rimieji integruotis nebus pri
versti išvykti, jis užtikrino ir 
prašė, kad Rusija kooperuotu. 

KALENDORIUS 

Liepos 26 d.: Šv. Ona ir Joa 
kimas. Marijos tėvai; Gluosnis. 
Greitutė. 

Liepos 27 d.: Pantaleonas, 
Natalija. Danguole. Žintautas. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

MAISTAS IR PROSTATOS 
VĖŽYS 

DANIELIUS DEGĖSYS, M.D. 

Jung t inėse Amerikos Valsti
jose kas penkiolika minučių 
vienas vyras miršta prostatos 
vėžio liga. Tas skaičius kas 
metai didėja. Pagal Amerikos 
Valstybinio vėžio instituto 1994 
metu statistiką, kiekvienais 
metais prostatos vėžiu sergan
čių padidė ja 219r. Mir imų 
skaičius nuo šios ligos 1993 
meta-- padidėjo tik 8.6'r daugiau 
negu ankstyvesnia is metais. 
Trys ketvirtadaliai prostatos 
vėžio auglių randami pas vyrus, 
tur i - daug iau negu 65 
metus •>">žiaus. Apskritai visos 
veži >s y ra r a n d a m o s 
dažniau senų žmonių tarpe, 
.'xl( ' žmonių amžiui ilgėjant, 
vėžio ligų skaičius didėja. Ne 
visi p ros ta tos vėžio augl ia i 

>dai greitai progresuoja. 
Pavyzdžiui, apie 4 0 ^ vėžio 

andama pas vyrus, 
senesnius negu 80 metų am
žiaus, mirusius nuo kitų ligų ir 
neturėjusius prostatos vėžio 

u nauji diagnostiniai 
' moderni technologija 

padeda atpažinti vėžio ligą gana 
ankst i . Kai kurie ekspertai ma
no, kad žmogaus gyvenimo sti
lius, pomėgiai ir dieta prisideda 

• :< pi • -tatos vėžio išsivystymo. 
Visai neseniai Harvard School 

of Publ ic Hea l t h paskelbė 
tyr imus 51.000 Amerikos vyrų. 
40 ik' 75 metų amžiaus. Vyrai, 
kurie valgė kas dieną apie 89 
gramus riebalų, turėjo dvigubai 
didesnv riziką išsivystyti pro-

ėžio ligoms, negu t ie , 
kurie valgė 53 gramus riebalų 
dienoje. įdomu, kad valgymas 

audonos mėsos buvo irgi didelis 
veiksnys vėžio išsivystimui. 

Ryšys tarp prostatos vėžio ir 
•iebalinio maisto buvo paste-

is jau pr ieš 25 metus . 
Pavyzdžiui, Azijos gyventojai 

alg<: mažai riebalu. Ju tarpe 
yra mažiau prostatos vėžio ligų. 
Tuo tarpu Vakarų pasaulyje 
prostato- vėžių susirgimų yra 
g a n a d a u g . ypač r iebal inį 
maistą \ Igančių tarpe. Riebalu 
tu r in t i s maistas rišasi tik su 
pažengusiom ir išsiplėtusiom 
vėžio ligom, o ne su lėtai 

augančiais vėžio augliais. Lėtai 
augamieji prostatos vėžiai turi 
kitas išvystymo priežastis ir yra 
vadinami tyliaisiais augliais. 
J ie yra randami vienoj iš trijų 
prostatų pas vyrus, vyresnius 
nei penkiasdešimt metų . 

Prostatos vėžiui išsivystyti 
yra ir kitų priežasčių. Pavyz
džiui, vyrai, kurių tėvai yra 
mirę nuo prostatos vėžio, turi 
tris kartus didesnę galimybę 
susirgti prostatos vėžiu, negu 
asmenys, kurių tėvai prostatos 
vėžiu nesirgo. Amerikoje gyve
nantiems negrams galimybė 
susirgti prostatos vėžiu yra du 
k a r t u s didesnė negu baltos 
rasės vyrams. Kai kur ie tyrinė
tojai mano, kad vyriškasis hor
monas tes tos teronas , kurio 
negrai turi daugiau negu baltos 
rasės vyrai, žadina prostatos 
vėžio atsiradimą. Amerikos 
negrų tarpe iš 100.000 vyrų pro
s t a t o s vėžiu s u s e r g a apie 
72-100. Tuo tarpu Afrikoje 
gyvenančių suserga t i k 4 arba 
10 iš 100.000. Afrikos negrai 
valgo mažai riebalų. J u dieta 
turi daugiau daržovių, javainių 
ir vaisių. 

Kinai, gyvenantieji Shangha-
juje, turi visame pasaulyje ma
ž i a u s i a i p r o s t a t o s vėžiu 
susirgimu, būtent , t i k 1 iš 
100.000; tuo tarpu kiniečiai, gy
venantieji Amerikoje, tur i 19 iš 
100,000. Kai kurie tyrinėtojai 
sako. kad Amerikoje susirgimai 
prostatos vėžio augliais didėja 
todėl, kad amerikiečiai valgo 
mažai daržovių. Jie sako, kad 
daržovėse randami specialūs 
cheminiai junginiai, kur ie ir ap
saugo prostatą nuo vėžio ligos 
išsivystymo. 

Galbūt šios teorijos yra tei
singos, bet objektyviai nustatyti 
prostatos vėžio ligos priežastis 
yra sunku. Daržovių šalininkai 
sako, kad daržovėse esantieji 
specialūs junginiai reguliuoja 
vyrų lytinių hormonų kiekį. 
Tiek vyrai, t iek moterys turi ir 
vyriškų, ir moterišku hormonų, 
kurie jų organizmuose išlaiko 
tam tikrą balansą. Vyriškas 
hormonas, testosteronas, vyrau-

Nemenč inės va ikų ligoninės pacientai . 

ja pas vyrus, o estrogenas — pas 
moteris. Sutrikus šių hormonų 
balansui ir ryškiai padidėjus 
testosterono kiekiui, pas vyrus 
sus ida ro sąlygos p ros ta tos 
vėžiui vystytis. J a u 1940 metais 
tyrinėtojai nustatė, kad testos
teronas žadina prostatos vėžio 
augimą. Prostatos vėžio augi
mas gali būti laikinai sustab
dytas, sumažinus organizme 
testosterono gamybą, būtent, 
paša l inus kiaušinėl ius (tes-
ticles), kurie gamina 95% tes
tosterono, arba duodant mote
riškus hormonus, estrogeną. 

Vėliausi tyrimai rodo, kad 
dieta t ikrai turi įtaką į organiz
mo hormonų gamybą ir kiekį, o 
hormonai savo ruožtu daro įta
ką į prostatos vėžio išsivystymą. 

Neseniai Suomijoje pravesti 
tyrimai parodė, kad vitaminas 
E esą mažina galimybę susirgti 
prostatos vėžiu, bet šie tyrimai 
dar nėra galutinai pripažinti. 

Turint galvoje čia suminėtas 

pr iežas t i s , sukeliančias pro
statos vėžį. kyla klausimas ar 
yra galimybė apsisaugoti nuo 
prostatos vėžio išsivystymo? 
Šiuo metu daromi bandymai su 
vaistu, vadinamu finasteride. 
Manoma, kad finasteride gali 
apsaugoti nuo prostatos vėžio 
atsiradimo. Finasteride trukdo 
veikimą enzymų, kurie daro įta
ką į vyriško hormono metabo
lizmą. Kadangi vyriški hor
monai turi didelę įtaką į pro
statos vėžio vystymąsi, gydyto
jai tikisi, kad finasteride stabdys 
prostatos ląstelių pokyčius, kurie 
veda j prostatos vėžio ligos 
išsivystymą. 1993 metais buvo 
pradėta studija su 18,000 vyrų, 
vyresnių negu 55 metų am
žiaus. Viena jų pusė kas dieną 
priima 5 miligramus finasteride, 
o kita pusė gauna tik placebo. Ši 
studija tęsis 7 metus. Taigi po 
septynerių metų paaiškės, ar 
vaistais galėsime apsisaugoti 
nuo prostatos vėžio ligos. 

TARĖSI LENKŲ IR 
LIETUVIŲ SVEIKATOS 
APSAUGOS MINISTRAI 

Liepos 1 d. baigėsi t r is dienas 
t rukęs Lenkijos sveikatos ir 
socialinių re ika lų min i s t ro 
Ryszardo Jaceko Žochovvskio 
vizitas Lietuvoje. Vizito metu 
svečias susitiko su Lietuvos 
sveikatos apsaugos ministru 
akademiku Jurgiu Brėdikiu, 
l a n k ė s i V i ln i aus un ivers i 
tetinėje Santariškių ligoninėje, 
Šalčininkų, Eišiškių, Trakų 
gydymo įstaigose, Druskininkų 
sanatorijose. 

Pirmą kartą Lenkijos sveika
tos ir socialinių reikalų minist
ras su Lietuvos sveikatos apsau
gos minis t ru buvo sus i t ikę 
Varšuvoje, kur pasirašė bendra
darbiavimo sutartį . Joje numa
tyta keistis specialia informa
cija i r special is ta is , k a r t u 
r ū p i n t i s pa s i en io h i g i e n a . 

-
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KELIONĖS PRISIMINIMAI! SAKOME — IKI PASIMATYMO VĖL! 

RUGPJŪČIO 10 IKI 22 — Kelionės išparduotos. 

PRIMENAME, kad organizuojame keliones pagal kliento pagei
davimus su pilnu turistiniu aptarnavimu. 

KVIEČIAME KELIAUTI SU MUMIS 1 VOKIETIJĄ... LAN
KYSIME PASAULYJE PAGARSĖJUSIAS KALĖDINES 
MUGES PENKIUOSE MIESTUOSE... KELIONĖ GRUO
DŽIO 2 IKI 13... BUS DAUGIAU INFORMACIJŲ VĖLIAU. 

TURISTINIS PATARNAVIMAS: 

* Automobilių nuomavimas 
* Viešbučių užsakymas įvairiuose Lietuvos miestuose 
* Pasitikimas aerouoste 
* Tarpmiestiniai pervažiavimai 

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS 

Nemenčinės Va iky ligonines vyriausias gydytojas dr. Imbrasas ir jo pavaduo
toja d r Virginija Jurč iukonienė Ligoninę vaistais ir r e ikmenimis nuolat 
r emia L i t h u a n i a n Mercy Lift 

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms' 

KELIONĖMS IŠ LIETUVOS: rašome savo raštinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus (visus 
pasaulio kraštus Bilietų apmokėjimas gali būti Lietuvoje arba Amerikoje — kaina nesiskiria Rašome 
LUFTHANSA, SAS, FINNAIR bilietus ir netrukus galėsime pasiūlyti bilietus amerikietiškomis 
aviakompanijomis. 

Mūsų personalas Vilniuje greitai sutvarko tranzitines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vizos dokumentų pridavimui, organizuoja ekskursijas į Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje. 

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO PUSĖSE. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
952S SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 
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TELEFAX: (708) 430-5783 
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gavus prašymą-

Dvišalėje sutartyje n u m a t y t a , 
kad Lenki jos a r L i e t u v o s 
piliečiams, patyrus iems avari
jas, t r aumas ar s taiga sus i rgus , 
būnant kaimyninėje šalyje, me
dicinos pagalba bus su t e ik t a 
nemokamai 

Vaka r Lie tuvos s v e i k a t o s 
apsaugos ministerijoje R. J. 
Žochowskis ir J . B r ė d i k i s 
pap i ldė b e n d r a d a r b i a v i m o 
s u t a r t į i r n u m a t ė b e n d r a 
darbiauti infekcinių ligų pro
filaktikos, sveikatos s t ipr inimo 
ir sveikos gyvensenos, kardiolo
gijos ir k a r d i o c h i r u r g i j o s 
srityse. 

Be to, pagal susitarimą Lenki
jos piliečiai galės gydytis ir ilsė

tis Lietuvos sanatorijose. 
R. J. Zochowskis žurnalistams 

pasakė, kad jo susitikimai su J. 
Brėdikiu y ra sėkmingi ne tik 
dėl to, kad abiejų šalių sveika
tos apsaugos problemos pana
šios, bet ir dėl to. kad sutampa 
abiejų ministrų profesiniai in
teresai: R. J . Zochovvskis yra 
kardiologas, o J. Brėdikis -
ka rd ioch i ru rgas . („Lietuvos 
ry tas" , 07.02). 

OR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 E. Superior. Suite 402 

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

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171$t 
Tinley Park, IL 60477 

(708)614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Pirmas apyi su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
pnemamą karną. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tol. 708-422-8260 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/A«:ų Chirurgas 

9830 S. Rtdgeland Ave. 
Chieago Rklge. IL 60415 

708-636-6622 
4149 W. 63rd St 

312-735-7709 

Kab. tel. (312)471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

K A R D I O L O G A S - ŠIRDIES LIGOS 
7 7 2 2 S. K e d z i e Ave . . 

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS -
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmd 3 v p p-7 v v antra 12 30-3 v p p 
fečd uždaryta ketvd 1-3 v p p 

penkt n seš;d 9 v r 12 v p p 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medlcal Building 

6132 S. Kedzie 
Chieago. IL 60629 

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

Š'rdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave.. Chieago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hllls. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St . Chieago. IL 
Tel . (312) 476-2112 

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

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave . . Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyus treč Sešt 12 N 4 vai p p 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd. , Chieago. IL 

Tel. 312-585-1955 
172 Schiller St.. Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgalis tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzie. Chieago 60652 
Tel . 312-434-2123 

Pirmd 2 v p p 7 v v . antr 9 v r 12. 
ketvd 12 4 v p p penktd 12 - 6 v v 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto te l . (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ZLIOBA. M D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Suite 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 
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Kodėl investicijos 
neskuba į Lietuvą? 

EUROPIETIŠKOS NUOTRUPOS 
KAZYS B A R O N A S 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s fcur joje 

Šis klausimas vis dažniau ir 
dažniau yra girdimas iš da
bart inių Lietuvos valdančiųjų 
sluoksnių. Nustebę klausia: 
„Kodėl užsienio kapi ta las ne
plaukia į Lietuvą?" Arba: „Ko
dėl išeiviai masiniai negrįžta?" 
J i e išeivių nėra pasiilgę ir jų 
nenorėtų, bet žino, kad ir dole
r ius kartu su savimi atsivežtų, 
t a ip pat ir jų pensijos į Lietuvą 
plauktų. Nors Litas yra rašomas 
didžiąja raide, o doleris tik 
mažąja, tačiau visi jo mielai 
l auk ia . Aš čia j i ems jokių 
patar imų nenorėčiau duoti, ka
dangi jie ir oficialiems patarė
j a m s pasako: „Ačiū už pata
r imus , tačiau mes ger iau ži
nome!" 

Manyčiau, pagrindinė priežas
t i s yra ta, kad, besaugodami 
savo kėdes, nebeturi laiko ir 
energijos net lietuvišką spaudą 
paskaityti , o jeigu paskaitytų, 
t a i ir patar imus rastų. Visokie 
investuotojai ir būsimieji turis
t a i , tik išgirdę Lazdijus minint, 
n ė į tą pusę pažiūrėti nenori . O 
apie juos Lietuvoje rašan t , jau 
daug popieriaus buvo suga
dinta , bet padėtis niekuo nepa
gerėjo. Ir nereikia, kad ji keis
tųs i , nes Lazdijai — ta i geriau
sia aukso kasykla. J ų dėka jau 
n e v iena p i l a i t ė a t s i r a d o . 
Kuomet prasidėjo privatizacija, 
pradėjus kalbėti ir rašyt i apie 
„r inkos ekonomiką", ka i kurie 
Lietuvos vaizbūnai svajojo, kad 
Lietuva taps Europos Hong 
Kongu. Savo svajonėse ir sap
nuose matė, kaip minios kapi
ta l i s tų su aukso ir dolerių 
maišiukais per sieną veržėsi. 
Toks vaizdas daugelį iš jų išgąs
dino, kad nebeturės ko privati
zuoti ar pavogti. Tad ir buvo 
paleistas šūkis: „Kad Lietuvėlės 
neišpirktų!" 

Gal jau beveik pora metų pra
ėjo, kuomet Čikagoje, Jaun imo 
centre, R. Ozolas skaitė praneši
mą. Tuomet jis kalbėjo apie eko
nominę veiklą ir užsienių inves
ticijas. Iš jo visos kalbos man 
daugiausiai atmintyje pasiliko 
pasisakymas: „Kapi ta las gali 
bū t i brutalus. Mums nereikia 
brutalaus kapitalo —jeigu nėra 
geranoriško, tai keletą metų 
mes galime ir bėjo pagyventi" . 
Jo žodžiai pildosi, jau kelinti 
metai , kaip beveik be užsienio 
investicijų gyvenama. Bet koks 
gyvenimas? Kuomet Lietuvos 
ekonomija yra paskutinėje vie
toje Europoje! 

Į kur dairosi užsienio kapi
ta las? Tai tik ne į Lietuvą! Pa
sau l io bankų ir bendrovių 
apklausa parodė, kad inves
tavimų skalėje Lietuva 136-toje 

vietoje. Tad įvairūs pareigūnai 
ae tu rė tų klausti : „Kodėl užsie
nio kapi talas nesiveržia į Lietu
v ą ? " S e i m a s , p r i i m i n ė d a 
mas įvair ius įstatymus, netu
rė tų „dv i r ač io i š r a d i n ė t i " , 
kadangi j is j au seniai išrastas. 
Bet a k i s p r a s i k r a p š t y t i i r 
pažiūrėti, kokius įstatymus turi 
tos valstybės, į kur ias užsienio 
kapitalas plaukia. Taip pat kaip 
jose tvarkomasi su nusikal
t imais . Lietuvos r inka nėra 
tokia didelė, kad užsieniečiai į 
ją per įvair ias tvoras laipiotų. 
Dabart iniai įs tatymai ir dides
nių objektų už valiutą par
davimo tva rka yra ne t ik ar
chaiška, bet tiesiog kvaila! 
Lietuvos, ir berods mūsų, spau
doje buvo rašyta apie tai, kad 
Klaipėdoje už val iutą par
duodamas ka r tono fabr ikas 
(buvęs celiuliozės, J.Ž.). Už tą 
fabriką nori gauti 18 milijonų 
dolerių. Atrodytų, kas čia tokio? 
O reikalas yra toks, kad fabri
kas tė ra įvert intas tik 5 mil. 
dol., bet tu r i t ikrų a r tar iamų 
skolų 12 milijonų, t ad ir prašo 
18-kos, kadangi t ie , kurie tą 
fabriką nugyveno, dar norėtų 1 
milijoną uždirbti. O prieš karą 
to fabriko gaminiai sudarė 5-6% 
viso Lietuvos eksporto. Panašiai 
atsitiko ir su tabako fabriku 
Klaipėdoje, kurį amerikiečių 
bendrovė nupirko. Tik nusipir
kus paaiškėjo, kad nupirko ir 5 
mil. litų skolą. 

1992 meta is man teko būt i 
Lietuvoje kar tu su grupe Ameri
kos lietuvių. Vienas jų norėjo at
gauti savo tėvo buvusią dirb
tuvėlę Kaune , kuri dar ir t a i s 
metais šiek tiek veikė, bet 
atrodė priklausanti XIX amžiui. 
Buvo suplanuota investuoti apie 
7 mil. U S dolerių ir toje vietoje 
pastatyt i ir įrengti modernią 
įmonę. Po dviejų mėnesių laks
tymo per įvairias ministerijas ir 
siuntinėjimo nuo „Ainošiaus 
prie Kaipošiaus" to žemės skly
po jiems nepavyko atgauti , ir 
kapitalas bus investuotas ne 
Lietuvoj, o kur nors kitur, k u r 
investitoriai yra labai maloniai 
sut inkami, nes tik pramonė 
gamina tau ta i turtą . Apie visa 
ta i yra ir Lietuvos spaudoje 
rašoma, bet j au buvau minėjęs, 
kad Lietuvos valdžios žmonės 
spaudos n e s k a i t o . J e i g u 
skaitytų, ta i gal kitaip viskas 
vyktų. Dabar net Rygoje A. Bra
zauskas su žurnalistais kalbė
damas išreiškė nusistebėjimą, 
kad išeivija negrįžta. Tai aiškiai 
įrodo, kad nėra gerai informuo
tas — jeigu tokį klausimą viešai 
kelia. 

Juozas Zygas 

Vokietijos pašto laiškų ir 
siuntinių skirstymo tarnautojų 
streikas gerokai palietė kasdie
ninį gyvenimą. Tiesa, jie yra 
sporadiniai — vieną dieną Ham
burge, Miunchene ar Magdebur
ge, vėl kitą dieną streikininkai 
stovi prie pašto durų Essene, 
Dortmunde, Brandenburge, Ro-
stocke a r Leipcige. Manding, 
steikas stipriausiai atsiliepia, 
streikuojant Frankfurte, nes jo 
centrinį paštą pasiekia laiškai 
iš JAV, Kanados ir mielos Lie
tuvos! Taigi, j au ilgesnį laiką 
esu atskir tas nuo „pasaulio", 
negaudamas ne tik mielų bičiu
lių laiškų, lietuviškos spaudos 
iš gimtojo Vilniaus, Dėdės Šamo 
ir Klevo lapo kraštų. 

Streikuoja ir spaustuvių dar
bininkai. Dienraščių puslapiai 
gerokai sumažėję. Labai dažnai 
j ie vėlai pasiekia tabako ir 
laikraščių parduotuves. 

Tuos streikus is dalies kom
pensuoja pasaulinės futbolo 
pirmenybės JAV. Nuo 1990 m. 
meisterio vardas priklauso Vo
kietijai. Tačiau pirmos vokiečių 
rungtynės buvo labai blankios. 
Bet 21 mil. vokiečių jau 10 vai. 
v. televizijos aparatus atsuko j 
pirmą ar antrą kanalą, stebėda

mi savo aon ylėtinių kovą. ne
paisant, kad tarp Čikagos ir 
Vokiet jos (vidurio Europos,) yra 
7 vai. skir tumas ir rungtynės 
baigiasi 12 vai. nakties. Tačiau 
languose da r ilgai matomos 
šviesos, kadangi vyksta karštos 
rungtynių diskusijos, būsimų 
rungtynių prognozės. Rungty
nių metu gatvėse judėjimas taip 
pat sustojęs, kur ne kur pasirodo 
praeivis, viena kita mašina. Su
prantama — kas lietuviui krep
šinis, tas vokiečiui yra futbolas. 

Skundžiasi žaidėjai ka r š tu 
oru, kadangi Čikagos stadione 
temperatūra pasiekia (40 C per 
100 F). Futbolininkai kiek at
sigauna viešbučio kambariuose, 
nors marokiečiai , Nigerijos 
žaidėjai skundžiasi šaltais kam
bariais, reikalaudami išjungti 
vėsinimo sistemą. 

Žaidėjų žmonos ar draugės 
dieną praleidžia prie viešbučio 
baseino, vakare aplankydamos 
netolimos nuo Čikago Oak 
Brook vietovės „Pacific C lub" 
disko arba apsipirkdamos pa
saulio lietuvių sostinės krautu
vėse. Kodėl ne, kodėl piniginėse 
laikyti pigius dolerius. J u k 
„žaliukas" pasiekė patį žemiau
sią kursą, nuperkant jį tik u i 1 

m. 60 pf! O geri Vokietyoe fut
bolininkai y r a milijonieriai. Be 
to, j i ems laimėjus meister io 
vardą, kiekvieno žaidėjo, laukia 
200 ,000 dol . p remi ja , k i ek 
mažiau už vicemeisterio, trečią 
vietą i r t . t . Moter ims labai 
p a t i k o M i c h i g a n g a t v ė Či
kagoje. 

Iš l ie tuviškos padangės daug 
žinių ne tu r ime . Tiesa, didieji 
dienraščiai t rumpuose praneši 
muose beveik kiekvieną dieną 
spausdina paskut ines mūsų tė
vynės naujienas, sujungiant j a s 
su tarptaut inia is įvykiais. Kelių 
dienraščių Maskvos korespon
dentas J e n s P . Dorner, minėda
mas Latvijos ir Estijos ginčą su 
rusiškąja mažuma, savo komen
tarą pavadino „Krisenherd Bal 
t i kum — krizės židinys Baltija'.' 
Vokietis rašo, kad „Wilna" ta ip 
pat įspėjo rusus prieš bereika
lingas provokacijas, o Miun
cheno l iberalų „Sueddeutsche 
„Zeitung", Kozyrevui pasirašius 

b e n d r a d a r b i a v o s u t a r t į su 
NATO, pažymėjo, kad Maskva 
re ika lavo ja i ypatingo s ta tuso . 
Tačiau NATO negalėjo Krem
liui duot i tokios privilegijos, 
kadangi tokią pačią turi Lenki
j a , Čekija, Vengrija, Baltijos 
valstybės. 

Iš I rano kalėjimo ne t rukus 
bus išleistas lietuvių kilmės inž. 
He lmutas Šimkus (vokiečiai ra
šo Szimkus) ka l in tas nuo 1989 
m. ir nubaus tas mirties bausme. 
J i s Irano-Irako karo metu šni
pinėjo Husseinui , p ranešdamas 
Bagdadui I rano šaunamų rake
tų ta ik in ius . Susi tar imas pa
siektas Bonnoje, po pas i ta r imų 
Irano užsienių reikalų ministro 
Ali Akbar Velajati ir kanclerio 
H. Kohlio. 

Danutė Bindotdenė 

Lietuvoje vykusios Dainų ir tautinių šokių šventės vėliava. 
Nuotr. Gedimino Svitojaus — ELTA 

F B I D I R E K T O R I U S 
V I L N I U J E 

Kaip „Lietuvos ry ta s" rašė , 
Lietuvoje liepos 1 ir 2 d. lankėsi 
JAV federalinio tyrimų biuro 
di rektor ius Louis J . Freeh. 

Agentūros AP koresponden
tas , rašydamas apie Federalinio 
tyr imų biuro vadovo kelionę į 
pokomunistines Europos valsty
bes, pate ikė tokį epizodą: „Ar
t imiaus ia i su nus ika ls tamumu 
FTB direktor ius L. J. F reeh 
susilietė Lietuvoje. Čia j is ap
sistojo naujame viešbutyje („Vil-
lon"), esančiame apie 20 km nuo 
Vilniaus . 

„Jį valdo mafija arba organi
zuotų nusikaltėl ių pinigai", — 
vėliau lėktuve pasakė L.J. Freeh. 

Tai kodėl FTB direktorius, 
bandant i s sutelkti tarptaut ines 
pas tangas prieš nusikals tamu
mą, apsistojo tokioje vietoje? 

„Nėra pasirinkimo, a t sakė 
L.J. Freeh. — Ten kiekvienas 
naujas viešbutis yra panašus į 
šitą". 

Lietuvai reikia ne vien 
dolerių 

Užsienio l i e tuv ių bendra
vimas su Lietuva vis intensy
vėja. Jį beveik galime suskirs
tyti į tris grupes. I pirmąją įri-
kiuotume atostogautojus, turis
tus ir pirmą kartą į savo tėvų 
žemę keliaujančius tautiečius iš 
visų pasaulio kampų. Reikia 
manyti, kad tokios proginės ke
lionės šią vasarą pasiekė zenitą 
ir Lietuvą aplankiusiųjų įspū
džius netrukus pradėsime girdė
ti platesniu mastu . Tuo tarpu 
tie įspūdžiai įvairūs: daug 
gražių atsiliepimų, bet nemažai 
ir neigiamybių — vadinasi, 
Lietuva šiuo atveju yra kaip bet 
kuris kitas kraš tas , aplankytas 
atostogų metu . 

Antroje grupėje yra organi
zuotai ir pavieniui teikiama ma
t e r i a l i p a g a l b a Lietuvos 
žmonėms: ligoniams, seneliams, 
našlaičiams, pamestinukams. 
ar institucijoms (bažnyčioms, 
mokykloms;. Čia galima pri
jungt i ir asmenišką paramą 
g i m i n ė m s , a r t i m i e s i e m s , 
pažįstamiems. 

Trečioji užsienio lietuvių 
grupė tiesia į Lietuvą investi 
cinius tiltus. Nors tuo būdu taip 
pat teikiama parama, bet ji jau 
turi ir sau naudos žymes — 
investuotojai, tikisi, kad jų in
vestuoti pinigai atneš pelną. 
kitaip nerizikuotų savo turtu. 

Tačiau visi, vienokiu ar ki
tokiu būdu bendradarbiaudami 
su Lietuva, tai daro savo kilmės 
šaknų skat inami. Daugelis jų 
visai nesidomėtų Lietuvos žmo
nėmis ar ekonomika, jeigu 
nejaustų tolimą savo tautos 
šauksmą. 

Artimesnis bendravimas reiš
kia ir geresnį pažinimą, o. susi
pažinę su Lietuvos kasdienybe, 
kar ta is nepagailime kritikos 
visoms neigiamybėms, kurias 
tas mūsų pažinimas atskleidžia. 
Deja, k r i t i k a čia reikalo 
nepataisys. 

Jeigu t ikime, kad sovietinė 
okupacija per tuos dešimt
mečius pakeitė lietuvių tautos 
charakterį, turė tume dėti dau
giau pastangų, kad mūsų tau
tiečiai tėvynėje pamestų oku
panto įbruktus įpročius ir dau
giau dėmesio skirtų tikrosioms 
dvasinėms vertybėms. Šiam 
tikslui nepakanka tik dolerių — 

už juos nenupirksime tiesos, 
pasiaukojimo, ištikimybės, idea
lizmo, artimo meilės... Antra 
vertus, juk mes tų dolerių per 
daug neturime. Mėgstame pasi
didžiuoti Lietuvių fondo su
kauptais milijonais, bet pasi-
skaitykime (pvz„ „Drauge") 
apie didžiųjų pasaulio bendro
vių investcijas, bankų paskolas. 
Prieš tai mūsų pagalba yra tik 
lašelis jūroje. 

Lietuvos žmonėms reikia ne 
vien dolerinės paramos. Turime 
jiems atiduoti dalį savęs. Kiek
vienas kontaktas, susitikimas, 
darbas j aun imo stovyklose, 
užsienio lietuvių spaudos pa
siuntimas prisidės prie pasikei
timo. Maža skale tai jau vyksta, 
bet dar iabai maža. Kažkodėl 
mes dar vis manome, kad vie
nintelė veiksminga parama yra 
pinigas. 

Verta pastebėti, kad kita
taučiai labiau supranta dvasi
nės paramos reikalingumą. Čia 
mintin užklysta „Opus Dei" or
ganizacija. Jos nariai jau kelinti 
metai ruošia Lietuvos jaunimui 
katalikiškas stovyklas (anglų 
kalbai, kuriose dirbama evange
lizacijos srityje. Stovyklų vado
vai yra Amerikos universitetų . 
studentai katalikai , kurie savo 
pavyzdžiu ir žodžiais stengiasi 
giliau supažindinti lietuvių 
jaunimą ne t ik su Kristaus 
mokslu, bet ir su vakarietiška 
ku l tūra , istorija, gyvenimo 
būdu. Kad būtų lengviau sto
vyklose pradėtą darbą tęsti, šį 
rudenį Vilniuje bus atidaryta 
nuolatinė „Service Project in 
Lithuania*' įstaiga. Programą 
koordinuoja Robert Libertini iš 
Čikagos. 

Žinome, kad jaunimas Lietu
voje šiuo metu ypač traukiamas 
neigiamų srovių iš Vakarų bei 
Rytų. Jis neturi gairių, kurios 
padėtų pasukti , krikščioniš
komis vertybėmis pagrįstu 
gyvenimo keliu. Tuo pasime
timu naudojasi įvairios sektos, 
mokančios privilioti jaunuolius, 
todėl j iems laba i re ik ia 
pagalbos. „Opus Dei" kaip tik 
ir ateina į talką, bet reikėtų, 
kad ir mes patys įsijungtume į 
tą auklėjamąjį darbą. O progų 
tam tikrai yra. t ik reikia jų ne
vengti. 

S 

Viešbutyje laukė netikėta 
staigmena — L.J. Freeh su 
k e l i a i s k i t a i s asmenimis 
penktadienio vakare užėjo į 
viešbučio barą. iš kurio buvo 
matomas vidaus baseinas, esan

tis aukštu žemiau. 
Jame murkdėsi dvi nuogalių 

poros. Kaip sakė dalyvavusieji, 
L.J. Freeh pasisuko kėdėje, kad 
nematytų baseino. („Lietuvos 
rvtas'". 07.07) • 

NEBUVO LEMTA ŽŪTI 
J U O Z A S KULIUKAS 

ATSIMINIMAI 

9 
— Mūsų divizija yra gerai pasirengusi eit i į frontą, 

todėl neturime nieko bijoti! 
J i s dar ilgai mums va rė savo propagandą, bet visi 

klausėmės tik puse ausies . 
Po kiek laiko išžygiavome fronto link. Oras vis dar 

buvo blogas. Snigo, vėjas pustė sniegą. Vos buvo matyti 
keletas žingsnių į priekį. Per dieną toli nebuvo galima 
nueiti , bet vėlai naktį apsistojome lauko apkasuose. Ten 
praleidome naktį. Visi j a u žinojom, kad frontas netoli, 
bet jį pasiekėme tik ki tos dienos pavakaryje. Apsisto
jom Panskajos kaime. 

Pasiekę frontą, visi jautėmės nejaukiai. Niekas daug 
nekalbėjo. Atėjo kuopos vadas su politruku, pranešė, kad 
pulko vadas įsakė pakeist i dabartinius fronto dalinius. 
Poli trukas nepamiršo pridurt i , kad toji br igada užsi
ta rnavo didvyrių vardą. J i s prižadėjo mums parūpinti 
maisto, nes ankstyvesnis dalinys palieka lauko virtuvę. 
Mūsų virtuvė dar nebuvo prisivijusi, todėl buvome an
t r a diena nevalgę. 

Dar nebuvo visiškai tamsu, tai pamatėme per lauką 
iš fronto ateinančią brigadą - tuos didvyrius. J ie tikrai 
neatrodė kaip kareiviai: apšepę, išvargę, matyt , jau ku
ris laikas buvę pirmose linijose. Mes klausinėjome, kaip 
ten fronte, ku r vokiečiai, o jie tik sako: 

— Greit savo ak imis pamatysite... 

Dar prieš aušrą gavome įsakymą užimti priešakines 
linijas. Mūsų būrio vadas, labai jaunas karininkas rusas, 
nežinojo, kaip mus paskirstyti į pozicijas. Gal iš tikrųjų 
mažai kas žinojo, kur tos pozicijos turi būti. Išsidėstėme. 
išsikasėme sniege apkasus, kad nebūtų taip šalta. Vadui 
įsakius, kad būrys eitų į žvalgybą, apsirengėme baltai. 
Oras buvo blogas — snigo, pustė, nebuvo galima toli 
matyt i . Nuėjome gana toli, o gal mums tik taip atrodė, 
pamatėm kareivį, kuris perbėgo iš vienos vietos į kitą. 
Tai buvo vokietis. 

Pradėjo šaudyti iš kulkosvaidžių. Nelabai smarkiai, 
nes, matyt , nenorėjo parodyti tikrųjų savo pozicijų. 
Būr ininkas įsakė t raukt is . Šliaužėme atgal per miglą 
gal kokį kilometrą. J a u buvo tamsu. Būrio vadas nuėjo 
į kaimą. 

Panskaja gal buvo apie porą kilometrų, todėl būrys 
turėjo nueiti į kaimą ir atraportuoti, gauti maisto. Visi 
buvome labai išvargę. Niekas nenorėjo nešti šautuvų 
į kaimą, nes tie sovietiniai šautuvai buvo gan sunkūs. 
Be to, žinojome, kad rytojaus dieną vėl reikės grįžti atgal 
į tą pačią vietą — pradėsime puolimą. 

Būrininkas patarė šautuvus čia palikti, bet reikia* 
paskirti sargybą. Klausia, kas sutiktų pasilikti, bet 
savanorių neatsiranda. Tada aš pasakiau, kad pasi 
liksiu. Ten buvo gana daug sniego, iškasėm duobę. 
sudėjom šovinius, virš jų šautuvus, gerai užmaskavom. 
Dar palikom ir man vietos atsigulti. įlindau j duobę, atsi
guliau. Smarkiai snigo, tai už kelių minučių dar geriau 
užmaskavo. Tikrai pasakius, nebuvau joks drąsuolis, bet 
buvau labai išvargęs, norėjau bent kiek pailsėti. Be to, 
galvojau: 

— Na tai kas, jeigu ateis vokiečiai ir paims į 
nelaisvę? 

Kai a ts igul iau, tai n e t r u k u s pasidarė j a u k u , šilta. 
Nei nepajutau, ka ip užmigau. Matyt ir mano utėlės buvo 
pavargusios, kad davė ramybę . Tikrai , je igu būtų ir 
vokiečių kariuomenė praėjusi pro šalį. nebūčiau girdėjęs. 

Rytą atėjo bū r in inkas ir man sako: 
— Eik į Panskaja, gausi maisto, galėsi pasišildyti 

prie ugnies. Divizija vidurdienį pradės puolimą. 

E idamas į kolchozą, su t ikau daug kareivių, kurie 
ėjo fronto link, bet man atrodė, kad ta i būtų koks puoli
mas. Kolchoze r adau kuopos vadą ir kuopininką besi
šildančius prie ugnies. Virėjas man pripylė kati l iuką 
neblogos sriubos, dar davė mėsos konservų dėžutę. 
Net rukus atėjo pol i t rukas ir pranešė, kad tuoj prasidės 
puolimas. Vokiečiai yra silpni, nebus sunku išlaisvinti 
tą miestelį. Kolchoze yra artilerijos pulkas, daug tankų. 
Tačiau jis vis t iek atrodė susirūpinęs. 

Atrodė labai keista: vokiečiai gal už poros kilomet 
rų, tuoj pradės puolimą, o čia visiškai tylu. Negirdėti 
nei pa t rankų , nei kitokių ginklų tauškėjimo. Net rukus 
visą kuopą prie mūsų prijungė. Kuopos vadas sužinojo, 
kad mūsų kuopa yra pask i r t a prie antros kuopos. J is 
buvo labai susijaudinęs, nervingas ir vis klausinėjo: 

— Kur gi pagaliau t a an t r a kuopa? 
Pr ie mūsų grįžo poli trukas, prisikimšęs pi lnas kiše

nes visokių propagandos lapelių. 
— Žinau, kur ta an t r a kuopa. Paskui m a n e - pir 

myn! 
Labai gerai pr is imenu, kad politrukas neturėjo nei 

diržo, nei pistoleto. Anksčiau to net nebuvau pastebėjęs 
Fronto vietovės buvo nelygios — kalnel ia i , slėniai. 

Kaimo, kurį turėjome išvaduoti, nebuvo matyti , nes aki

ratį užstcjc kalva. Politrukas vis ragino eiti pirmyn. Visa 
mūsų kuopa pradėjo puolimą. 

Vokiečiai paleido ugnį. Galima sakyti, atsivėrė 
t ikras pragaras. Politrukas buvo visai netoli mūsų 
priekyje. Mačiau, kaip jis pargriuvo. Gal pataikė į 
krūt inę, nes jis virto aukštielninkas, o visi jo bolševiki
niai lapeliai pasklido aplinkui. 

Vėliau ėjo gandai, kad politruką nušovė vienas trečio 
būrio sibirietis lietuvis. Jie buvo du stambūs vyrai, kaip 
ąžuolai. Vienas lietuviškai kalbėjo gerai, kitas labai 
prastai Vienas žadėjo atsilyginti politrukui. kuris gyrėsi 
Sibire naikinęs baltųjų dalinius. Vienas pasakojo, kad 
jo šeima turėjusi didelį ūkį. Dar caro laikais jų tėvai buvo 
ištremti iš Lietuvos. Sibiro lietuviai organizavo ka
riuomenę ir ruošėsi ją siųsti į Lietuvą, kad padėtų 
išsikovoti nepriklausomybe, bet* lietuvių komunistų 
grupė juos apgavo: sunaikino tuos dalinius, o vėliau ir 
visą tautiškai nusiteikusią Sibiro lietuvių bendruomenę. 

Puolimo laukas greitai buvo nuklotas kareivių la
vonais. Puolant daugelis slėpdavosi už negyvų draugų 
kūnų. Žemė patrankų sviedinių buvo sūlhaišyta su 
sniegu. Aplinkui sprogimai ištisai draskė orą. Mano 
draugas Brusokas šaudė iš prieštankinio šautuvo, o ai 
jam padėjau nešioti šovinius. Pasistūmėm pirmyn. 
Brusoką nesunkiai sužeidė. » 

Palikau vienas. Aš jo šautuvą palikau ten, k u r jį 
sužeidė. Ten buvo daug sužeistų, užmuštų. Visur, kur 
tik užmatai, guli kareiviai Sunkiau sužeistieji šaukiasi 
pagalbos Reikėjo perlipti per negyvų draugų fcūnuB. Dar 
keletą sykių pabėgėjau, tuomet pajutau smūgį į koją. 
Kliudė. 

Bus daugiau) 
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JUOZO VILKUTAIČIO 
KETURAKIO GIMIMO 
METINIU MINĖJIMAS 

PRIENUOSE 
Š.m. kovo 1 d. suėjo 125 meta i 

nuo Juozo Vilkutaičio Ke tura 
kio gimimo. Gimė j is 1869 m. 
kovo 1 d. Gulbiniškių ka ime . 
Marijampolės rajone. Iš Lietu
vos pasi t raukęs, mirė 1948 m. 
rugsėjo 11d. Augsburge. Vokie
tijoje. Lietuvoje sukak t i s buvo 
paminėta Maironio lietuvių mu
ziejuje Kaune, radijo programo
je, spaudoje bei televizijoje. 
Kauno dramos teatre buvo su
vaidinta jo komedija . .Amer ika 
pirtyje". Nuo 1920 iki 1940 m. 
J. Vilkutaitis gyveno Prienuose, 
kur buvo taikos teisėjas, vėl iau 
notaras. Jo visi vaikai l ankė 
kun. F. Mar t i š iaus įs te igtą 
..Žiburio"" gimnaziją. Šiuo metu 
ketur ios duk te rys i r s ū n u s 
gyvena Clevelande. Ohio. 

Prienuose leidžiamas laikraš
tis „Naujas gyvenimas*' (1994. 
03.02) pakvietė Prienų visuome
nę J. Vilkutaičio Keturakio, ko
medijos ..Amerika pirtyje" auto
riaus, gimimo metinių proga pa 
svarstyti, kur ir kokį pamink lą 
galima būtų jam pastatyt i . Ma
nyta, kad paminklui ge r iaus ia 
vieta t iktų ant sklypo, k u r ka
daise stovėjo Vilkutaičių na
mas. Bet dabar ten yra didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Kęstučio 
paminklas. 

Architektės D. Kryžanauskie-
nės nuomone, paminklas rašy
tojui galėtų būti Prienų parke , 
prie ..Revuonos" viešbučio. Tas 
parkas taip pat laikomas istori
niu. Jį pasodino buvęs ..Žiburio" 
gimnazijos direkt . kan. F. Mar
tišius su savo mokiniais. Neblo
ga vieta būtų ir prie Prienų mu
ziejaus. Paminklą norima pasta
tyti dar šią vasarą. Deja. nuo
mones nelengva suderint i . Štai 
P. Kazlauskas tame pat laikraš
tyje siūlo paminklą s ta ty t i an t 
buvusio Vilkutaičių žemės skly
po, žymiai toliau nuo Kęstučio 
paminklo, ant Nemuno kranto . 
Kuklus žemas paminklas nenu
stelbtų Kęstučio paminklo. Pa
minklas turė tų būti iš lauko 
akmens, surasto Vilkutaičio tė
viškėje Gulbiniškiuose ar Gude
liuose, kur jis ilgesnį laiką 
gyveno. įrašas turėtų būti : ,,Cia 
nuo 1920 iki 1940 m. gyveno 
„Amerikos pirtyje" au tor ius 
Juozas Vilkutait is ir jo še ima". 

Kaip rašoma „Naujo gyveni
mo" laikraštyje H 994.4.23) J. 
Vilkutaičio Keturakio gimimo 
sukaktis buvo paminėta Prienų 
„Žiburio" vidurinėje mokyklo

je, kurios direktorius Juozas 
Padvelskis. Čia balandžio 14 d. 
mokyklos salėje buvo eksponuo
ta gausi medžiaga apie sukak
tuvininką. Mokyt. Anars i ja 
Adamonienė. remdamasi su
rinkta medžiaga. įdomiai nupa
sakojo apie jubil iato gyvenimą 
ir darbus. Čia pat buvo suvai
dinta antroji jo komedija „Šim
tas margų" Vaidino mokiniai ir 
mokytojai Iš Vilniaus buvo at
vykusi Juozo Vilkutaičio duk
raitė dr. Ramunė Rimienė, ku 
rios vyras dirbo JAV ambasados 
pirmuoju sekretoriumi. 

Nesenia i g a u t a m e l a i š k e 
Amerikoje Prienų krašto muzie
jaus direktorė A. Aleknavičienė 
rašo. jog šiemet skulptūrų par
ke, prie muziejaus, bus pastaty
tas ir pašvent intas Keturakiui 
išskobtas koplytstulpis. 

Ateinančiais metais sueis šim 
tas metų kai „Amerika pirtyje" 
buvo atspausdinta atskira kny-

U Z D A R B I S - M A L K O M I S 

Raseinių rajono bedarbius 
darbo b i rža bei p a m i n k l o 
t va r k i n i nka i pakvietė t v a r k y t i 
p i l iaka ln ių . Nors mokestis ne
didelis, žmonės pa tenk in t i : j ie 
pasigamina m a l k u ir m i n t i m i s 
pakel iauja po praeit į . 

gėle kaip „Ūkininko" žurnalo 
p r i e d a s . „Vaka r inė se nau 
j ienose". Vilniaus dienraštyje, 
žurnalistė J. Godunavičienė ra 
šo, kad Vilniaus pedagoginio 
univers i te to dėstytoja Reda 
Pabarčiene ruošia tai sukakčiai 
mokslinį darbą apie Juozą 
Vilkutaitį Keturakį. 

I g n a s Medžiukas 

„AMERIKOS PIRTYJE" 
AUTORIAUS 
ATMINIMUI 

Šiemet visa Lietuva, o ypač te
atrinio meno mylėtojai mini vie
nos pirmųjų lietuviškų komedi
jų „Amerika pirtyje" autoriaus 
Juozo Vilkutaičio-Keturakio gi 
mimo 125-ąsias metines. Suėjo 
ir 95-eri metai, kai ši komedija 
pirmą kartą buvo parodyta žiū
rovams. 

Minint šį dvigubą jubiliejų, 
Kauno rajono Babtų miestelyje 
buvo surengta visos Lietuvos 
kaimo teatrų šventė „Pasto-
gė-94'*, „Amer iką p i r ty j e" 
š imtams į Babtus susirinkusių 
žiūrovų rodė Kretingos rajono 
Kartenos kultūros namų teatro 
aktoriai , vadovaujami režisie 
r iaus Balio Juškevičiaus. Bėga 
dešimtmečiai, keičiasi žmonių 
kartos, o „Amerika pirtyje" ne
sensta. J i . kaip ir prieš 95-rius 
metus, populiari Lietuvoje. Mi
nint Juozo Vilkutaičio-Ketura
kio 125-ąsias gimimo metines, 
jau įamžinamas ir jo atminimas. 
Prienų mieste „Amerikos pirty 
j e " autor iaus atminimui stato
mas koplytstulpis. Kodėl Prie
nuose"7 Mat 1920-1940 m. Ke-

Stebėdami -J. Vilkutaičio Keturakio „Simt^ m 
ir maži. Spektaklis buvo š.m. balandžio 14 d 

i 

<a!eje. Prienuose, ja- kėši ir dideli, 

Žiburiečiai (jų tarpe 2 mokytojai — A. Aladal A. Baltuonė), vaidinę J. V. Keturakio 
„100 margų" pjesėje Prienuose š.m. balandii.. 14 d 

turakis dirbo šiame mieste įei 
sėju. 1928 m. už nepriekaištingą 
darbą buvo apdovanotas Gedi
mino ordinu. Dar ir dabar se
nesni šio miesto gyventojai Ke
turakį prisimena kaip dora, !a 
bai teisingą žmogų. Koplytstul
pis jo atminimui bus pašventin
tas liepos 6 d., prieš prasidedant 
Vilniuje Pasaulio lietuvių damų 
ir šokių šventei. \ ją žada at
vykti Vilkutaičių giminė- iš 

Amerikos. J ie - ank\ 
Prienuose. Šio miesto žmonės 
laukia Juozo Vilkutaičio-Ketu
rakio artimųjį 

Ki tame Lietuvos kampelyje, 
Marijampolės ajone. Gudelių 
k a i m e , n e u ž m i r š t a s J u o z o 
Vilkutaič io-Keturakio dėdės 
Antano atmin 'mas. Jis Gude
liuose k u n i g a v . šio šimtmečio 
pradžioje. Laba ; artimai bendra
vo su labai į ;;.nu, būsimu mū

sų literatūros klasiku, rašytoju, 
poetu, profesoriumi, akademiku 
Vincu Mykolaičiu-Putinu. Jau
nasis Putinas „Atsiminimuose" 
apie kunigą Antaną Vilkutaitį 
kalba kaip apie šviesią to meto 
asmenybe. Jaunas is Putinas ku
nigo bibliotekoje rado savo sielai 
brangių ir a r t imų poetų simbo
listų kūrybos. To jis neužmiršo 
visą gyvenimą. 

V y t a u t a s M a s i k o n i s 
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CLASSIFIED GUIDE 
J U -

M I S C E L L A N E O U S R E A L E S T A T E 

10%—20%—30^ pigiau mokė
sit už apdraudąnuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208 V* Wa«t 95th Streat 

T # l . _ (70t) 424-M54 
(312) M1-»654 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

312-77»-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Gailu padėti namų ruošoj* , pri
žiūrėti močiutę arba vaikus. Skam
binkite Laimai: 312-247-8416. 

{V 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

> Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba 
»Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemę 
»Pensininkams nuolaida 

PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVEN
TĖ VILNIUJE! Trys aukštos kokybės 
vaizdajuostės (kiekviena apie 2 vai. 
ilgumo): 

1. Ansamblių vakaras Kalnų parke 
(liepos 8 d.. 1994) 

2. Šokių diena Žalgirio stadione (lie
pos 9 d). 

3 Pasaulio lietuvių dainų šventė Vin
gio parke (liepos 10 d.) dabar jau galite 
užsisakyti pas lnt«rnatlon«l Hlstorik 
Fllms, Inc., skambinant telefonu 
312-927-2900, raštu, arba asmeniškai 
atvykdami Į mūsų raštinę, 3533 S. Ar
cher Ava., CMcago, IL 60609. Vienos 
vaizdajuostės kaina tik $20, arba visų 
trijų $50 ir $5 už persiuntimą. Mes 
pnimame čekius ir Visa/Mastercard kre
dito korteles. Sav. Petras Bernotas. 

_ 

H E L P VVANTED 

HELP VVANTED 
la ikomas technikas taisyti radijo ir 
televizijos aparatus. Skambinti Rai
mundui arba Rūtai 9:30 v.r. - 6 v.v. 
Tai. 312-776-7000. 

CONSTBUCTION WORKERS 
-eedec" fuH time immediately. Bncklayers. 
tuckpotnters. eonerete finisners & laborers. 
Some English necessary 

312-463- 5666 
Mon - Sat. 9 am to 5 pm 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 585-6624 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 
m • 
m . . - kWC0CCiWiJlt 

\ public s*rvice of thts nevvspaper 

Dr. JUOZAS JAKŠTAS 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 

1918-1940 

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė. 
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922, 1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu-
viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol . Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol . 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. 

VIENA KNYGA - VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

DRAUGE 

GENEROLO RAŠTIKIO TRAGEDIJA. A. Martinionis. 32 psl. 
STIPRESNI UŽ MIRTį. NKVD aukos — Lietuvos karininkai 

A. Martinionis. 57 psl. 
NUTRAUKTI GYVENIMAI. NKVD aukos — Lietuvos kari

ninkai. A. Martinionis. 30 psl 
VARPAI SKAMBA, apysaka. Stasius Būdavas. 180 psl. 
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS LITANIJA. Lacrima. 71 psl. 
ABRAOMAS IR SŪNUS, prem. romanas. Al. Baronas. 206 

psl. 
VIENIŠI PASAULIAI, romanas. Alė Rūta. 265 psl. 
ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. Kun Ant. 

Alekna. 300 psl. 
GYVENIMO VINGIAIS, romanas Dr. P. Karvelienė. 360 psl 
KALBININKAS JUOZAS SENKUS, biografija. Pr. Naujokai

tis. 77 psl. 
GYVOJI DVASIA, I. II, III, IV t. Mąstymai kiekvienai metų 

dienai. Kun. dr. J. Vaitkevičius, M.I.C. 
ONA. novelės anglų kalboje. Vyt. Beliajus. 100 psl. 
MISTINIAME SODE, atsiminimai. My. Vaitkus. 207 psl. 
VIENOS AISTROS ISTORIJA. Mig. Unamuno. 159 psl. 
SEPTYNIOS VIENATVĖS, poezija. O. V. Milašius. 

Pastaba. Užsakant knygas paštu. Illinois gyventojai 
prideda sales tax 8.75%. Tačiau visi — tiek Illinois, tiek ir 
kitų vietovių knygų užsakytojai, dar prideda supakavimo 
išsiuntimo ir pašto išlaidų apmokėjimui. 



» 

LAIŠKAI 
GĖDA KRAŠTUI 

I Klaipėdos uostą draugiškam 
vizitui buvo atvykęs JAV kari
nis laivas ir atvežęs daug do
vanų Klaipėdai bei Lietuvos 
kar iniam laivynui. Už tą dviejų 
dienų viešnagę Klaipėdos uosto 
vadovybė pareikalavo užmokėti 
21,000 dol. įsižeidęs kapitonas 
užmokėjo tik 10,000 ir pareiš
kė,, „kad šitaip nelupikaujama 
net Afrikos šalyse" („Draugas"). 
J i s ta ip pat išsireiškė, kad 
nepatarsiąs ne tik karo, bet ir 
prekybos laivams plaukti į Klai
pėdą. 

Tiesiog nesuprantamas Lietu
vos susisiekimo ministerijos 
kvailumas ar gobšumas, o gal ir 
kai kurių valdininkų noras pa
kenkti prekybai ir draugišku
mui su Vakarų kraštais. N ė r a 
pa s l ap t i s , kad Rusija nor i 
Lietuvą įtraukti į savo politinę 
ir ekonominę sferą. Tai pasiekti 
ji vartoja ir vartos įvairius 
metodus. Lietuvos slaptoji žval
gyba turėtų susidomėti šitokiais 
ministerijos ar ministerijų tar
nautojais, kenkiančiais Lietu
vai. 

J o n a s J u r g e l i s 
Mayvvood, IL 

DĖMĖ LIETUVOS VARDUI 

Perskaičius AGEP agentūros 
liepos 7 dienos pranešimą apie 
Klaipėdos uosto vadovų elgesį, 
apsi lankius JAV kariniam lai
vui „Hayler ' ' , tenka visiškai 
pripažinti teisingą laivo vado 
pareiškimą, jog net Afrikos 
šalyse ta ip nelupikaujama. Už 
dviejų dienų viešnagę uoste pa
r e i k a l a u t a 21,000 doler ių . 
Tikrai galima įžiūrėti uosto 
vadovybės tendencijas, rodant 
didžiausią nepalankumą tokiam 
apsilankymui. 

Kyla klausimas, kokios vals
tybės interesams iš tikro ta 
vadovybė atstovauja? 

Daugiau negu gėda! Tai tie
siog buvusios vienos vaisin
giausių tautų — lietuvių tautos 
pažeminimas, tokiu būdu prii
mant svečius su dovanomis. Ar 
bus dar drįstama ir toliau kal
bėti apie paramos reikalingumą 
iš tos valstybės, kur i priėmė 
kaip savo vaikus didelį skaičių 
l ietuvių, pasitraukusių nuo 
„raudonojo maro", nei vienam 
neatsakydama savo pilietybės? 

Ar dar ir toliau maldausime 
priimti mus į savo gimtinę tų, 
kurie nepaliaudami savo paža
dais ir įstatymų forma už
slėptais veiksmais tyčiojasi iš 
mūsų? 

Jeigu Lietuvos vardas dar 
kam nors yra prasmingas, už
sienio lietuvių pastangos per 
ALTą ar Bendruomenę turė tų 
būti ati t inkamas pareiškimas 
JAV laivynui ir vyriausybei 
padengiant jų sumokėtą sumą. 

Mikas J u r g a i t i s 
Venice, F L 

ILGIAUSIU METŲ -
DRAUGUI 

Jeigu kuris iš mūsų „dasi-
varome" iki 85 metų, ka ip 
Lietuvos feljetonistas Gražys 
sako, tai „BRAČ", jau padarei! 

Žinoma, tas netaikoma laik
raščio amžiui. Čia y ra visiškai 
skir t inga sąvoka. 

Juk „Chicago Tribūne" dien
rašt is j au sulaukė 147 metų. 
Todėl mūsų lietuviškas „Drau
gas" palyginti dar yra labai 
jaunas. 

Įdomu, kad jo 85-tąjį gimta
dienį švenčiant, redakcijoje 
paliko tik vien moterys. Žiūrint 
iš kitos perspektyvos taško, šio 
laiško autorius tiki, kad mote
r i š k u m a s , švelnumas, j au t 
r u m a s , kan t rybė ir me i l ė 
savajai spaudai išlaikys „Drau
g o " j a u n y s t ę ir a t e i t i e s 
kartose . 

Vytautas Š e š t o k a s 
Los Angeles, CA 

NE TURTO MES NORIM 

Nors „Draugą" g a u n a m e 
pavėluotai, bet jį perskaitome 
nuo A iki Z. 

Su įdomumu iš aprašymų se
kame gyvenimą Lietuvoje. 

Liepos 14 d. laidoje Eg. Klum
bys dėl pilietybės atstatymo 
klausimo rašo: „Daug kartų 
man teko diskutuoti tais klau
simais su išeivijos lietuviais tiek 
Lietuvoje, t iek už Atlanto. Ir 
kaip nebūtų liūdna, galiu drą
siai tvirtinti, kad nemažai daliai 
išeivijos tautiečiai pilietybės 
klausimas rūpi tik kaip būdas 
atgauti išlikusį turtą Lietu
voje". 

Tikrai liūdna. Perskaičius tą 
straipsnį, tos mintys mus tiesiog 
sukrečia ir skaudžiai užgauna 
iki širdies gelmių. Kiek sielota
si, kiek išgyventa Tėvynės nete
kimą, jos žiaurias kančias... gal 
sunku yra suprasti tiems, kurie 
to neišgyveno. Juk mes ne ge
resnės duonos ieškodami pali
kom artimuosius, savo gimtuo
sius namus ir bėgom į nežinią. 
Bėgome, nes jau išgyvenome 
savo artimųjų išvežimus į Sibi
rą... Bėgome su viltimi sugrįžti!. 

Tikiu, kad yra, kurie nori 
susigrąžinti savo prarastą turtą, 
bet ne visi. (Kiek liko mums 
gyventi?) Mums yra padaryta 
moralinė skriauda. Mes gimę 
Lietuvoje, mes čia kovojom 
visom išgalėm dėl jos laisvės, 
dėl jos vardo, auklėjom savo 
jaunimą lietuviškoje dvasioje. 
Kas gali išrauti mums tą teisę? 

Juk tie, kurie jau pelenais 
grįžta į tėvynę, grįžta ne turto 
ieškodami. Juos priglaustų ir 
čia svetinga žemė. Jie grįžta, 
nes kaip ir mes visi, jie karštai 
mylėjo savo tėvų žemę, kuri bu
vo išplėšta prieš jų pačių norą. 

R e g i n a Saba l iūn ienė 
Hot Springs. AR 

KODĖL „TIESA" 
„PERSIKRIKŠTIJO" 

I „DIENĄ" 

Daug metų skaitėme laikraštį 
„Tiesa". Tai buvo KPSS, vėliau 
LKP ir LDDP ruporas. Kiek bu
vo šio laikraščio informacijose 
tiesos? O gi tiek. kiek leido 
KPSS, LKP ir LDDP cenzūra. 

Ko siekiama „Tiesos" laik
raščio pavadinimo pakeitimu? 
To paties, ko buvo siekiama 
LKP pavadinimo pakeitimu į 
LDDP. Vadinasi, ta pati panelė, 
tik nauja suknelė... 

LKP, turėjusi „nešvar ią" 
praeitį, „pers ikr ikšt i jusi" į 
LDDP. laimėjo rinkimus į Sei
mą. Turėdama daugumą Seime, 
vykdo vidaus politiką nepopu
liarią savo rinkėjams, o užsienio 
politiką — pragaištingą Lie
tuvai. 

„Tiesos" laikraščio „persi-
kr ikšt i j imas" į „Dieną" — 
populiarumo ja i tikrai nesu
teiks! Populiarumą skaitytojų 
tarpe galima pasiekti, spaus
dinant objektyvią ir teisingą 
informaciją apie vyriausybės 
vykdomą politiką, šalies eko
nomiką bei kasdienes aktu
alijas. 

Šito ir pasiekė populiarūs 
mūsuose laikraščiai „Lietuvos 
aidas", „Aušros alėja", „Vals
tiečių laikraštis", „Tremtinys", 
žurnalas „Trimitas" ir kt. Nors 
Seimo daugumai jų „tonas" ne
patinka, tačiau minėtų laikraš
čių tiražas auga! Skaitytojai 
juos mėgsta! 

Linkime ir „Dienai" žengti jų 
keliu! , 

J o n a s Va išnoras 
Kuršėnai 

vamzdiniai vertingi kaip rankų 
dirbinys, kaip ku l tū ros pa 
minklas, kuris išsilieja į keleto 
kar tų gyvenimą. O elektriniai 
vargonai yra tik prekė ir viskas. 

Kitas vargonininkas G. Kvik
lys tvir t ina, kad vamzdiniai 
vargonai — kaip paveikslas — 
esą nepakartojami. Ir kompiu
ter is negali jų pakeis t i . 

Ar verta dėl to ginčytis! 
Man atrodo, kad ir šiuo metu 

įrengti elektroniniai vargonai, 
kainavę 80,000 dolerių yra pra
banga. Lietuvėlė a ts ta toma ne 
iš to galo. 

Verčiau didžiąją dalį pinigų 
reikėjo panaudoti butų statybai 
t remtiniams iš Sibiro, a r naš
laičių ir senelių globai, o gar
siems muzikologams vargoni
ninkams šiuo metu duoti pasi
reikšti , kad ir an t paprasčiau
sios fisharmonijos. 

V a c y s L a n i a u s k a s 
Palos Hills. IL 

ESAME DĖKINGI 

„MEDJUGORJE" ČIKAGOS 
PRIEMIESTYJE 

DRAUGAS, antradienis , 1994 m. liepos mėn. 26 d. 

Kartais ir pilkoje kasdieny 
bėję būna 
akimirkų. 
dulėlis šių metų birželio mėnesį 
mums Rytų Baltarusijos lietu
vių klubo Vilniuje atstovams 
buvo ž in ia , k a d Lietuvoje 
viešintis tautietis iš Kanados A. 
Brazys, perskai tęs „Lietuvių 
godose" mūsų nel inksmas go
das, užjausdamas mūsų vargus, 
susirūpino mūsų reikalais . 

Prieš gerą š imtmet į buvę 
dideli lietuviški kaimai Mogilio
vo, Vitebsko sri tyse (kadaise 

1990 m. rugpjūčio 15 d. Joseph 
Reinholtz, pensininkas, geležin
kelio tarnautojas, pareiškė, kad 
jis regėjo Mergelę Mariją, kai 
meldėsi prie 15 pėdų kryžiaus 
tarp dviejų ąžuolų, iš kurių 
vienas buvo trikamienis. 

Joseph Reinholtz istorija pra
sidėjo 1980 metais, kai jis staiga 
prarado regėjimą ir buvo ligoni
nėj 5 dienas. 1987 metais jis 
nutarė važiuoti į Medjugorje, 
Bosnia Herzogovinoje, ku r 
įvyksta daug stebuklų ir pagi
jimų. Ten jis susitiko Vicka 
Ivankovic, viena iš šešių regė
tojų, kur i mato ir kalba su 
Dievo Motina ir perduoda Jos 
pranešimus pasauliui nuo 1981 
metų birželio 24 dienos. Kai 
Vicka pasimeldė už šį nelaimin
gą piligrimą. Joseph prižadėjo, 
kad j i s pašvęs likusį savo 
gyvenimą, melsdamasis ir dirb
damas už nepagydomus ligonius. 

Sujaudintas šio patyrimo, 
Joseph grįžo namo ir po dešimt 

nuostabiai Šviesių d i e n U i melsdamasis prieš Dievo 
Motinos statulą, pradėjo neaiš
kiai maty t i statulos šešėlį, o 
paskui ir visą statulą. J is tuo
jau pastebėjo, kad Mergelės Ma
rijos s ta tu la verkia. Ji ta ip 
verkė t r i s dienas ir tris nakt is . 

1989 metais balandžio mėnesį 
Joseph vėl važiavo } Medjugor
je ir čia vėl susitiko regėtoją 
Vieką. J i pasakė, kad, grįžęs 
namo. tur i surasti apie 15 pėdų 
aukštumo kryžių, kuris yra tarp 
dviejų medžių ir vienas iš tų 

priklausiusių Lietuvos Didžiajai m e d ž i ų y r a trikamienis. Kai 
kunigaikštyste i ) - Maskva. - g u r a s § į v i e t j i s t u r i t e n 
Sofeiskas, Babinavičiai nyksta. -į^. ^ m e l g t i s 

j au seniai ne tekę bažnyčių, 
lietuviškų mokyklų, skaityklų, 
kur galėtų sueiti, negauna lietu
viškos spaudos, nors dar moka 
skaityti ir rašyti lietuviškai. 
Juos palietė Černobylio avari 
ja — yra sergančių žmonių. 
V i s i e m s j i e m s r e i k a l i n g a 
pagalba — vaistai , drabužiai, 
maisto produktai . 

„ B e r ž y n o " k l u b o ( ta ip 
vadinamės mes, kilę iš tų kaimu 
žmonės, dabar gyvenantys Lie
tuvoje) nar ia i iš savo kuklių 
išteklių mėgina, kiek galėdami, 
j iems padėti. Todėl Alfredo Bra 
zio dovanoti 500 lt m u m s yra iš 
tiesų didžiulė pa rama — jau 
galėsime dar ka r t ą aplankyt; 
savo a r t i m u o s i u s , g a l b ū t 
nuvežti šventą paveikslą jų 
koplytėlei , knygų va ikams , 
vaistų. 

Taip pat labai nuoširdžiai 
dėkojame Salomėjai Endrijonie 
nei, paaukojusiai gerų knygų iš 
savo turiningos namų biblio
tekėlės. Dalį jų mes nuvešime i 
Malkavos kaimą, dalį per 
duosime Lietuvos vaikų mo
kykla i Vilniuje ir Vi lniaus 
l ie tuvių k u l t ū r o s n a m a m s . 
Pasidalinsime ir su kitu Balta
rusijos lietuvių k lubu — gervė-
tiškiais. 

Dar kartą dėkojame, kad mus 
atsimenate ir prašome — neuž 
mirškite! O jei a ts i ras tų gera
darių, galinčių mus materialiai 
paremti — mūsų klubo sąskaita: 

Grįžęs jis pradėjo ieškoti ne
toli savo namų ir atrado Dan
gaus Karalienės kapuose Hillsi-
de, Čikagos priemiestyje. 

Daugiau kaip dvejus metus 
Joseph kiekvieną dieną eidavo 
melstis. Per šį laikotarpį kry
žius kar ta is kraujuodavo ir jis 
nufotografavo šį antgamtinį 
reiškinį. 

1990 metais, rugpjūčio 15 d. 
jam pasirodė Dievo Motina, kai 
jis meldėsi prie kryžiaus. J i ir 
vėl apsireiškė lapkričio 1 dieną 
su Mykolu, archangelu ir tr imis 
angelais. 1991 metais, liepos 
mėnesį, apie šį įvykį sužinojo 
žinių agentūros, plačiai pasklei
dė žinią per laikraščius, radiją 
ir televiziją. Nuo to laiko tūks
tančiai žmonių renkasi melstis 
su Joseph. Dabar apsireiškimai 
vyks kiekvieną dieną. 9 vai. r., 
išskyrus antradieniais, kai regė
tojas Joseph važiuoja į senelių 
ir ligonių prieglaudas ir su jais 
meldžiasi. Sekmadieniais apsi
reiškimai vyksta 10:30 ryte. 
Foto aparatai kartais nufotogra
fuoja Mergelės Marijos siluetą 
netoli kryžiaus. 1991 m. rugpjū
čio 15 d. yra užregistruota, kad 
buvo suvažiavę apie 10.000 
žmonių. 

Prieš atvykstant regėtojui, 
kalbami septyni poteriai Dievo 
Motinos intensija. Atvykus Jo
seph. visi palengva kalba vieną 
dalį rožančiaus ir kitas maldas. 
Nuo 1992 metų vasario 19 Mer 

Reikia pabrėžti , kad t ikintie
ji nė ra įpa re igo t i t i k ė t i į 
privačius apsireiškimus, nes 
viskas, k a s reikal inga mūsų 
išganymui, yra apreikšta vieš
ame Kris taus mokyme ir sura
šyta Šventame Rašte. To nepai
sant, pr ivatūs apsireiškimai 
padeda bei paskat ina gyventi ir 
laikytis mūsų Bažnyčios moky
mo. Tokie apsireiškimai yra 
kaip dovana žmonijai , kad 
sustiprintų mūsų tikėjimą. 

Pranešimai yra tokie pat kaip 
Medjugorje. Mergelė Marija 
prašo melstis, a tgai laut i ir at
siversti. Kiekvieną dieną žmo
nės renkasi prie šio kryžiaus, ar 
lyja ar šalta, ir meldžiasi. Reikia 
pabrėžti, kad žiemos metu. kada 
būna labai šalta žmonės gali pa 
stebėti matomą stebuklą. Regė
tojas a te ina apsirengęs t ik 
lengvu švarkeliu, be kepurės ir 
be pirštinių, ir j a m nešalta. 

Pagal daktarų tvirtinimą, Jo
seph Reinholtz akių stovis y ra 
toks. kad j i s negali matyt , ta
čiau jis mato ir net mašiną 
vairuoja. 

Kadangi žmonės mindžiojo 
karių kapus, tai kapų admi
nistracija šį kryžių perkėlė į 
kitą vietą ir padarė mašinoms 
pastatyti aikštelę. 

Dangaus Karalienės kapinės 
yra Roosevelt Rd. ir Wolf Rd. 
kampe, netoli dviejų greitkelių: i 
294 ir 290. 

Popiežius Urban VIII pasakė 
taip apie privačius apsireiš
kimus: 

..Privačiais apsireiškimais yra 
geriau tikėt, nei netikėt, nes, jei 
tikėsit ir pasirodys tikri , j ū s 
būsite laimingi įtikėję, nes 
mūsų motina Bažnyčia tiki. Jei 
jūs tikėjot ir pasirodė esą klai
dingi, jūs gausite visas malones, 
kaip už t ikrus apsireiškimus, 
nes jūs tikėjot. kad yra t ikr i 
apsireiškimai". 

Popiežius Jonas Paulius II 
pasakė apie išgarsėjusius Med
jugorje apsireiškimus: „Tegul 
žmonės važiuoja, tegul meldžia
si ir tegul atsiverčia". Taigi 
nereikia važiuoti toli į Europą 
į išgarsėjusius Mergelės Marijos 
apsireiškimus Medjugorje. mes 
juos turime čia pat Čikagos 
priemiestyje. 

Emilija P a u i u o l i e n ė 

5700895 kodas 260101701 ko- g e i e Marija prašė melstis už šv. 
b a n k a s „Auraban T ė v ą _ p r i b a i g u s maldoms, re-mercinis 

kas" . Vilnius, Vaižganto, 8. 
V a l e n t i n a J u š k a u s k i e n ė 
Rytų Baltarusijos lietuvių 

klubo „Beržynas" pirmininke 

DĖL VARGONŲ VAMZDŽIU 

Juokingai skamba P. Balio 
straipsnyje ginčai ' . .Drauge" 
liepos 20 d.) apie Kretingos 
bažnyčioje įrengtus elektro
ninius „Allen" firmos vargonus, 
kurie kainavę 80.000 dolerių. 

Vargonininkas R. Gučas jau 
dinasi. kad įrengti ne vamz 
diniai (kurie būtų kainavę 
1,000.000 dolerių). Anot jo. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ČESLOVAS GRINCEVIČIUS 
Mano mylimas Vyras mirė 1994 m. birželio 28 d. Jo 

palaikai bus pervežti j Lietuvą liepos 28 d. ir palaidoti 
rugpjūčio 1 d. Vilniuje, Antakalnio kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkoju kun. dr. V. Rimseliui, MIC, bei 
koncelebrantams prel. I. Urbonui ir kun. P. Dauginčiui, SJ, 
atnašavusiems šv. Mišias už jo sielą, o kun. V Rimseliui dar 
ir už gražų Česlovo prisiminimą pamoksle. Dėkoju skai
tytojams šv. Mišių metu — D. Bindokienei ir dr. P. Kisieliui, 
taip pat sol. D. Stankaitytei ui gražų giedojimą šv. Mišių metu 
ir K. Skaisgiriui ui vargonų muziką bei Tėvams Jėzuitams, 
leidusiems pasinaudoti jų koplyčia. 

Dėkoju Jaunimo centro vadovybei, suteikusiai galimybę 
Česlovo draugams ir pažįstamiems po šv. Mišių susiburti J.C. 
kavinėje atsisveikinimui. 

Esu dėkinga L V bičiuliams už pagalbą, rengiant šį atsi
sveikinimą ir St. Džiugui, jį pravedant. 

Nuoširdus ačiū su Česlovu atsisveikinusiems: „Draugo" 
vyr. red. D. Bindokienei, ne tik už turiningą, gražų ir paguo
džiantį žodį, bet ir ui jos suteiktą pagalbą; dėkoju St. Peter
sonienei, Pedagoginio Lit. instituto direktorei, atsisvei
kinusiai kolegų, ateitininkų ir šatrijiečių vardu, dr. J. 
Račkauskui, Lituanistikos Tyrimo ir studijų centro 
direktoriui, dr. K. Ambrozaičiui, „Į Laisvę" fondo direktoriui, 
taip pat ir S. Endrijonienei. Jaunimo centro direktorei. 

Mano padėka Viktorijai ir Antanui Valavičiams ui jų 
daugiariopą pagalbą, „Margučio" radijo valandėlės vedėjui 
P. Petručiui ui gražų Česlovo paminėjimą radijo programoje. 

Dėkoju visiems, pareiškusiems užuojautą, ar skyrusiems 
auką ir visiems, lankiusiems Česlovą jo sunkios ligos metu 
namuose ir ligoninėje. 

Mano ypatinga padėka priklauso Janinai Rupeikienei ir 
Kazimierui Šablevičiui, kurie ilgus mėnesius nepailstamai 
rūpinosi Česlovu ir manimi. 

Dėkoju laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui už jo 
rūpestingą patarnavimą. 

Nuliūdusi žmona Aldona 

1 

P A D Ė K A 
A.tA. 

FELIKSAS PUTRIUS 
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie atsisveikino su 

Teveliu koplyčioje bei kapinėse ir suteikė mums paguodą ir 
paramą. 

Ačiū kun. J. Kuzinskui, Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos klebonui už užuojautą, maldas koplyčioje ir 
kapinėse. 

Ačiū p. A. Repšienei, kuri ALTo vardu pagerbė ir labai 
įdomiai apibūdino Tėvelio gyvenimą. 

Padėka savanorių kūrėjų būreliui „Ramovėnai" už labai 
įspūdingą Tėvelio pagerbimą. 

Dėkojame sol. Danai Stankaitytei ui giesmes bažnyčioje. 
Ačiū karsto nešėjams ui paskutinį patarnavimą. 
Ačiū visiems už aukas, gėles ir užuojautas. 
Dukros, sūnūs, anūkai ir proanūkai . 

gėtoja:- kalba su Dievo Motina 
ir paskui pasako žmonėms, kaip 
atrodė Mergelė Marija ir ką 
kalbėjo. 

KA DARYTI, JEI...? 

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
ĮSTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GALI VTSKA SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIU' 

Lankantis JAV sostinėje Lithuanian Mercy Lift darbuotojams. Viligailė 
Lendraitiene (kairėje) ir Maria Uu susitiko su Kongreso nariu iš Ohio. Sher 
rod Brown Apsilankymo tikslas: parama Lietu^-" medicinai 

,,Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darvrų...? Ka 
daryti, jei... 

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ka 
daryti, jei...? Mes visi esame judri 
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po 
visa kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite — 
Mes galime jums padėti! 
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių. 

Kaip? Mes priklausome „The Inman 
Group" Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs 
paskambinate mums. mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta' 

Patarimas: 
Pakalbėkime apie )ūsų šeimos reikalus ir 
nuspręskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimes atveju Kelios minutes su
taupys jums ne vieną skausmo ir 
rūpesčio valandą 

C H I C A G O P A L O S HILLS 

PETKUS & SON 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 
Mūsų šeima patarnauta msų šeimai nuo 1929 metų 

A N T H O N Y B . , D O N A L D A., & D O N A L D M . P E T K U S 
312-476-2345 

C I C E R O L E M O N T 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Laimės šulinyje" kaupiasi 
gražios dovanos ir laukia, kad 
„Draugo" gegužinės svečiai pra
dės tame ..šulinėlyje" dovanas 
žvejoti. Laimėjimams fantų at
vežė: Pole ir Antanas Tuskeniai, 
Albina Lietuvninkienė. Jadvy
ga Rutkienė, Danutė Stankai-
tytė, Stasys Baras. J. Bubnys, 
Veronika ir Klemensas Polikai-
čiai. Elena Rožėnienė, Estelle 
Rogers, Dalia ir Albinas Saliai, 
Algis Čepėnas. Nuoširdžiai 
jiems dėkojame už įvairius, įdo
mius, vertingus (kai kurie net 
labai vertingi!) fantus. O visus 
Čikagos ir plačiųjų apylinkių 
lietuvius kviečiame atvykti į 
„Draugo" gegužinę, kuri įvyks 
jau ateinantį sekmadienį, liepos 
31 d. 

Birutė Jasai tė ..Draugo" 
gegužinės laimėjimams padova
nojo nedidelį televizorių. Jai 
tariame nuoširdų ačiū. 

Iš Dainavos stovyklavietės 
mums rašo Švietimo tarybos 
pirm. Regina KuČienė ir Moky
tojų studijų savaitės stovyklos 
vadovės: Jūratė Krokytė-Stir-
bienė. Dana Mikužienė, Angelė 
S. Bailey: „117 mokytojų studijų 
savaitės dalyvių sveikina 
„Draugą" ir dėkoja už nuolatini 
dėmesį lituanistiniam švie
timui. Svetingoji Dainava 
priėmė darbingai nusiteikusius 
mokytojus, kurių „kasdieninė 
duona" yra paskaitų ciklai, 
praktiniai užsiėmimai ir vaka
rinės programos. Taip pat 
vyksta užsiėmimai vaikams. 

Dr. Adolfas Darnusis, bir
želio mėn. pabaigoje išvykęs į 
Lietuvą dalyvauti XII Atei
tininkų kongrese bei kituose 
renginiuose, liepos 8 d. sune
galavo ir buvo paguldytas Grei
tosios pagalbos ligoninėje Laz
dynuose, prie Vilniaus. Liepos 
12 d. tos pačios l igoninės 
neurologas dr. L a u r i k ė n a s 
sėkmingai atliko jam galvos 
operaciją. Dr. Darnusis po opera
cijos yra atsigavęs ir tikimasi, 
kad šią savaitę jau bus paleistas 
iš ligoninės. Su juo Lietuvoje 
kartu yra žmona Jadvyga Da-
mušienė ir duk t ė G in t ė 
Damušytė iš Nevv Yorko. 

„Ačiū už jūsų pastangas 
leisti „Draugą", be kurio mūsų, 
senių, gyvenimas būtų labai 
liūdnas. Linkiu sėkmės ne 
visada maloniame darbe", — 
rašo mūsų skaitytoja Leokadija 
Pačkauskas Union Pier. MI, 
atnaujindama dienraščio pre
numeratą, įstodama į Draugo 
fondą rėmėja, g rąž indama 
laimėjimo bilietėlių šakneles ir 
dar pridėjusi auką. Už viską 
nuoširdžiai dėkojame. 

„Žalių kortelių" pakeiti
mas bus vykdomas ..Seklyčioje" 
rugpjūčio 4 d., ketvirtadienį, 
nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
Kviečiame visus, kurie turi ..ža
lias korteles", išduotas prieš 
1978 metus, ir nėra Amerikos 
piliečiai, šia paslauga pasi
naudoti. Ligoniai, asmenys 
nepajėgūs atvykti į ..Seklyčią", 
gyveną slaugos namuose, pra
šomi registruotis „Seklyčioje" — 

Birželio 4 d. „Spindulio" tau
tinių šokių grupės jauniams 
teko šokti „Lietuvių dienose" 
Stonebridge Country Club, Au
roros miestelyje. Niekad nesiti
kėjau tokio klubo matyti — ir 
baseinas, ir golfas, ir didžiausi 
puošnūs rūmai. Atvažiavus sto
vėjau ir atidarą burna apstulbus 
žiūrėjau. Kaip puiku! Atėjus 
kiemo pusėn, pasitiko mane 
lietuviškom vėliavėlėm papuoš
ti golfo vežimėliai ir marios 
žmonių, apsirengusių trispalvės 
spalvom. Iš karto pajutau, kad 
bus gerai šokti. Žmonės smagiai 
nusiteikę, grožisi tautiniais dra
bužiais ir kalbina šokėjus. Visi 
labai susidomėję mūsų kalba, is
torija ir kultūra. Jauniai atliko 
tr is šokius: „Vėdarą", „Jau
nystę" ir „Žiogelius". Žmonės 
stebėjosi, kaip gražiai tautiniai 
rūbai atrodo žalios žolės fone. 
Štai už šokėjų mūrinis tiltas, 

ko aikštę. Po Mišių susirinko 
daugybė svečių. Kas nesirinks 
pavalgyti „mamos" Soliūnienės 
pietų?^ Jei būčiau galėjus, 
būčiau stovėjus eilėje pirmoji! 
Deja, teko alkį numalšinti tik po 
svečių pasisotinimo. Mūsų 
grupės vienas draugas Rob, 
aiškiai kiniečių kilmės, 
l inksmai nusiteikęs, par
davinėjo gėrimus. Kaip buvo 
juokinga, kai mūsų svečiai jį 
kalbino lietuviškai. 

Na ir jau laikas programai. 
Pašokome „Pasiutpolkę", „Auš
relę", „Audėjėlę" ir „Aštuon
nytį". Vienu metu Kastytis, 
lįsdamas pro vartelius man 
pasakė: „Saugokis duobės!" Dar 
to man ir reikėjo. Lauke šimtas 
laipsnių, šokame ant žolės, 
slidu, o dar reikia duobės sau
gotis. Paskutiniame šokyje, 
man tenka šaudyklėje bėgti. 
Kai turėjau progą, švyst vienas 

Taip atrodo Žygaičių parapijos bažnytėlės sienos. Klebonas A. Budrius, tikisi, kad netrukus jos 
bus atnaujintos ir bažnyčia būsianti „graži, kaip nuotaka". 

tyliai gurguliuoja krioklys ir batas, švyst ir kitas! Žinau, kad 

jaunimui ir lietuviškai besimo- Socialinių reikalų raštinėje, tel. 
kantiems. Jums ir Jūsų kole
goms linkime toliau sėkmingai 
dirbti, o „Draugui" — niekad 
nestokoti draugų". 

Skautų ir skaučių, vyks
tančių i Rako stovyklą, bagažas 
į Lietuvių centrą Lemonte 
atvežamas pirmadienį, rug
pjūčio 1 d„ tarp 7-9 vai. vak. 
Asmeniui leidžiama pasiimti du 
lagaminus, kartu su miegmai
šiu ir lovute. Ant visų daiktu 
tur i būti aiškiai užrašytas 
savininko vardas ir pavardė. 
Bagažas taip pat turi būti pažy
mėtas atitinkamų spalvų juos
telėmis sekančiai — Seserijos ra
jonas — geltona, Jaunų šeimų 
rajonas — žalia. Brolijos rajonas 
— raudona ir Jūrų skaučių ra
jonas — mėlyna. 

A. Beniulis, buvęs ilgametis 
, ,Draugo" skaitytojas ir 
rėmėjas, neseniai apleido šį 
pasaulį. Jis buvo užsisakęs dien
rašti kitiems metams iki liepos 
15 dienos. Šis prenumeratos 
mokestis per jo testamento 
vykdytoją dabar buvo paskirtas 
kaip auka „Draugo" išlaikymo 
išlaidoms sumažinti. Tai yra 
puikus mostas, kad, užuot 
grąžinus prenumeratos mokestį 
kam nors kitam, jis paliekamas 
kaip dovana mūsų dienraščiui 
padėti. 

x TALPINTUVAI PER 
TRANSPAK siunčiami kas sa
vaitę. Skubius siuntinius siun
čiame AIR CARGO. Siunčia
me automobilius. Pinigai per 
vedami doleriais. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312436-7772. 

(sk) 

312-476-2655. Kviečiame visus 
Čikagos ir apylinkių lietuvius 
pasinaudoti šia proga. 

žalios pievos, lygumėliai. Suse 
dę mašinose, va ika i ilgai 
kalbėjo apie tą klubą, o dar il
giau turbūt apie baseiną. 

Pasibaigus šiam pasirodymui, 
Kastytis, Rasa ir aš traukėme 
j PLC bulvių skusti! Matote 
koks gali būti gyvenimas — iš 
gražių laukų į virtuvę. Gali 
p r imin t i pasakos Pelenę. . . 
Studentų ratelis rytojaus dieną 
ruošėsi gegužinei. Nuskutę 100 
svarų bulvių, palošę dar tink
linį, visi skubėjome į pievą repe
tuoti programėlę. Ten, pala
pinių tarpe, per vėliavos nulei
dimą tyliai skambėjo akor
deonas, o skautukai, slaptai 
atsigręžę, stebėjo mūsų repe
ticiją. Tikrai buvo juokinga. 

Kitą rytą, jau 9 valandą, vėl 
buvome centre. Šoliūnai ir 
Mockaitienė pluša virtuvėje, 
kopūstai verda, dešros šyla, 
pyragai ir duonos supjaustyti — 
o studentai lauke suka loterijos 
bilietėlius, neša stalus ir tvar-

labai neprofesionalu, bet būtų 
buvę dar blogiau paslydus... 
Visko būna programos metu. 

Atsisveikinus su svečiais, 
buvo laikas susitvarkyti. Iš nuo
vargio ir karščių pakvaišome. 
Pradėjome dūkti: mėtytis 
ledukais ir aplieti viena kitą 
šaltu vandeniu. Šiaip ne taip 
susinešėm, susitvarkėm ir pada
rėm tvarką. Tuomet išskubėjom 
pievon žaisti beisbolą. 
Neužteko, atrodo, nei saulės, nei 
karščio. Žaidėme iki pat repe
ticijos. Juk laukia Lietuva. 

Birželio 19 d. jauniai dalyvavo 
„Mažojoje tautinių šokių šven
tėje". Kaip džiugu pamatyti 
Jaunimo centro salę pilną pilnu
tėlę beplojančių, besišypsančių 
žiūrovų. Nostalgijos pilna 
vaikščiojau užkulisyje, prisimin 

VIEN ENTUZIAZMU BAŽNYČIOS 
STOGO NEUŽDENGSI 

Pavasariui einant į pabaigą, 
Čikagoje lankėsi jaunas žemai
tis kunigas, net trijų Telšių 
vyskupijos parapijų klebonas — 
Alionidas Budrius. Daugelis Čia 
su juo susipažino, pamėgo už 
nesugniuždomą entuziazmą, 
gražią, žemaitišką (tik retom 
progom) tarmę ir didelį troš
kimą padėti toms varganoms 
parapijoms bent kiek geriau 
gyvuoti. O rūpesčių ir vargų tos 
Žemaitijos parapijėlės turi 
nemaža. Štai Žygaičiuose Mena 

Rugpjūčio 5 d., penktadienį. 
7:30 vai. v„ Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje bus ati
daryta dail. iš Lietuvos — Jūra-

damas savo jaunesnes dienas gi° Burkšaičio grafikos paroda, 
(dar ne visai pasenus esu — J. Burkšaitis šiuo metu dėsto es-
laikau save amžina studente), tampo meną Galerijoje 37, Čika-
Prisimenu korimąsi kopėčiom 
prie šviesų, pakeitimą vaizdo ir 
vėl lėkimą žemyn, stoti eilėn 
šokiui. Prisimenu bėgimą 
apačion pakeisti kostiumą, min
tyse aidi klumpių dundėjimas 
cementiniais laiptais. Atsimeni, 
kai mes linksmai... 

Tegu niekad neužgęsta tauti
niams šokiams liepsna! 

Audra Lintakienė 

gos - Vilniaus miestų draugys
tės komiteto kvietimu. Jis yra 
gimęs 1959 m. Marijampolėje, 
baigė Čiurlionio meno mokyklą 
ir Lietuvos Dailės institute 
Vilniuje grafikos specialybę. 
Parodose dalyvauja nuo 1986 
metų. Dailininkas dalyvaus pa
rodos atidaryme Balzeko muzie
juje. Po atidarymo — pasivai-
šmimas. 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO 
GEGUŽINĖ 

Dail. Rimantas Dichavičius, apsilankęs Illinois gubernatoriaus J im Edgar 
etninių reikalų įstaigoje Čikagos vidurmiestyje. Čia jį matome su įstaigos 
vedėja Pat Michalski. Svečias buvo apdovanotas knygomis apie Illinois 
vals t l->a- Nuotr. J. Tamulaičio 

x Birutė Kožicienė „Sau
lutės" Floridos skyriaus pirmi
ninkė, atsiuntė . .Saulutei" . 
Lietuvos našlaičių globos bū
reliui, Floridos gyventojų su
aukotus rūbus, batus, vitami 
nus ir saldainius persiųsti 
vargstantiems vaikams Lietu 
voje. B. Kožicienė, pavasarį 
būdama Lietuvoje, „Saulutės" 
vardu įteikė gėlių kardinolui 
Vincentui Sladkevičiui, pasvei 
kindama jį 50 metų kunigystės 
sukaktyje. Kardinolas palai 
mino „Saulutės" veiklą — 
pagalbą nelaimingiems vai
kams Lietuvoje. Ačiū visiems, 
kurių dėka „Saulutės" spin 
dulėliai pasiekia Tėvynės vai
kučius, „ S a u l u t ė " , 419 
Weidner Rd„ Buffalo Grove. 
IL 60089. 

(sk) 

Auka „Draugo" paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinig mokesčiu. 

x P a r d u o d a m e bilietus ke
lionėms i Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti : T. Les-
niauskienei, TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 
x EUie Kasputis, Lietuvos 

Vyčių 112 kuopos narė. jungiasi 
į Lietuvos našlaičių globėjų 
eiles. „Lietuvos Našlaičių Glo
bos" komitetui įteikė $150 me
tinį mokestį vienos našlaitės, 
Benetos Dzerkelytės, Lietuvoje 
išlaikymui. Komitetas našlaitės 
Benetos vardu dėkoja. 

(sk) 

x Ieškomas tarnautojas-a 
gydytojo kabinete. Reikalinga 
šiek tiek patyrimo, mokėt nau
doti kompiuterį, rašyti maši
nėle, tvarkyti kartoteką (filing), 
priimti pacientus, atsakyti tele
fonu ; ta ip pat sklandžiai 
naudot i anglų ir l ie tuvių 
kalbas. Kreiptis: I4nn Walsh, 
312^*36-7700. 

fsk) 

x Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja Amerikos 
lietuvių Romos Katalikų Mo
terų sąjungai, kuopa 75, ui dos
nią auką. Jūsų $300 auka padės 
Lithuanian Mercy Lift tęsti 
darbą. 

(sk) 

Kas sekmadienį bei kitomis 
dienomis į Pasaulio lietuvių 
centrą Lemonte pamaldoms ir 
pabendravimui susirenka gau
sus būrys užsienio lietuvių. 
Toks vardas gal geresnis už išei
vius, kuriems Lietuvos pilietybė 
grąžinama tik specialiu Lietu
vos prezidento dekretu už 
ypatingus nuopelnus. O PL cen
tre mielai sutinkami svečiai iš 
Lietuvos su pasu, ar be paso, ir 
visi t au t ieč ia i iš p la taus 
pasaulio. Čia visų teisės ir vi
siems kainos yra vienodos. 

Labai gausus susitikimas 
įvyko liepos 24 d. PLC po šv. Mi
šių sodelyje suruoštoje didžiojoje 
PLC gegužinėje. Kaip ir kitus 
PLC renginius, gegužinę su
ruošė centro moterų grupė, 
vadovaujant Bronei Nainienei, 
t a lk in inkau jan t centro 
adminis t rator iams Danai 
Gylienei ir Romui Kronui. 
Mažoji PLC gegužinė jau buvo 
vasaros pradžioje. Esant gra
žiam orui , į šią didžiąją 
gegužinę suvažiavo tiek daug 
svečių, kad valgytojams pri
trūko stalų* ir rengėjai turėjo iš 
salės juos skubiai nešti į sodelį. 

Gegužinės svečius sveikino ir 
talkininkams dėkojo PLC ren
ginių komiteto pirmininkė Bro
nė Nainienė. Virtuvėje kvepėjo 
kotletai, kugelis, šaltibarščiai, 
kava ir pyragai, patarnaujant 
tuzinui centro talkininkių. Bare 
Vytenis Kirvelaitis, Jurgis 
Riškus ir kiti svečius vaišino 
įvairiais gėrimais. Prie maisto 
bilietėlių darbavosi Dalia 

Dundzilienė. Krautuvėlės rūbus 
reklamavo D. Barienė. PLC 
suvenyrus pardavinėjo Baniutė 
Kronienė. Akordeonu gegužinės 
svečius linksmino Saulius 
Paulionis ir Algis Trinkūnas. 
Vaikučiams balionus pūtė, su 
jais žaidė margarūbis klounas. 

Visiems papietavus, prasidėjo 
PLC laimėtojų traukimas. 
Laimėjo: pirmą dovaną 1,000 
dolerių — Vytautas Jasine-
vičius, IL; antrą dovaną 500 
dolerių — Viktoras Utara, IL; 
trečią — 250 dolerių Kostas 
Bružas, IL, kuris savo laimė
jimą padovanojo PLC; ketvirtą 
— 150 dolerių — Emil Mamat. 
CA, o penktą — 100 dolerių — 
Liudas Valančius, IL. 

Gegužinės svečiais buvo 
pakviesti septyni „Vaikų 
vilties" vaikai su globėjais iš 
Lietuvos, kuriuos iš „Seklyčios" 
atvežė Birutė Jasaitienė, Jūratė 
Budrienė bei jų talkininkai. 
Vaikai dalyvavo ir šv. Mišiose. 
Jurgis Riškus perskaitė pavar
des, aukojusių PLC po šimtinę 
ar daugiau. 

Pasaulio lietuvių centro — 
plačios apimties lietuvybės tvir
tovės — išlaikymui reikalingos 
stambios lėšos. Jas sutelkia 
aukotojai ir PLC renginiai. PLC 
gegužinės svečių skaičių pralen
kia tik metinė „Draugo" gegu
žinė Marijonų sodelyje, kuri 
įvyks liepos 31 d. 12 vai. Nėra 
abejonės, kad visi PLC gegu 
žinės svečiai dalyvaus ir „Drau
go" gegužinėje, į kurią visi kvie
čiami . . . 

Br. Juodelis 

iš kun. A. Budriaus administ
ruojamų parapijų) bažnytėlė 
visiškai apgriuvusi, bokštas nu
virtęs, sienos ištrupėjusios, grin
dys įlūžusios, o per kiaurą stogą 
„krapina" lietus ne tik per 
sumą, bet kiekvieną kartą, kai 
užeina debesėlis. Parapija, tiesa, 
nedidelė, apie 1,500 tikinčiųjų. 
Žmonės labai neturtingi, negali 
aukoti bažnyčios remonto dar
bams, juo labiau, kad parapijoje 
daug ligonių, nedirbančių, kurie 
ir patys paramos laukia. Re
monto sąmata yra apie 60.000 
litų. 

Iš viešnagės Čikagoje kle
bonas A. Budrius parsivežė apie 
3,000 dol. Vien tik po Mišių, 
aukotų Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Marąuette 
Parke tikintieji suaukojo 1,500 
dol. Gražią auką įteikė ir Tau
ragės klubas per savo pirm. 
Vladą Paliulionį, žadėdamas 
ateityje dar daugiau paremti. 
Kun. Budrius mano, kad Žy
gaičių bažnyčia verta atnau 
jinimo ne vien Dievo garbei, bet 
ir lietuvių tautos istorinių pa
minklų išsaugojimo sume
timais. Bažnyčia sena, parapi
jiečių ir kun. Vincento Norvai
šos rūpesčiu statyta 1861 m. vie
toj medinės (statytos 1608 m.), 
kuri nuo žaibo sudegė. Mūrinė 
Žygaičių bažnyčia nukentėjo II 
pasaulinio karo metais. Jos 
bokšte vokiečiai, puolant 
rusams, buvo įsitaisę kulko
svaidį, todėl bokštas numuštas. 
Pokario metais bažnyčios re
montu rūpinosi kun. Antanas 
Vaičius (dabar Telšių vysku

pas). Žygaičiai buvo jo pirmoji 
parapija po kunigystės šven
timų. 

Kas galėtų Žygaičių bažnyčios 
remontui paaukoti (ypač visi že
maičiai), gali kreiptis į Bronę 
Vaitkus, 10425 Georgia Lane, 
Oak Lavvn, IL 60453. 

A. P. 

SUDARYTA VERTINIMO 
KOMISIJA 

Religinio konkurso vertinimo 
komisiją šiais metais sudaro: 
kun. R. Krasauskas, dr. Mirga 
Girniuvienė, Eligijus Sužiedėlis, 
Liuda Žiaugrienė ir ses. M. Ber
nadeta Matukaitė. 

PRALEISTA PAVARDĖ 

J. Lenktaičio aprašytame am
basadoriaus Aniceto Simučio 
pagerbime yra praleistas toks 
sakinys: „Šventę atidarys ir 
svečius pristatys pagerbimo 
komiteto pirm. Lilė Milukienė; 
jžanginį žodį tars ir programą 
praves dr. Juozas Kazickas". 
Tuo būdu iš aprašymo „nuby
rėjo" dr. J. Kazicko pavardė. 

DALYVAVO IŠKILMĖSE 

Dr. Irena Lange iš California 
State University, Fullerton, 
neseniai grįžo iš Lietuvos, kur, 
dekanės Baršauskienės kvie
timu, dalyvavo pirmosiose baka
lauro laipsnio iš verslo admi
nistracijos įteikimo iškilmėse 
Kauno Technologijos universi
tete. Dr. Lange yra to universi
teto Patariamosios tarybos 
Administravimo fakulteto narė. 

Žygaičių klebonas kun. Alionidas Budrius priėjo prties pastatyto ąžuolinio 
Rūpintojeliostogastulpio. 


