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Estija prašo iš Amerikos 
arbitražo komisijos 

Ar JAV laikysis privilegijuotų kraštų 
sutarties su Pabaltijo respublikomis? 

Tal inas . Liepos 13 d. — 
Praėjusį šeštadienį „Drauge" 
buvo atspausdinta Pabaltijo 
valstybių ministerių pirmininku 
laiško santrauka JAV preziden
tui G. Bushui, ryšium su norima 
teikti ekonomine parama Sovietų 
Sąjungai, kartu suteikiant 
privilegijuotos valstybės statusą. 
Tą patį šeštadienį Estijos 
Užsienio reikalų ministeris Len-
nart Meri „The New York 
Times" dienraštyje tuo pačiu 
klausimu plačiau pasisako. 

Jis savo straipsnyje rašo, jog 
griežtosios linijos sovietai , 
tęsdami savo kovą prieš Pabalti
jį, kaip laisvų žmonių taikingų 
siekimų simbolį, dabar naudo
ja kai ką daugiau negu tankus, 
.juodųjų berečių" dalinius ar 
kalašnikovus. J ie pasimokė iš 
Vi lniaus mas in ių žudynių 
sausio 13 ir naudoja daug rafi
nuotesni ginklą — Pabaltijo 
ekonominį pajungimą sau. 

Pavojus Pabal t i ju i 
Pavyzdžiui, 23-sis unijinės 

su tar t ies s t ra ipsnis , kur ią 
Aukščiausias Sovietas turėtų šį 
mėnesį ratifikuoti, sukur ia 
naują Sovietų vidaus rinką, iš 
kurios išskiria nepasirašiusias 
tos unijos sutarties Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos respublikas. 

Maskvos supratimu, Pabalti
jo respublikos bus ekonomiškai 
šalia Sovietų Sąjungos, todėl 
„most-favored-nation" statusas, 
kuris bus suteiktas Amerikos 
Sovietų Sąjungai, Pabaltijui ne
galios. Bet faktiškai, tai gali 
pastatyti į pavojų Pabaltijo, 
kaip suveren ių va ls tybių , 
statusą. 

JAV tur i a tski rą ,,most-
favored-nation" susitarimą su 
Estija nuo 1925 m. Jei nebus 
Amerikos a t s k i r a i šis 
susitarimas vėl pareikštas, kaip 
bus teikiamas „most-favored-
nation" statusas Sovietų Są
jungai, tai šitas dalykas gali 
būti priedanga, pagal kurį 

Nesutaria du 
prezidentai 

Londonas . Liepos 14 d. — 
JAV prez. G. Bushas ir Prancū
zijos prez. F. Mitterrand savo 
susitikime kiekvienas pasiliko 
prie savo nuomonės, kaip padėti 
prez. M. Gorbačiovui atgaivin
ti jo krašto ekonomiją. Mitter
rand pasakė aiškiai, kad reikia 
duoti didele paramą Gorbačio
vui. Prez. Bushas pasisakė už 
ekspertų s iunt imą, ku r i e 
patartų, kaip pereiti į verslo 
sistemą ir suteikti Sovietams 
tik bendradarbio statusą Tarp
tautiniame pinigų fonde, bet ne 
tikro nario statusą. Pirmiau 
turi būti reformos, o paskui 
teikiami finansai joms vykdyti, 
pasakė prez. Bushas, kaip 
pranešė Reuterio žinių agen
tūra. Britanijoje ši viršūnių 
konferencija saugojama 4,000 
policijos ir Scottlando parei
gūnų. Esą b r i tų istorijoje 
nebuvę dar tokio didelio 
saugumo. Užsienio diplomatai 
sako, jog šioje konferencijoje bus 
kalbama ne vien t ik apie 
pasaulio ekonominius reikalus, 
bet ir apie Jugoslavijos įvykius 
ir kitas neramumų vietas. Prez, 
Bushas iš Londono dar vyks į 
Graikiją ir Turkiją. 

Maskva gali išvengti neišven
giamo pripažinimo — Estijos 
teisę pačiai apsispręsti. 

Sovie tų r a š t a s 
O Mas kvos e k o n o m i n i s 

spaudimas turėtų būti laikomas 
kaip dar vienas vyriausybės 
noras, kad Estijos Respublika 
nega l ė tų a t g a u t i v is iškos 
nep r i k l aus om ybės . Lenna r t 
Meri rašo, jog jo vyriausybė 
gavo Sovietų Valstybės Plana
vimo m i n i s t e r i o a s i s t e n t o 
p a s i r a š y t ą r a š t ą , k u r i a m e 
keliama finansinė ka ina už ne
priklausomybę. Visi ekonomi
niai p i rkinia i t a r p Sovietų 
vy r i ausybės ir r e spub l ikų , 
kurios nenori pasirašyti unijos 
sutarties, turės būti atlyginami 
užsienio valiuta pagal pasauli
nės rinkos kainas. 

Toliau, Maskva turint i būti 
p i l na i a t l y g i n t a už visą 
nuosavybę, kurią ji per 50 
okupacijos metų pastatė ar 
įrengė Pablatijui ir t a s bendras 
nuosavybes, kuriose Sovietai 
turi 51 procentą savo kontrolėje. 
Prie to, Pabaltijys įsipareigoja 
prisidėti prie vidaus ir užsienio 
nuostolių atlyginimo ir taip pat 
visi būsimieji prekybiniai ryšiai 
turi būti ta ip sutvarkyti, kad jie 
duotų Sovietų Sąjungai didžiau 
sią pelną. 

A r b i t r a ž o komis i ja 
Než iūr in t šių drakoniškų 

reikalavimų, rašo Estijos Užsie
nio reikalų ministeris, Estija 
pakartotinai pareiškė norą tar
tis dėl to su Sovietų Sąjunga ir 
mokėti t i k r a i s i a i s pinigais 
pagal nustatytą ir tarptautiniai 
pripažintą arbi t ražo tarybą. 
Estijos vyriausybė pasakė, jog 
tų sąlygų išpildymui, Estija 
privalo kontroliuoti savo sienas, 
kad galėtų turėt i savo pinigus 
ir tvarkyti reikalus su Sovietų 
Sąjunga kaip su užsienio vals
tybe. Todėl Estija pakvietė 
Ameriką padėti įsteigti tarp
tautiniai pripažintą arbitražo 
taryba ir rasti būdą atstatyti 
1925 metų sutarč ia i , pagal 
kurią buvo suteiktas Estijai 
privilegijuotos valstybės sta
tusas, kuris turėtų būti pagrin
du JAV - Estijos ekonomi
niams ryšiams. 

N e p r i p a ž i n i m o pol i t ika? 
Je i e s t a i s u t i k t ų su t a 

pr ivi legi ja , ku r i ą Amer ika 
suteiks Sovietų Sąjungai, tai šis 
žingsnis kurią nors dieną galėtų 
būti interpretuojamas klaidin
gai — kaip Estijos ex post fac-
to jos jėga įjungimo į Sovietų 
Sąjungą pripažinimas. 

Klausimas lieka, a r Amerika 
norės atidaryti savo duris Esti
jos produktams. Estai , rašo jis, 
yra dėkingi už ilgų metų JAV 
nepripažinimo politiką, kad jėga 
Pabaltijo kraštai buvo įjungti į 
Sovietų Sąjungą, bet ši politika, 
kuria remiasi dabar palankaus 
statuso suteikimas Sovietams, 
yra Pabal t i jui nepr i imt ina , 
pavojinga ir kar tu prieš Estijos 
taut inius interesus. 

Nr. 137 

Prez. G. Bushas su Britanijos Užsienio reikalų ministe-:u Douglas 
Hurd, dešinėje, kai prezidentas sekmadienį atvyko trijų dienų 
pasitarimams į Londoną su kitais šešiais industrinių val.«:\biu vadais. 
Kairėje — jo sargybinis. 

Susprogdino krj yži'4, 
nusiaubė badautojų būstinę 

— M a r i j a m p o l ė s mies te 
leidžiamas ,.Sūduvos" laikraštis 
paskelbė konkursą redaktoriaus 
pozicijai , k u r i s t u r i bū t i 
aukštojo humani ta r in io išsi
m o k s l i n i m o ir j a u r a š ą s 
periodinėje spaudoje. 

Vilnius. 1991 liepos 12. (LIC) 
— Aukščiausiosios Tarybos 
infobiuras pranešė Lietuvių In
formacijos Centrui. kad 
šiandien Vilniuje buvo išsprog
dintas kryžius, o badautojų 
namelis prie Lietuvos televizi
jos bokšto buvo nusiaubtas. 

P a s a k Ritos Dapkutės, 
kryžius buvo išsprogdintas apie 
4 vai. ryto Lukiškių aikštėje, 
netoli AT-bos ir kitų vyriausy
binių pastatų. Keturių metrų 
aukščio medinį kryžių birželio 
22 d. buvusioje Lenino aikštėje 
p a s t a t ė jaunal ie tuvia i ir 
Helsinkio grupė 1941 metų 
Lietuvos sukilimo dalyviams at
mint i (suki l imo 50 metų 
sukaktis suėjo birželio 23 d.). 
Kryžius buvo pastatytas netoli 
Lenino paminklo, ten kur caro 
laikais pakorė 1863 m. sukilimo 
vadus. 

Ta ip pat anks t i šį rytą 
nežinomi asmenys nusiaubė 
Lietuvos radijo ir televizijos 
darbuotojų būstinę, kuriame jie 
badauja pakaitomis protesto 
ženklan prieš sovietų okupaciją 
jų darbo vietose. Neaišku ar 
buvo sužeistųjų. 

P a s i r e n g i m a s provokacijai 
Be to, Lietuvos Respublikos 

vyriausybės spaudos biuras 
šiandien pranešė, kad Lietuvos 
vyriausybė gavo duomenų apie 
rengiama naują Sovietų Sąjun 
gos kariškių provokaciją. 

Pranešime teigiama, kad gali
mas sovietų kariškių, persiren
gusių civiliais drabužiais arba 
Krašto Apsaugos departamento 
(KAD) policijos uniformomis, 
susirėmimas su TSRS Vidaus 
Reikalų ministerijos specialiųjų 
pajėgų OMON. dislokuotų Vii 
niuje, kariškiais. Lietuvos vy
riausybė įspėjo šio dalinio ka
riškius apie gresiantį jiems 
realų pavojų, tuo pačiu ragin
dama persigalvoti ir atsisakyti 
tarnybos OMONe. Lietuvos 
Vyriausybė ryžtingai atmeta 

bet kokią atsakomybę už pro
vokacijas pr ieš Vilniaus 
OMONą, ir praneša, kad nei 
KAD, nei policijai, nei jokioms 
kitoms tarnyboms nebuvo duota 
įsakymo likviduoti minėtąjį 
dalinį. 

Taip pat išreiškiama vy
r iausybės padėka policijos 
patruliams, nepasidavusiems 
OMONo provokacijoms ir iš
vengusiems konflikto. 

Pabaltijo atstovas 
Londone 

Londonas . Liepos 15 d — 
„Laisvosios Europos" radijas 
pranešė, jog Estijos Užsienio 
reikalų ministeris Lennart Meri 
yra atvykęs i L >ndoną, kuris 
tikisi susitikti su septynių 
valstybių delegacijų atstovais, 
kurie dalyvauja š;oje 7 viršūnių 
konferencijoje. Jis nori išaiš
kinti Pabaltijo i espublikų pozi
ciją ryšium su Vakarų finan
savimu Sovietu sąjungos, kuri 
iki šiol nenori pradėti rimtų 
derybų dėl Pabaltijo nepriklau
somybės sutfikimo. Kai jo 
žurnalistai paklausė, ar jis matė 
tą Gorbačiovo siustą laišką sep
tyniems indu>t: • ių kraštų va
dams, atsake .Aš prileidžiu. 
jog Estijos vyriausybė nėra 
prezidento Gorbačiovo sąraše". 
Estijos Užsienio reikalų 
ministeris Meri vakar turėjo 
spaudos konferenciją Anglijos 
Žemųjų rūrm. įtalpose, bet 
apie tai dar nėra žinių, tačiau 
Londono spaucb ;*u rašo apie jo 
vizito tikslu- - ' palankiais 
pasisakymą;- už Pabaltijį. 

- Rimas Vaičaitis, statybos 
ir mechanm- žinerijos pro
fesorius, kaip baigėsi Pasaulio 
lietuvių nokslo ir kultūros 
simpoziumą.-, nuo naujų mokslo 
metų gabiausiam Kauno techni
kos universiu: daktarantui 
įsteigė sav<. .>rdinę 10.000 
rublių metane -ipendiją. 

LIETUVOJE 
— Steponas Darius ir Stasys 

Girėnas , du lietuviai pilotai, 
1933 m. liepos 15 d. su savo 
lėktuvu „Lituanica" pakilo iš 
New Yorko t ies iogin iam 
skrydžiui per Atlantą be susto
jimo į Kauną, tada laikinąją 
Lietuvos sostinę, bet žygis 
baigėsi tragiškai Vokietijos 
Soldino miškelyje. „Lituanica" 
liepos 17 d. buvo nacių pajėgų 
nušauta, belikus iki Kauno 404 
mylioms. Tuo metu skrydis 
buvo nepaprastas žygis. Ši 
sukaktis minima Lietuvoje. 

— Jonavoje „Azoto" valsty
binė įmonė pagamino pirmąjį 
glicifono preparatą, skirtą įvai
rioms galvos smegenų bei odos 
vėžio formoms gydyti. „Azotas" 
kasmet jo pateiks apie 300 
kilogramų. Techninį glicifoną 
jonaviečiai t i eks Kauno 
„Sanito" įmonei, kuri išleis 
vaistus vartojimui — skystį 
ampulėse ir mąstį, praneša 
„Tiesa" savo 90 numeryje. 

— Kultūros ir Švietimo mi
nisteris Darius Kuolys pranešė 
spaudai, jog 1993 m. planuo
jama surengti Vilniuje tarp
tautinį teatro festivalį. Vilniaus 
festivalyje dalyvautų aukščiau
sio lygio teatro trupės iš Ang
lijos, Prancūzijos, Vokietijos, 
JAV, Kanados, Skandinavijos ir 
Rytų šalių. Festivalį žada rem
ti Šiaurės tarybos Pabaltijo fon
das. Konsultantu sutiko būti 
Chicagos tarptautinių teatrų 
festivalio menedžer is B. 
Sah l insas . Fes t iva l io ta
ryba i vadovauja p a t s mi
nisteris . Kol kas festivalio 
štabe dirbs 4 žmonės, o vėliau 
manoma turėti apie šimtą etati
nių tarnautojų. 

— Aleksandras Abišala pa
pasakojo parlamentarams apie 
Maskvoje įvykusį susitikimą su 
SSSR delegacijos darbo grupe, 
kuriai vadovavo Sovietų tei
singumo ministeris S. Lušči-
kovas. Jis pažymėjo, jog pa
galiau susitarta, kad ir jie 
sudarys savo ekspertų grupes. 
Tai buvęs neoficialus 
susitikimas, kuriame sovietų 
pusė demonstravo puikiai ir 
nuoširdžiai suprantanti lietuvių 
siekius. 
— Vilniaus žydų taut inė 

mokykla kartu su Lietuvos 
Mokslų Akademijos istorijos in
stitutu ir Vilniaus pedagoginiu 
institutu surengė tarptautinę 
konferenciją „Lietuvos žydų 
šv ie t imas ir ku l tū ra iki 
katas t rofos" . Be Lietuvos 
istorikų, joje dalyvavo Izraelio, 
JAV, Anglijos. Vokietijos, 
Lenkijos ir Sovietų Sąjungos 
mokslininkai. Didelę paramą 
šiai konferencijai teikė Kultū
ros ir Švietimo ministerija. 

— Lietuvos - JAV sąjunga 
surengė Žurnalistų sąjungoje 
215-ųjų JAV nepriklausomybės 
metinių paminėjimą. Tuo metu 
veikė ir R. Požersko fotografijos 
paroda „Lietuviškoji Amerika". 

Sovietai beldžiasi į 
Vakarų duris 

Du Vakarų blokai 
Londonas . Liepos 15 d. — 

Vakar čia prasidėjo septynių 
didžiųjų vadų, kurių kraštai 
savo industriniais ištekliais 
laikomi turtingiausiais pasau
lyje, konferencija ekonominiais 
reikalais, kuri tęsis tris dienas. 
Jos metu bus diskutuojama ir 
Sovietų Sąjungos persitvarky
mas į verslo ekonomiją, bet be 
didesnės pagalbos bent šiuo 
metu. 

Sovietų prez. M. Gorbačiovas 
šio trečiadienio popietę pristatys 
savo vėliausią ekonominių per
sitvarkymų planą septyniems 
vadams. Ši tas susi t ikimas, 
kurio Gorbačiovas siekė per 
dvejus metus , y ra viešas 
pripažinimas, kad šaltasis karas 
yra pasibaigęs. Bet tas 23 
puslapių laiškas, kurį Gorbačio
vas praėjusį savaitgalį įteikė 
visiems šos ekonominių viršū
nių konferencijos vadams, 
duoda nedaug vilčių, jog jo 
dalykiškai išdėstytame plane 
būtų kas nors naujo, kad Vaka
rų finansinės institucijos galėtų 
skirti didesnę paramą šiuo 
metu, pasakė kelių valstybių at
sakingieji pareigūnai Reuterio 
agentūrai. JAV oficialus parei
gūnas tą laišką pavadino 
„miglotu cirkuliaru", kuriame 
tikslai aiškūs, bet neaiškūs 
būdai, kuriais tų tikslų bus 
siekiama. Atrodo, jog reikės 
dešimtmečių, bet ne metų. 
Sovietų Sąjungai pereiti i 
ekonominio verslo sistemą. 

Pas i ta r imai ir susitikimai 
Britanijos ministeris pirmi

ninkas John Major, šios vir
šūnių konferencijos šeimi
ninkas, pareiškė, jog bus įdomu 
išgirsti, ką jis žodžiu pasakys, po 
atskiro pasitarimo su Kanados 
ministerių pirmininku Brian 
Mulroney. Prez. Bushas praėju
sią savaitę taip pat Toronte 
buvo susitikęs su Kanados 
ministerių pirmininku. Tačiau 
Mulroney pasakė žurnalistams, 
perskaitęs Gorbačiovo laišką, 
jog jis nesitikįs stebuklo, ir kad 
nebus duodama neišrašytų če
kių. Prezidentas Bushas. prieš 
atvykdamas į Londoną, buvo 
sustojęs Prancūzijoje ir tarėsi su 
prez. Mitterrandu, su kuriuo 
nesusitarė, nes prancūzai nori, 
kaip ir vokiečiai, dabar padėti 
Gorbačiovui. Atskridęs į Londo
ną, prez. Bushas, vakarieniavo 
su Britanijos min. pirm. J.Ma 
jor ir kartu aptarė prieškon-
ferencinę strategiją. 

Du blokai 
Šiuo metu septyni didieji yra 

pasidalinę į du blokus, ar šiuo 
metu duoti didelę pagalbą, kad 
iš komunistinės sistemos sovie
tai pereitų į laisvo verslo preky
bą... Už paramos teikimą dabar 
pasisako Vokietija, Italija ir 
Prancūzija, bet JAV, Britanija, 
Japonija ir Kanada sako. jog 
Sovietų Sąjunga dar neparodė 
tikro noro pakeisti sistemą,todėl 
nuo didesnes paramos reikia 
susilaikyti. Japonijos ministeris 
pirmininkas buvo atskridęs į 

Pernai buvo nutarta jsteigti Vilniaus 
universiteto policija Šiemet ši sa
varankiška VU policija nuo vasario 
1 dienos pradėjo eiti savo pareigas. 
Čia motome jos ženklą 

— Lietuvos leidyklos pirmą 
kartą atskirai dalyvavo tarp
tautinėje knygų mugėje Frank 
furte. Vakarų Vokietijoje, išsta-
tydamos savo išleistas knygas. 
Ten susirinko dešimt tūkstan
čių firmų, bet Lietuvos stendas 
nepaskendo toje knygų jūroje — 
buvo gausiai lankomas. 

JAV ir su prez. Bushu Kenne-
bunkporte aptarė dabart inę 
situaciją. „Jie gal būt prašys 
palengvinti užsieniui skolos 
sąlygas, kuri siekia maždaug 70 
bilijonų dolerių" kalbėjo japo
nas, „bet, o kaip su tais 150 
tonų aukso? Kraštas, kuris tai 
turi, neturėtų leisti, kad žmonės 
mirtų iš bado", kalbėjo apie 
Sovietus Japonijos min. pirmi
ninkas T. Kaifu. 

Visi planai nebuvo vykdomi 
Sovietų ekonomistai, prieš iš

važiuojant Gorbačiovui į Lon
doną, sako, jog dar yra daug 
sunkumų pereiti į laisvo verslo 
ekonomiją, nes tebėra senoji 
komunistinė sistema. Politi
niame sektoriuje yra padaryta 
daug pažangos, sako ekonomis
tas Leonidas Abalkinas, kuris 
padėjo Gorbačiovui surašyti tą 
laišką 7 didies iems. Bet 
ekonominėje srityje mes esame 
ten, kur buvome prieš 5 ar 6 
metus, kai Gorbačiovas perėmė 
vairą, kalbėjo jis. Jis pripažino, 
jog Gorbačiovo paskutinis persi
tvarkymo planas yra dešimta
sis, tačiau nė vienas tų planų 
nebuvo vykdomas. Minėtame 
laiške Gorbačiovas išdėstęs, jog 
8 0 ^ Sovietų lengvosios indus
trijos būsią privačioje žmonių 
žinioje iki 1992 metų galo, 
tačiau su sunkiąja pramone, 
kuri tampriai surišta su Sovietų 
karine industrija, būsią daug 
sunkiau. Vakarų vadai laukia 
iš Sovietų greito plano ekono
miniame persitvarkyme, kad 
tuo jie įrodytų savo gerą valią. 

Kalbėsiąs visų va rdu 
Spaudos konferencijoje Gor

bačiovas pasisakė nevažiuojąs į 
Londoną ubagauti, bet pasiūlyti 
Vakarams naują ekonominį 
bendradarbiavimą. Todėl Sovie
tai siūlo investuoti ir pa
teiks Londone sąrašą, keliose 
srityse. Taip pat būsiąs Gorba
čiovo keliamas ir politinio 
sprendimo klausimas, kad 7 
didieji kraštai ragintų savo 
pramonininkus investuoti. Gor
bačiovas prašysiąs, kad Sovietų 
Sąjunga būtų priimta pilnatei
siu nariu į Tarptautinį pinigų 
fondą ir į Pasaulinį banką. Jis 
sako, jog nuo Vakarų dėmesio 
pareis, kaip greitai rublį bus 
galima keisti į Vakarų valiutas, 
sunormalinti kainas ir valsty
bės industriją per le is i į 
privačias rankas. Prez. Gor
bačiovas pabrėžė prieš vykda
mas i Londoną, jog politinė 
situacija sovietuose y ra 
stabilizuota ir kad jis kalbės ten 
ne tik savo vyriausybės, bet ir 
kitų respublikų, įskaitant ir 
Boriso Jelcino, vardu. „Mes 
esame vieningi savo strategijo
je, bet skiriamės taktikoje", 
pasakė ir Vladimiras Ščerba
kovas, ministerio pirmininko 
asistentas, vykstąs kartu. 

KALENDORIUS 

Liepos 16 d.: Marija Škap
lierinė. Faustas, Danguolė, 
Kovaldas. 

L i epos 17 d.: Dar ius , 
Girėnas. Aleksas. Irma, Nelda, 
Liaudė. Vaiga. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:29. leidžiasi 8:24. 
Temperatūra dieną 89 L, 

naktį 69 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago. 111. 60629 
JOSAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

VABZDŽIAI, VABZDŽIŲ, 
VABZDŽIAMS 

Klausimas. Kaip man su 
sesute gintis nuo uodų įkan
dimo: kitiems jie tik mažmožis, 
o mudviem didelis daiktas. Tuoj 
guzai iššoka, niežti ir skauda 
kelias dienas. 

Dabar toks karštis, o negali 
apsinuoginęs laukan išeiti. Gal 
Tamsta gali kiek mums padėti? 
Prašom kiek nuodugniau tuo 
reikalu parašyti. 

Atsakymas. Apie ausis uodų 
ir vabzdžių zirzimas ir jų 
įkandimas ar įgėlimas gali su
gadinti malonią išvyką. Gali 
būti skaisti, saulėta diena, bet 
jei nė kiek nepagalvojai apie 
vabzdžius — nepasirengei vi
siems gamtos netikėtumams. 

Dauguma vabzdžių įkandi-
mų-įgėlimų suteikia tik laikiną 
nemalonumą, bet kartais ir 
labai pavargina savo rimtesnė
mis pasekmėmis: kaip alerginė 
reakcija ar užkrėtimas rimta li
ga. 

Išmintingai elgsimės, jei vabz
džių ir uodų Įgėlimo ar įkan
dimo vengsime: jei vilkėsime 
nespalvotą — šviesų drabužį. 
Vabzdžius vilioja tamsios 
spalvos, flanelis, prakaitavimo 
didintojai, plaukų tepalai ir 
kvepalai. 

Stenkimės kiek galim mažinti 
kūno atidengimą vabzdžiams: 
vilkėkime ilgomis rankovėmis 
marškinius, nešiokime ilgas 
kelnes. Nustokit pensininkai 
baide žvirblius, atidengdami 
savo kojų plėmus, spuogus, ve
nas, gyslas, iškrypimus: trum
pos kelnės t inka t ik jau
nuoliams. 

P a p r a s t i įkandimai-įgeli-
mai. Erkės, blakės, blusos, uo
do, musės įkandimai dažnai 
sukelia tik laikiną nemalonumą 
— skausmą. Vienok į tokį 
įkandimą reakcijos intensy
vumas įvairuoja — pas kiekvie
ną jis esti kitoks. To paties vabz
džio įkandimas vienam sukelia 
tik nekenksmingą paraudusį 
spuogą, kitam skausmingą su
tinimą ir stiprų niežulį. 

Paprastą įkandimą ar įgėlimą 
tvarkyk, ant tos vietos užde
damas medžiagon įvyniotą ga
balėlį ledo ar drėgną medžiagą 
bei šaldyk tekančio vandens 
srove. Tas sumažins patinimą, 
niežėjimą ir skausmą. 

Lengvins padėtį tiesiai ant 
įkandimo vietos ir jo aplinkos 
uždėjimas atskiesto namuose 
vartojamo amoniako fdiluted 
household ammonia ar vande
nyje išmaišytos kepimui 
naudojamos sodos. Taip pat 
padeda iš vaistinės be recepto 
gaunamas calamine lotion, 
valymui naudojamas alkoholis 
ar kuri kita komercinė mostis. 
Tik nekasyk, nes gali užkrėsti. 

Vengdamas bitės įkandimo, 
šalinkišaiuo kvepiančių žiedų, 
nes bitės ir SirMo juos lanko. 
Sandariai uždaryk atmatų 
dėžes. Nemėtyk vaisių graužu-
kus. įniršusiai bitei utpuolus ju
dėk pamažu. Nemosiltuok ir ne
bėk, jei nesi patekęs į spiečių. 

Daugeliui žmonių bitės, širšės 
ar vapsvos įkandimas esti tik 
nemalonumas — nieko daugiau. 
Tuojau prasidėjęs deginantis 
skausmas tęsiasi kelias minu
tes. Ta vieta kiek patinsta, atsi
randa aplinkinis odos išblyš
kimas apsuptas paraudimo ir 
patinimo. Pora valandų vėliau 
gali atsirasti nemaža niežtinti 
pūslelė. Įgelta vieta gali niežėti 
ir būti Šilta dieną-kitą. kol su
tinimas atslūgs. 

Bitė dažnai palieka geluonį 

odoje, kuris ir toliau pumpuoja 
nuodus į odą, kai bitė jau esti 
nulėkus. Geluonį nubrauk su 
piršto galu. Neimk jo su dviem 
pirštų nagais ar su pincetu — 
gali dar daugiau nuodų įvaryti 
odon. 

Patinimo, niežėjimo ir skaus
mo palengvinimui uždėk ledo ar 
šalto vandens kompresu. Nusi
pirktos mostys ar purškalai gali 
padėti. Nurytos antihistaminų 
tabletės irgi ramina — mažina 
patinimą. Atsiminkim , kad 
populiarios priemonės: cala
mine lotion ir zinc oxide mostis 
nepadeda, bitei įkandus. 

Užkrėtimo išvengimui nu
plauk įgeltą vietą su muilinu 
vandeniu. O jei pasitaikė su
erzinti širšių lizdą ar bičių avilį 
ir esi staiga daugelio įgeltas, 
nerkis drungnon vonion pirm 
ten įpylęs dėžutę kepimui nau
dojamos sodos (baking soda). 

Vienas iš 200 žmonių esti aler
giškas vabzdžio įkandimui — 
tokiam gali būti didelių pavojų. 
Nors daugumai žmonių vabz
džio įkandimas sukelia tik 
t r u m p a l a i k i nemalonumą, 
mažuma — apie vienas iš 200 — 
esti alergiški nuodams. Tokiems 
bitės, širšės ar vapsvos įkandi
mas gali būti gyvybei pavo
jingas. Alerginė reakcija gali ši
taip pasireikšti: išberia dilgi-
nine, švilpiančiai imama alsuo
t i , darosi sunku alsuoti, burno
je jaučiamas smaugimo jaus
mas, ima pykinti, paleidžia 
vidurius ir atsiranda niežulys. 

Jei bet kuris tų reiškinių stai
ga atsirado, tuojau šaukis me
dicininės pagalbos. Jei tokie 
reiškiniai atsirado vėliau — po 
dienos ar dvejų — kreipkis pas 
šeimos gydytoją. Taip esti tik re
tais atvejais. 

Gerai, kad dauguma alerginių 
reakcijų negrasina gyvybei. Jos 
išsivystys lėčiau ir užsitęsia il
giau, negu alerginės. Įkandimo 
— įgėlimo vieta sutinsta, pa
rausta ir ima niežtėti. Negerovė 
gali apimti 4 colių plotą ar dau
giau ir esti kieta, prisiliečiant. 
Tai gali tęstis dvi ar daugiau 
dienų. 

Tokiu atveju pirmoji pagalba 
esti panaši kaip ir nesant aler
giškam, tik su šiais trimis svar
biais priedais: 1. Pakelk kiek 
aukščiau skaudamą vietą. 2. 
Imk ką nors nuo skausmo (aspi
riną, Tylenol). 3. Ryk antihis-
tamino tabletes. 

Priedui gydytojas gali pri
rašyti aotihistaminus patinimo, 
niežėjimo ir skausmo sumaži
nimui. Gali kartais patarti 
naudoti ir kortizono tabletes 
(prednisone). Kadangi kortizoną 
reikia naudoti tučtuojau po 
įgėlimo, todėl gavus alerginę 
reakciją ar pramatant ją gauti 
reikia nudelsiant kreiptis pas 
gydytoją. 

Jei jau žinai, kad esi labai 
a le rg i škas b i tės ar širšės 
įkandimui, prašyk gydytojo, kad 
galėtum su savimi nešiotis 
„emergency kit" — tai pirmajai 
pagalbai priemonių rinkinys, 
kuriame yra ir vaisto epinefri-
no injekcija, kuri panaudojama 
staiga gavus alerginę reakciją. 
Epinefrinas prašalina minėtus 
kvėpavimo negerumus ir palai
ko kraujospūdį, kuris gali stai
ga kristi, atsiradus alerginei re
akcijai. Nepamiršk su savimi vi
sada turėti minėtus vaistus, kai 
esi lauke. 

Dauguma uodų teikia tik ne
malonumų, bet kai kurie jų yra 
pavojingi: jie gali užkrėsti sme-

Ruošdamasis išvykon į gamtą, pavalgyk namuose, o išvykoje gerk daugiau naudingų skysčių. 
Tada su savais užkandžiais (ypač vaisiais) neviliosi prie savęs įvairių vabzdžių, ypaš širšių. Dar 
nuryk B grupės vitaminų. Jie baido uodus nuo odos. Kasdien valgyk po valgomą šaukštą kepimui 
naudojamų mielių (Brevver's yeast). Jose tokiu vitaminų yra gausus kiekis. Pirk iš kepyklos (kad 
ir Ankų Marąuette Parke) svarais — taip, jos yra labai pigios. Stiprinkime ne vien kūną, bet 
ir dvasinio peno protui-išmintingumui nepagailėkime. 

genų uždegimo virusais. Tokie 
uodai veisiasi Atlanto ir Golfo 
srovės pakrantėse, o taip pat ir 
žemyne prie Mississippi upės. 
Pavojus smegenų uždegimui 
(encephalitis) esti didžiausias 
vėlyvą pavasarį ir per vasarą iki 
oras atšąla. 

Smegenų uždegimas prasi
deda po apkrėsto uodo įkandimo 
po dvejų ar 10 dienų. Pasi
reiškia aukšta temperatūra, su
s t ingęs sprandas , galvos 
skausmas, mieguistumas, susi
maišymas, vėmimas ir smegenų 
uždegimas. Dauguma žmonių 
apalpsta — netenka sąmonės 
(coma) vienos savaitės eigoje. 
Kadangi nėra skiepų (vakcinos) 
nuo tokio smegenų uždegimo, 
tai vienintelis būdas išvengti 
tokį smegenų uždegimą yra 
vengti uodo įkandimo. Nusipirk 
uodus atstumiančią priemonę iš 
vaistinės (mosquito repellent). 
dėvėk marškinius su ilgomis 
rankovėmis ir ilgas kelnes, ypač 
pavakariais ir tamsoje. 

Erkių pavojus yra kitas va
saros nemalonumas. Briedžių 
erkės (tiek), jei esti užsikrėtu
sios, platina vadinamą Lyme 
disease. Toji liga rasta 43 vals
tijose, ypač Californijoje, Con-
neetieut, Massachusetts, Min
nesota, New Jersey, New Yorke, 
Rhode įsi and ir Wisconsine. Pa
vojus apsikrėsti yra nuo gegužės 
iki rugpjūčio mėnesio. Jaunos 
erkės yra taško dydžio ir labiau
siai žmogui pavojingos. Su
augusios — dešimtadalio colio il
gio. Erkės veisiasi miškingose 
vietose ir papieviais. Naminiai 
gyvuliai gali apsikrėsti ir į 
namus atnešti. 

Lyme ligos simptomai pasi
reiškia palaipsniui. Pirmoje sta
dijoje žmogus jaučiasi kaip slo
gomis sergąs: galvos skausmas, 
drebulys, karštis, sąnarių ir 
raumenų skausmai, sustyręs 
sprandas ir labai didelis nuovar
gis. 

Bet kuriuo metu nuo 2 dienų 
iki 5 savaičių po erkės įkandimo 
gali atsirasti išbėrimas, kuria
me yra raudona dėmė su baltu 
viduriu („bull's eye). Vieniems 
žmonėms atsiranda tik minėti 
slogos simptomai, kitiems — tik 
minėtas išbėrimas, o dar ki
tiems — visai niekas. 

Ligos pradžioje kraujo 
tyrimas neparodo ligos. Užtai, 
jei manai, kad esi erkės įkąstas, 
tuojau naudok antibiotikus. Tai 
svarbiausias reikalas. O jei tos 
ligos nesigydysi, gali gauti daug 
blogumų; veido paralyžių, akių, 
širdies negerumus ir nervų su
trikimus bei chronišką sąnarių 
uždegimą. 

Todėl visada apsimoka išveng
ti tokio erkės įkandimo. Pir
miausia ir svarbiausia: gerai 
apsivilk. Sukišk kelnių galus į 
kojines ir dėvėk skrybėlę. Erkę 
lengviau pastebėti ant šviesaus 
drabužio. Kar t s nuo karto 
apžiūrinėk save ir savo gyvuliu
ką. Paprašyk, kad kitas apžiū
rėtų tamstos galvą ir nugarą. 
Sugrįžęs iš miškų tuojau eik po 
dušu. 

Kai pamatysi erkę ant savo 
odos, nuimk ją su pincetu, veng
damas palikti erkės galvą odo

je. Įgyk įprotį naudoti erkių 
šalintoją (tiek repellent) — tik 
naudok jo nedaug. 

J U D Ė J I M A S I R KALCIS 
KIETINA KAULUS 

K l a u s i m a s . Mano m a m a 
kėlėsi iš lovos ir, an t kilimėlio 
paslydusi, sulaužė šlaunikaulį. 
Ligoninėje gydytojas rado, kad 
jos kaulai yra per minkšti — ji 
turinti osteoporozę. Kaip tokio 
dalyko išvengti? 

Atsakymas . Tyliai, be skaus
mų ir jokių kitų reiškinių 
kaulai pavojingai minkštėja pas 
kiekvieną vyrą ir ypač moterį. 
Tik tada sužinome, kad kaulai 
minkšti, kai jie ima lūžti nuo 
nedidelio sutrenkimo. 

Po 35 metų kiekvienam iš 
mūsų ima tirpti kaulo masė. 
Regulų netekusioms moterims 
greičiau negu vyrams suminkš
tėja kaulai. Sumažėjus kaulinei 
medžiagai, kaulas esti silpnes
nis, trapesnis ir greičiau lūžta. 
Kai kaulų suminkštėjimas toli 
pažengęs, jis vadinamas ,,oste-
oporosis'*. Tada kaulai dažniau 
ir lengviau lūžta. Įdomu, kad os
teoporozė nesuke l i a jok ių 
skausmų ir nesudaro jokių ne
gerumų ar neigiamų reiškinių. 
Todėl žmogus sužino, kad jis tu
ri minkštus kaulus (osteoporo-
sis) tik tada, kai jie ima lūžti. 

Tai senesniųjų liga. Vienok 
yra dvi priemonės, apsau
gančios nuo kaulų suminkš
tėjimo, kuriomis reikia visą 
amžių naudotis: judesys ir 
kalcis. 

1. Kaulų stiprinimas jude
siais. Darbuokis, judėk, vaikš
čiok, sukinėkis ar net stovėk — 
tik jokiu būdu nuolat nesėdėk, 
kaip prikaltas, vien tik liežuvį 
judindamas. Tokiu e lges iu 
pasižymi dauguma pensininkų 
— vyrų ir moterų, sakydami: 
„Mes savo atidirbome .šapose', 
dabar reikia duoti valią liežu
viui... Mūsų artričiai neleidžia 
mums judėti — negaliu net šluo
tą į rankas paimti savo palan
ges apvalyti". Tokie nežino, 
kaip per savo nejudrumą jie 
save žudo. Jų kaulai per ankst i 
lūžta, o kai ligoninėje ramiai 
gulint, atsiranda plaučių užde
gimas — kapduobė priartėja. 

Užtai dabar visi žinokime ir 
niekada nepamirškime šios 
gyvenimo tiesos: jei gana gerai 
nejudėsi, nesidarbuosi (ameri
kiečiams: nesigimnastikuosi), 
tai suvalgytas kalcis su maistu 
(varškė, sūris, brocolli, špinatai, 
ropių lapai, pupelės, rabarba
rai), ar kalcis nurytas su pienu, 
jogurtu, rūgusiu pienu nepateks 
į kaulus. Mat nejudančio, nesi-
darbuojančio, o t ik sėdinčio ar 
gulinčio kaulai nepriima kalcio, 
nors ir kažin kiek jo rytų čia 
minėtame maiste ar gėrime bei 
tabletėse. 

Tik žmogaus judėjimas pra
neša kaulams sugerti kalcį. 

Toks yra gamtos dėsnis. Jei jo 
n e p r i s i l a i k y s i m e , per savo 
apsileidimą kentėsime, kitus — 
ypač jaunesnius, mus mylinčius 
šeimos narius varginsime. 

Geriausias judėjimas yra savo 
svorio nešiojimas: vaikščioji
mas, ristele pabėgimas ar net 
stovėjimas. Kuo daugiau svorio 
žmogaus kaulai atlaiko, tuo 
j iems sveikiau. 

2. Salia minėto kaulų apsun
kinimo svoriu, antras dalykas, 
saugantis kaulus nuo suminkš
tėjimo — tai pakankamas kalcio 
kiekis maiste. Kalcis padeda 
kau lams tvirtėt i ir stiprėti. 
Kalcis randamas pieno gami
niuose, tamsiai žaliuose daržo
vių lapuose ir pupelėse. 

Vyrams reikia kasdien suval
gyti vieną gramą kalcio, o mo
ter ims pusantro gramo. Vienas 
puodelis bet kokio pieno turi 
285 mg kalcio. Jogurto ar rūgu
sio pieno didelė stiklinė (8 un
cijos) turi 415 mg kalcio. Pusė 
puodelio varškės — 62 mg; pusė 
puodelio broccoli — 88 mg; pusė 
puodelio špinatų — 83 mg; du 
trečdaliai puodelio ropių lapų — 
184 mg; penkios aštuntosios 
puodelio Įima pupelių — 47 mg; 
pusė puodelio virtų rabarbarų — 
174 mg kalcio. 

Dabar apskaičiuok, kiek ko 
tur i suvalgyti, kad vyras gau
tum vieną gramą (arba 1000 
mg) kalcio kasdien, o moteris — 
pusant ro gramo (1500 mg). 
Sakysim, kasdien išgėręs 4 
puodelius lieso pieno (liesas 
pienas sveikesnis širdžiai) ir 
judėdamas — vaikščiodamas su 
pertraukomis, apsaugosi savo 
kaulus nuo suminkštėjimo ir 
tuomi išvengsi ankstyvo įvir-
t imo kapų duobėn. 

O jogurto ar lietuvio pamėg
to rūgusio pieno geras 8 uncijų 
stiklas, kuriame yra 415 mg 
kalcio — taigi, pustrečio tokio 
stiklo saugos vyrą, o t rys tokie 
stiklai saugos moterį nuo kaulų 
suminkštėjimo, jei tokie žmonės 
judina ne vien liežuvį, bet dar 
ir kojas miklins. Tiek pat kalcio 
kaip rūgusis pienas ar jogurtas 
turi ir viena uncija cheddar sū
rio — 415 mg. (bet jis tur i daug 
druskos). 

Ta ig i , visi l i e tuv ia i nuo 
šiandien ne vien dejuokime dėl 
strėnų nepanešimo ar kojų ne 
pavilkimo, nes suminkštėję 
kaulai , o visi imkime gerti 
pieną ir judėti — vaikščioti, kad 
sustiprintume savo kaulus ir iš 
vengtume jų lūžimo, kuris 
tokiam ligoniui art ina anksty
vas pakasynas. 
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166 East Suparlor, Sulta 402 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Ra*. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

OR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. M l (708) 4224101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p.-7 v v . antro 12 30-3 v p p 
fecd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir šešto 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kadzle Ava., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312)585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr. penkt. 12-3v p p . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
CESAR J . HERRERA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 5*4-9527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Ksdzta, CMcago, M. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgtn, M. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 5. Robarts Rd., Hlckory HHts, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 599-4095 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2918 W. 71«t St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. 

Palos Vision Cantar, 7152 W. 1271h St. 
Palos Hgts. III. Ketv. vai. 3-6 v.v. 

Tai. (709) 449-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W . 55 St.. Chicago. IL 
Ta i . (1-312) 476 -2112 

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

Ta i . kabinoto Ir buto: (709 )652 -4159 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt ^2 iki 4 vai popiet 

D R . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., Sulta 324 Ir 
5635 S. Putaskl Rd., CMcago, IL 

81 St. ir Kean Ava.. Justlce. IL 
Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oafc Lawn, IL 60453 -2533 

To*. 708 -036 -3113 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Carmak Rd. 
Wastcha*ta>r, IL 00153 

T « | . 708 -531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEI BŪTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 93rdStra«t 

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

KaMnato tai. (1-312) 779-2990. 
Raz. (709) 449-5545 

L E N K Ų R A Š T A S BUSHUI 

Amerikos lenkų kongresas, 
kurio svarbieji vadovai yra Chi-
cagoje. pasiuntė prezidentui Bu-
shui raštą, reikšdami susirūpi
nimą, kad Sovietų Sąjunga sten
giasi nors iš dalies atgauti 
kontrole Lenkijoje, Vengrijoje ir 
Čekoslovakijoje. Apie tai liepos 
14 d. pirmame puslapy paskelbė 
Chicagoje leidžiamas dienraštis 
„Dziennik Zviązkovvy". 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Straat 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9. antr. 1 2 * penkt 10-12. 1-6 

Kab. tol. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-9297 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzla Ava., 
CMcago, M. 90952 

Pirm . ant r . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 595-7759 

ARAS Ž U O B A , M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Msdteal Cantar-

Na)p+rVfW+ CaMIvpOJS 
1020 E. Ogdan Ava. , Sulta 310, 

NaparvM* IL 80993 
Tai. 1-709-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 809-3199; 
Namy (709) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8746 Wast 63rd Straat 
Vai pirm. antr . ketv. ir pankt. 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Išeivijos fondai ir 

PAGALBA 
LIETUVOS 

ATSTATYMUI 

A.A. ARKIV. JULIJONAS 
STEPONAVIČIUS 1911-1991 

Turime mes gana daug fondų, 
tikslų jų skaičių hutų sunku 
nustatyti Vien: iš įąrekhuaino 
jasi. kad renka pinigu1', o kitu 
ir veiklą matome. Neapsiimu 
apie kitus fondus kalbėti, tad 
apsiribosiu tik Lietuvių fondu. 
nes tai yra didžiausias išeivijos 
fondas ir jo veikla yra vispu 
siškai jaučiama. Kas šiandieną 
būtų. jeigu jo nebūtų? I ji ats> 
remia mūsų šv ie t imas ir 
kultūrinė veikla. Žinoma, jis 
pilna: nefinansuoja nei vienos, 
nei kitos veiklos. Tam dar jis 
nėra užtenkamai didelis. Bet 
visokios veiklos darbuotojams 
yra drąsiau, kuomet žino jį 
užnugaryje esant. 

Tie, kurie fondą pradėjo 
steigti ir jam vadovavo, gerai 
žino sunkumui ir vargą, kol 
buvo sutelktas pirmasis mili 
jonas. Net spaudoje buvo balsų, 
kad iš to nieko neišeis. ..Pradėjo, 
pasireklamavo ir iš to nieko 
neišėjo*'. Taip buvo rašoma apie 
fondą ir jo pirmuosius darbuo 
tojus. 

Čia prie to pirmojo milijono 
kiek ilgiau sustojome, kad ge
riau suprastume kaip sunku 
buvo jį sutelkti ir kokią reikšmę 
išeivijos gyvenime jis suvaidino 
Nei fondas, nei jo darbuotojai 
dar nėra suradę to medžio, ant 
kurio auga doleriai. Kiekvieną 
dolerį reikia sutelkti ir jį gauti 
iš gerų žmonių, daugiausiai iš 
mūsų pens in inkų. Pinigų 
telkimo sunkumai parodo mū.-ų 
išeivijos ekonomini pajėgumą ir 
kuri jos dalis i t a i įsijungia. Tad 
ir uždeda atsakomybe su jais la
bai atsargiai elgtis. 

pinigus atiduoti — t ik nežino 
kam. Gal pirmam pasitaikiu
siam praeiviui? 

Lietuvių fondo įstatuose para
grafas 40 aiškiai pasako: likvi
dacijos atveju „visą LF turtą 
nesovietinės nepriklausomos 
Lietuvos institucijoms arba 
organizacijoms". Taigi , kol 
žvaistosi po Lietuvą parašiu
tininkų ir uniformuotų banditų 
daliniai, tol tiesiogiai į Lietuvą 
Fondo pinigai negali būti ati
duodami. Yra norinčių tučtuo
jau padėti Lietuvai, vadovaujan
tis principu: ,.Geriau žvirblis 
rankoje — negu briedis girioje!" 
Si mintis yra rimta ir svars
tytina. Niekas negali ir neturi 
pasakyti, kad mes tokiu kritiš
ku momentu turėtumėme nuo
šalyje stovėti. Tik reikia žiūrėti, 
kad mūsų ribotos galimybės ir 
ištekliai duotų ko žymesnius 
rezultatus. 

L. TU LABA 

A.a. arkiv. Julijonas Steponavi
čius maldos susikaupime 

Po ilgoko negalavimo ir sun
kios operacijos birželio 19 d. 
mirė Vilniaus arkivyskupas a.a. 
Julijonas Steponavičius. Kelias 
dienas prieš tai turėjau progos 
jį aplankyti ligoninėje. Buvo 
pilnoje sąmonėje. Atrodė, kad 
galės pasveikti, nors daktarai 
nedavė daug vilčių. Pasitvirtino 
daktarų nuomonė. 

Birželio 20 kūnas buvo pervež
tas į katedrą, dalyvaujant dide
liam skaičiui kunigų su vysk. V. 
Tunaičiu priekyje ir gausiai ti
kinčiųjų miniai. Tą patį vaka
rą laikiau iškilmingas gedu
lingas šv. Mišias katedroje. 
Kūnas buvo pašarvotas katedro
je iki šeštadienio vakaro. Visą 

I laiką buvo lankomas daugybės 
tikinčiųjų. Buvo atnašaujama 

t "'.i.:i,mu o« intjs viena po kitos šv. Mišios. Tai 

Rašančiojo nuomone, mažiau
siai vykęs būdas, tai pavienių 
asmenų rėmimas (galvoje 
tur ime stipendijas). Sunku 
patikrinti prašančiųjų tinka
mumas ir dar sunkiau žinoti, a r 
.-.tipendininkai giįš į Lietuvą. O 
fondo pagrindinis tikslas yra 
lietuvybės rėmimas, bet ne 
dezertyrų skatinimas. Dabarti
niu metu Lietuva stengiasi 
užmegzti ryšius su Vakarų 
pasauliu ir tarptautinėmis or-

ir galime padėti. Jie norėtų įeiti 
į ,,Rotary" — nario mokestis 
5000 dol. (taip buvo rašoma 
spaudoje), ta ip pat norėtų įstoti 
į PEN. Vis tai y ra mums 
palankios ir didelį svorį tu-
'inčios tarptautinės organiza
cijos. Taip pat reikia Vakaruose 
išlaikyti informacijos centrus 
' J917-19 m. Šveicarijoje veikęs 
lietuvių informacijos centras, 
atliko labai didelį vaidmenį). 
Tad čia ir būtų galimybė jau 
dabar paremti Lietuvą, o ne pa
vienius individus. Lietuvai 
numatytą milijoną laikyti fon
do dispozicijoje, o iš procentų 
finansuoti jau m i n ė t u s 
:.:<:>jektus. 

Jeigu porai studentų būtų ap
mokama už vasaros darbus 
Lietuvos pasiuntinybėje, tai irgi 
būtų Lietuvos rėmimas ir 
derintųsi su fondo nuostatais. 
Atstovybė atlieka labai didelį 
darbą ir nusipelno žymiai 
didesnio mūsų dėmesio. Net 
būtų ga l ima informacijos 
tarnautojui apmokėti algą. ka 
dangi informacija — tai ne poli
tika. Bet čia gal dar būtų išsi-
aiškintinų teisinių klausimų. 

Visi Lietuvių fondo nariai 
turėtu domėtis jo veikla ir 
ieškoti būdų. kad veikla būtų 
efektyvi. Nežiūrint to, kad fon-

suvažiavime buvo nutar ta do pagrindinis kapitalas didėja. 
sukviesti specialų fondo narių tačiau neužtenkamu tempu. 

J au buvo minėta, kad esamas 
bndas rė 'a užtenkamai didelis, 
kad patenkintų visu5 išeivijos 
poreikius. O yra manančių, kad 
jis ga'ėtu net visu? Lietuvos 
poreikius patenkinti. Kai tik 
kokia problema iškyla, tuoiau 
žvelgiama į fondo pusę, visai 
nekreipiant dėmesio į objekto 
dydį. jo svarbą ir fondo pajė 
gumą. Nieko nesvarsčius, tik su 
pagalba skubėti. O jau gerai 
žinome, kad dali* išeivijos 
siunčiamos paramos ne tam 
t'kslui buvo panaudota. Arba 
nebuvo duota atskaitomybė. J 
viską žiūrima labai lengva 
būdiškai. Jeigu LB nė ar kito? 
mūsų institucijos pasiunčia 
kompiuteri, ta i ne tik užmirš 
t a m a padėkoti , bet net 
nepranešama apie jo gavima. I 
laiškus neranda laiko ir reikalo 
atsakyti Įvairios institucijos ir 
ministerijos, norėdamos turėti 
kontaktus su išeivija, nori čia 
..etatus" steigti. Net nepasitei
ravę, kad čia nėra „etatu", o tik 
savanoriai darbuotojai. O j 
savanorius darbuotojus jie gana 
iš aukšto žini i. 

Praėjusiame Lietuviu fondo 

gražus liudijimas, kiek arkiv. J. 
Steponavičius buvo mylimas 
v i ln ieč ių ir visų l ie tuvių . 
Šeštadienį vakare karstas buvo 
u ž d a r y t a s ir s ekmad ien iu i 
perkeltas į kankinių koplyčią, 
kuri naujai buvo įrengta ka
tedroje bazilikoje. Iškilmingai 
laidotuvės vyko pirmadienį 
birželio 24 d. 

Pažymėtina, kad į laidotuves 
atvyko arkiv. A. Bačkis, pro-
nuncijus Olandijoje, s iųstas 
paties šv. Tėvo. Tai įvykis be 
precedento. Jis dar kar tą rodo, 
kiek Šv. Tėvas Jonas Paulius II 
myli Lietuvą ir kiek vertina 
mirusio arkivyskupo-kankinio 
asmenį. Arkiv. A. Bačkis at
vyko penktadienį. Aerodrome 
buvo sutiktas vysk. J. Tunaičio 
ir vyr iausybės a ts tovų. Iš 
Maskvos į Vilnių jį atlydėjo 

Lietuvos atstovas Maskvoje 
Bičkauskas. 

Laidotuvės įvvko birželio 24 d 
Joms vadovavo kard. V. Slad
kevičius. Be arkiv. A. Bačkio. 
dalyvavo visi Krašte esantieji 
lietuviai vyskupai. Maskvos 
arkivyskupas metropolitas T. 
Kondrosevičius. Gardino vysku
pas A. Kaškevi-ius daug kitu 
aukštų dvasiškių bei kunigų iš 
visų diecezijų vyriausybės va
dovaujantys asmens ir didelė 
minia tikinčiųjų dalyvavo taip 
pat kitų krikščioniškų konfesijų 
aukštieji dignitoriai. Mirtingieji 
arkiv. J. Steponavičiaus palai
kai ilsėsis gražiai atremontuo
tam katedros požemyje-kriptoje. 

Arkiv. J. Steponavičius gimė 
1911 spalio 18 d Miciūnų kai 
me, Gervėčių parapijoje, giliai 
religingoje 6 vaikų šeimoje. Du 
broliai dar gyvi Pradžios mo
kyklą lankė ir baigė Miciūnuo 
se. Po to tęsė mokslą Vilniuje 
Vytauto Didžiojo lietuvių gi m 
nazijoje. Ją baigęs, jausdamas 
pašaukimą kunigystėn. įstojo į 
Vilniaus kunigų seminarija 
Eidamas seminarijos kursą 
lankė ir akademines studijas, 
teologijos fakultete Stepono 
Batoro universitete. įsigydamas 
teologijos magistro laipsnį. 
Įšventintas ku^uu 1936 birže
lio 21 d. Nuo 1936 iki 1939 ėjo 
vikaro pareiga- ir dėstė tikybą 
vietinėje mokykloje. Seminari
joje ir sielovados darbe lietuviai 
klierikai ir kurigai jautė ne
nuslepiamą ir kartais skaudžią 
diskriminaciją nuo lenkų vy
resniųjų. Šita; įšaukė juose 
neigiamą nusistatymą prieš len
kus aplamai ir prieš savo bažny
tinius vyresniuosius specialiai. 
Kaip Vilniaus lenkai ar sulen 
kėję lietuviai buvo ir yra dvigu
bai lenkai, taip ir Vilniaus lietu
viai ne kartą rodėsi esą dvigu
bai lietuviai. Šią patirtį ir šiuos 
tautinius nusiteikimus turėjo ir 
jaunas J. Steponavičius. Tačiau. 
kaip kunigas ir vėliau kaip vys
kupas, stengėsi būti objektyvus 
ir teisingas visiems, kokios 
bebūtų tautybės. 

1939 metais Vilnius ir didžioji 
arkivyskupijos sritis vėl tapo in
tegraline Lietuvos dalimi. Nuo 
1941 metų v ;-saros, vokiečiams 
okupavus Lietuvą, arkiv. Jal-
bžykovvskis buvo internuotas 
Mariampolėje, arkivyskupiją 
pradėjo valdvti arkiv. M. Rei 
nys. Šiame !.:kotarpyje kun J. 
Steponavičius ėjo klebono parei
gas keliose parapijose. 1942 
metų vasara kai buvo bandoma 

atkurti Vilniuje kunigų semina
rija su lietuviška vadovybe, 
kun. J. Steponavičius, tuomet 
klebonas Adutiškyje, buvo pak
viestas dvasios tėvo pareigoms 
atkuriamoje seminarijoje. Kvie
timo nepriėmė. Vilniečiai kuni
gai buvo nepatenkinti, kad j 
vadovybę ir profesūrą buvo pa
kviesti didžioje daugumoje ku
nigai iš nevilniškių tarpo. 
Greičiausiai šis buvo motyvas, 
kodėl ir kun. J. Steponavičius 
nesutiko prisiimti dvasios tėvo 
pareigų. 

Antros bolševikų okupacijos 
metu kun. J. Steponavičius, 
arkidieceziją valdant arkiv. M. 
Reiniui ir. jį išvežus, vysk. K. 
Pal tarokui , uol iai ėjo, jei 
neklystu, klebono pareigas 
Švenčionyse. 

Stalinui mirus ir N. Chrusche 
vui paėmus valdžią, vysk. K. 
Paltorokui pavyko gauti Krem 
liaus pr i tar imą, kad būtų 
konsekruoti du nauji vyskupai 
Lietuvoje. Buvo nominuoti ir 
konsekruoti 1955 rugsėjo 11d 
vysk. J. Steponavičius ir vysk. 
P. Maželis. Pirmasis buvo pa
skirtas pagelbininku vysk. K. 
Paltarokui valdyti Vilniaus 
arkivyskupiją ir Panevėžio 
vyskupiją, o antrasis skirtas 
valdyti Telšių vyskupija apašta
linio administratoriaus titulu. 
Vyskupas Paltarokas mirė 1958 
sausio 3 d. Vysk. J. Stepona
vičius automatiškai perėmė 
valdyti abi diecezijas apaštali
nio administratoriaus titulu su 
pilnomis rezidencinio vyskupo 
teisėmis. 

Kremliaus ir Vilniaus komu
nistiniai pirmūnai greičiausiai 
mintijo, kad vysk. J. Stepona
vičius bus klusnus civilinės 
valdžios įsakymams bei reikala
vimams. Bet apsiriko. Vyskupas 
pasirodė drąsus ir atkaklus 

Bažnyčios ir tikinčiųjų laisvės 
gynėjas. Pakartotinai atsisakė 
šventinti kunigais kai kuriuos 
klierikus, kuriuos rakomendavo 
kulto komisaras Atsisakė taip
gi priimti ir vykdyti vyriausy
bės reikalavimus perkelti vieną 
ar antrą kunigą iš parapijos į 
parapiją. Dėl viso to 1961 sausio 
24 d. kulto komisaro įsakymu 
buvo išvežtas iš Vilniaus ir 
apgv vendintas-internuotas Žaga
rėje — mažoje vietovėje Kauno 
arkidiecezijos ribose. 

To dar neužteko. Norėdami 
pažeminti, privertė Vyskupą 
prašyti Kauno arkivyskupijos 
valdytoją kan. J. Stankevičių 
paskir t i Žagarės a l t a r i s tų , 
kitaip nebūtų galėjęs gauti nei 
gyvenvietės, nei maisto korte
lių. Vėliau šį faktą kulto komi
sariatas veidmainiškai panau
dojo propagandai: esą vysk. J. 
Steponavičius buvo apgyvendin 
tas Žagarėje ne vyriausybės, o 
Kauno arkivyskupijos valdyto
jo paskyrimu. 

Gyvendamas Žagarėje vysk. J. 
Steponavičius visomis išgalėmis 
stengėsi palaikyti ryšius su 
kunigais Vilniuje ir Panevėžyje, 
duodamas patarimų ir nurody
mų sielovados darbe. Ypač. kai 
Vilniaus arkivyskupijos valdy
toju buvo prel. A. Gutauskas, 
netiesiogiai galėjo turėti didelės 
įtakos arkidiecezijos valdyme. 
Mat, prel. A. Gutauskas, kiek 
buvo galima, visais svarbesniais 
klausimais tardavosi su ištrem
tuoju vyskupu. 

Po ilgų 27 metų tremties ir po 
iigų derybų perestroikos eroje 
buvo pagaliau leista vvsk. J. 
Steponavičiui 1988 m. pabai
goje grįžti į Vilnių 1989 kovo 10 
d. buvo paskirtas Vilniaus arki
vyskupijos ordinaru su arki
vyskupo titulu. Ėmėsi valdyti 
arkidieceziją. Uždavinys buvo 
sunkus. Po 50 metų bolševikinio 
persekiojimo reikėjo atstatyti 
Bažnyčios gyvenimą tiek išorė
je, tiek ypač viduje. Reikėjo 
atgauti ir atremontuoti suprofa-
nuotas ir apgriautas bažnyčias. 

O jų, ypač Vilniuje, buvo dau
gybė. Laimingu būdu buvo at
gauta katedra, Šv. Kazimiero, ir 
kitos šv. Jono trys paminklinės 
nuostabaus grožio ir meninės 
vertės bažnyčios kai kurios 
kitos bažnyčios šiuo metu yra 
restauruojamos. Bet didesnis 
rūpestis vysk J. Steponavičiui 
buvo dvasinio atgimimo puose
lėjimas. Šis atgimimas yra 
didelis. Nuostabi šiuo metu 
Vilniuje ir Lietuvoje dvasinė 
pjūtis. Eilės ir eilės jaunimo 
lanko katechetines pamokas, 
krikštydinasi. priima moterys
tės sakramentą. Pjūtis didelė, 
bet darbininkų maža Trūksta 
kunigų. Tie. kurie yra. nepajė
gia visus la iku ir pilnai 
aptarnauti . 

Prieš kurį laiką arkivyskupo 
sveikata pradėjo kelti rūpesčio. 
Dėl darbų delsė paklusti dakta
rų patarimams ir reikalavi
mams. Kai jėgos jau pradėjo jam 
neleisti dirbti, buvo per vėlu at
siduoti į daktarų rankas. Ilgai 
laukė vyskupo pagelbininko, o 
kai sulaukė vysk. J. Tunaičio 
asmenyje 'gegužės 19>. jau buvo 
mirties akivaizdoje. Birželio 19 
dol. vakare Lietuva neteko 
brangaus sūnaus, o Bažnyčia 
didelio vyskupo. 

Padėtis Vilniaus arkivyskupi
jos valdyme yra sunki. Yra po
litinių sunkumų ir grasomų 
pavojų. Yra sunkumų dėl kuni
gų stokos. Yra sunkumų dėl ti
kinčiųjų pasidalinimo į etnines 
grupes: lietuviai, lenkai ar 
sulenkėję lietuviai, gudai. Juos 
aptarnauti , jų reikalavimus pa
tenkinti yra labai sunku,reikia 
didelio apdairumo, tėviško geru
mo ir diplomatinio patyrimo. 
Gal dėl to į arkiv. J. Steponavi
čiaus laidotuves Šv. Tėvas pa
siuntė arkiv A. Bačkį. Jis susi
pažins su padėtimi vietoje ir 
grįžęs painformuos šv. Sostą bei 
duos patarimų arkiv. J Stepo
navičiaus įpėdinio parinkimo 
bei skyrimo atžvilgiu. Visi lau
kiame ir prašome Dievą, kad 
Vilniaus arkivyskupo soste at
sisėstų palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio vertas arkivyskupas. 

Loyolos universitete lankėsi vysk. J. Žemaitis. Nuotraukoje iš kairės: kun. 
James McCann. SJ. politinių mokslu profesorius 'ne kun. V. Gustaitis, kaip 
parašyta), vysk. Juozas Žemaitis ir kun. Robert L. Bireley. SJ. istorijos 
profesorius. 

ANTARKTIKOS 
GAMTOSAUGOS 

SUTARTIS 

JAV pagaliau pasirašys An-
tarktikos gamtosaugos sutartį, 
kuri buvo sudaryta per 39 kraš
tų derybas. JAV ės pasirašė 
paskutinės — ilgiausią laiką 
delsusios. Sutartyje draudžiama 
iš Antarktikos imti bet kokius 
žemės t u r t u s , minera lus , 
augalus ar gyvūnijos per atei
nančius 55 metus, taip pat apri
bojamas turizmas, reguliuo
jamas šiukšlių išmetimas ir 
vandens teršimas. 

suvažiavimą, kuriame būtų 
svarstomas paramos Lietuvai 
klausimas J au anksčiau buvo 
nutar ta Lietuvai paskirti viena 
milijoną. Tad dabar telieka 
sudaryti planus, kokia parama 
Lietuvai būtų efektyviausia 

kad būtų galima a t s v e r t i 
mažėjančius bankų ir inves
tavimų procentus. Tad visi 
daromi ėjimai turi būti žymiai 
atsargesni. Todėl fondo nariai 
š iam suvažiavimui t u r ė t ų 
a tkreipt i r imtą dėmesį , o 

KAI SIAUBAS ARTĖJO 
KĘSTUTIS RADVILĖNAS 
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Tarnyba buvo atlikta. Žingsniavome atga' nksmi. 

ne t nuovargio nejausdami ir kaip amerikonai 
valgydami šokoladą ir rūkydami cigaretes 

vargę arkliai nepajėgė išvilkti perkrautą vežimą. Vos pora minučių prieš traukinio išėjimą kiti du 
Kas išdrįstų teigti, kad mūsiškiai nepraktiški ir „broliukai" įtempė į vagoną 100 kg cukraus maišą. Tai 

nesumanūs? Ir šiuo atveju, kažkam tai, varžteliams jau žaidimas su gyvybe. Traukiniu važiavome iki 
atsileildus. riešutinė pakišo mintį, kad yra priemonių 
sniegą nuo plento nutirpinti. Kaip tik tarė. taip pa
darė — anot pasakos. Bematant spirito bidonai ritosi 
iš vežimo, pylė ant pusnynų ir padegė. Graži iliumina
cija. Dega sniegas, smilksta tirpdamas asfaltas. Išmin 
čių nelaimei, atvažiuoja kariškų autovežimių kolona. 

Koniz. I Frankenhagen — antrąją mūsų mokyklą(ėjome 
pėsti. Atvykę apsinakvojome. 

Penktadienis, sausio 26 d. Lenktynes su šėtonu 
pradėjome 8:00 vai. MūSų kairėje žviegdami skubėjo 
Stalino „vargonai", atrodė, kad baigia užbėgti mums 
už akių. Nenorint pakliūti į apsupimą, turėjome pa-

Dėl amerikietiškų dovanų, kad vokiečiu neįtartų S u s t o J a - P e r u P n važiuoti pavojinga, užsidegs au- spartinti savo kelionę. Deja, gamtos dievaitis šturma-

Tad tuo tikslu liepos 27 d., šešta- negalintieji jame dalyvaut i . 
dienį, yra kviečiamas narių turėtų prisiųsti paštu savo 
suvažiavimas Jaunimo centre, nuomones ir balsus. Visiems 
Chicagoje Yra tokių karšta- buvo išsiuntinėta informacija, 
gaivių, kurie norėtų tuojau J . Ž. 

bičiuliavimąsi su priešu ir Reicho išdavimu ;°t>ejau -
laikyti liežuvį už dantų. 

I štabo patalpas sugrįžome 20:00 vai ir tuojau 
kri tome poilsiui. 

Trečiadienis, sausio 24 d. Ir šį rytą slnpno mane 
pagrindinis slogutis: ar pavyks pagaliau, apkabint i 
nuo fronto štabo „prieglaudos" ir nesibaigiar-čui jiems 
patarnavimų? Nuojauta ir akys sekė duris, kada pasi 
rodys Korv'kpt. Laurinat su naujo uždavinio įsakymu. 

tovežimiai. Vokiečiai įniršę puolasi prie kulkosvaidžių, 
įmontuotų ant šoferių kabinų, šaukdami — sabotažas! 
Pagaliau pamatę per sniego pūgą, kad ir sabotažninkai 
vokiškose uniformose — aprimo. Visi supuolę sniegą 
apmindė, kolona pravažiavo. Judėjome ir mes. Flatow 
miestelis jau evakuotas. Visos krautuvės atidaros. 
Perėjau jų keletą.ieškodamas nors limonado atgaivinti 
gomurį. Deja, tik tuščių bonkų dėžės. Vienoje 
krautuvėje buvo septyni maišai cukraus. Nudžiugs 
ruskeliai atradę — pagalvojau. Prie stoties palikome 

Dvaro daržinėje atradau vežimą ir sa;;»a maisto vežimą ir arklius su visomis gėrybėmis. Į vagoną 
davinį, kurį vežėmės iš Schlossberg. Kiek pasistiprinęs 
laukiau tolimesnių parėdymų. Netruku ; gavome 
pranešimą pasiruošti kelionei. Apie 1100 vai. rikia-
vomės lauk. Vienas su barzdele būsimas mišku .brolis' 
išėjo rikiuotėn užsikabinęs medžioklinį š;!"""v3- ' 

vo mūsų nenaudai. Pasikinkęs žvarbų vėją ir užpus
tęs kelius paraližavo mūsų išsiveržimą iš raudonojo sli
bino nasrų. Po vargingos kelionės 21:00 vai. atvykome 
į Schlachau. Apsistojome Karo laivyno kareivinėse. 
Prikamuoti audrų ir pūgų buvome pasiilgę ne tik 
poilsio pastogėje, bet buvo laikas pasirūpinti ir mais
tu, kurio ištekliai jau buvo išsekę. Šeštadienio ryte mus 
pavaisino sumuštiniais, gulėjusiais prie sviesto, ir 
kava. Pietums gavome žirnių kaušą su kokiu ta i 
priemaišų, o vakare neatpažįstamo nei iš spalvos, nei 
iš skonio kažkokio tai viralo... Bet džiaugėmės su ta 
pliurze, nes visą savaitę jokio šilto skysčio nebuvome 
ragavę. 

Nudžiugome atradę prausyklą ir šilto vandens. Nusi
prausę ir apsiskutę jau galėjome vienas kitą atpažinti. 
Miestas dar neevakuotas , j au tės i normalesnis 

Kad susilauktume laimėjimo 
gyvenime, reikia įstengti perga 
lėti aplinkybes, kad įstengtume 
nugalėti aplinkybes, reikia per 
galėti patį save 

V. Paucket 

Kiekvienas dalykas a t randa 
savo kryptį: upė vingiuoja jū rų 
linkui, bitė atskiria gėles, iš 
kurių gali rinkti medų, erelis 
kyla į saulę, o malda — į dangų. 

V. Hugo 

pasikrovėme ginklus ir kitus karui reikmenis. 
Ir vėl netikėtas siurprizas. „Brolis" su barzdele, 

užsikabinęs medžioklinį šautuvą,vaikštinėjo tolokai 
prie bėgių supilta rampa, besidairydamas po apsnig
tus sodus ir daržus. Iš kažkur atsiradęs prisistatė 

dviejų valandų pasiekėme Lobsens. Čia pavalgė pietus vokiečių majoras, nukabino šautuvą nuo peties, varto gyvenimas, 
keliavome toliau. Atvykę į Ruden apsin«^'°ionie. rankose, aišku, klausinėja, bet „brolis" vokiškai „ne- Sekmadienis, sausio 28 d. Po pusryčių iškeliavome 

Ketvirtadienis, sausio 25 d. Sniegulėm." -k-ąjojant šprekiuoja". Parodžiau Sondf Pr. Bakšaičiui ir sakau: toliau. Per dieną atvykome į Stegers. Vietos burmistras 
tęsėme kelionę Flatow kryptimi. Sniego kr <tu!iai kas- — Atrodo, kad jau dera iš jo šautuvą. Gelbėkite! išdalino po vieną, kai kur po du asmenis privačiose 
kart vis tirštėjo. Kelionė tapo labiau > e inant i . Šis nuskubėjęs paaiškino, kad medžioklinį šautuvą šeimose. Aš nakvojau su Sondf. Pr Bakšaičiu. Šeimi-
Paki lus vėjui prasidėjo pustymas. Kadare*, mūsų atsivežęs iš Lietuvos. Greitai bus nuleisti užfrontėje ninkai buvo labai nuoširdūs žmonės. Mudviem paruošė 
transporto priemonė nebuvo pritaikyta žiem<# sezonui, ir jiems bus naudingas pasimedžioti maisto miškuose, šiltą vakarienę ir pusryčius, 
tai apsunkino kelionę. Ratai pusnynuose apkhmpo. Pa- Taip viskas laimingai ir užsibaigė. (Bus daugiau) 

. 
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DU PROJEKTAI 
LIETUVOJE 

Negalim išbūti nedirbę su kraštu 
R. A. SLĖNYS 

Gyvenimo sąlygomis besimai
nant, atsiradusi poga padikta
vo eigą susikūrimui akcinės 
bendrovės vardu IPSA Inter
nat ional , Ltd., k u r i buvo 
užregistruota Illinois valstijoje 
prieš porą metų. 

Korporacijos pavadin imas 
,,IPSA" apibūdina šios komer
cinės institucijos pask i r t į 
Lietuvos atžvilgiu, bū t en t 
..Industrinės paramos sąjunga 
Amerikoje". Si kompanija susi
daro iš 14 Chicagoje ir Lietuvo
je gyvenančių lietuvių biznie
rių, buvusių ar esančių biznyje, 
kurie yra pasiryžę savo profe
sine patirtimi ir/ar kitokiu 
asmenišku indėliu aktyviai 
prisidėti , bandan t a t k u r t i 
Lietuvoje industriją (komerciją), 
prekybą Gal ir esame optimis
tai, bet pabandyti reikia. 

Ir štai po poros metų intensy
vaus darbo su kraštu norėtųsi 
pareikšti, kad nebuvo ir nėra 
taip jau lengva dirbti, kaip 
tikėjomės. Bet tai nereiškia, 
kad nesame padarę nemažą mo
ralinį ir materialinį įnašą. 
Neatsižvelgiant į praeities bar
jerus, trukdžiusius mūsų bendrą 
veiklą ir. šiandien aplinkybėms 
nesant kaip norėtųsi kad būtų, 
vis vien galime pasigirti, kad 
daba r Lietuvoje, Vi ln iu je , 
turime atidarę savo reprezen
tacinę įstaigą bei susitvarkę 
telekomunikacijos tarp Vilniaus 
i Chicagos reikalus. 

Tuo pačiu kiti modernūs įren
gimai, kaip kompiuteris, lai
duoja tvarkingą bei „kultū
ringą" prekybos vedimą bei 
valdymą. Malonu širdy, kad 
mūsų triūsas bei indėlis sudaro 
sąlygas 15 žmonių turėti pasto
vų ir apmokamą darbą. Tai tik 
pradžia! 

Esame taip pat jau sukūrę ir 
filialines bazes Šiauliuose, 
Kaune ir prie Vilniaus, kurios 
apdirbs statybinę žaliavą į mo
dernias statybai reikalingas me
džiagas. Be to, esame įsitraukę 
ir į spaustuvinį darbą, kuris vis 
yra plečiamas ir tobulinamas. 
Kaune bei Kauno apylinkėje 
esame įsijungę į gana nemažus 
darbus ateities industrijai ge
rinti. Aišku, aktyviai prisi
dedame ir prie PLIAS-ALIAS 
veiklos bei darbo su kraštu. 

Ir štai po dvejų metų su virš 
veiklos, kuri susidėjo iš ko
respondencijos, vietos apžiū
rėjimų k raš t e , a smeniškų 
kontaktų su asmenimis Lietu
voje bei Chicagoje, reikia kon
statuoti, kad, neatsižvelgiant į 
..siauras" operatyvines sąlygas, 
esame nuveikę konkrečius 
dalykus. Kitaip sakant, pa-

susitarimus, naudingus krašto 
gerovei kelti. Šiuolaikinė lietu
vių krašte kar ta linksta mestis 
į socializmą, kas prekyboje su 
Vakarais turėtų būti rafinuotai 
apribota . Lig šiolei IPSA 
International, Ltd. nežiūrėjo į 
uždarbio padarymą prekybos — 
industrijos santykiuose su kraš
tu. Visas uždarbis buvo ir yra 
p a l i e k a m a s reinvestaci jai 
krašte ar tolimesniam biznio 
plėtimui ar pagerinimams įgy
vendinti. Tiesiog neįtikėtina, 
bet, jei užsispyrusiai laikomasi 
biznyje „šeimininko prerogaty
vų, investuoto kapitalo uždarbis 
siekia per 28%. Kitas „lazdos 
galas" rodo 18% deficito. Esame 
taip pat nemažai priėmę Chica
goje į t ak ingų asmenų iš 
Lietuvos. Naudinga buvo 
susipažinti su jais, o jiems buvo 
naudinga pamatyti, kas mes per 
žmonės. Ne vienas nuomonių 
„išlyginimas'" įvyko šios rūšies 
suėjimuose. Vėliau nebereikėjo 
aiškintis nuvažiavus į Lietuvą, 
viskas buvo jau išlyginta prieš 
vykstant. Tas ne tik mažina 
išlaidas, bet ugdo ir pasi
tikėjimą vienų kitais. Atrodo, 
kad neužtenka norėti dirbti. 
Tenka dirbti oficialiai susior
ganizavus Amerikoje, kad kraš
te norintieji dalyvauti prekyboje 
turėtų iš ko pasimokyti. Daug 
kas Lietuvoje iš jaunesnės kar
tos nežino kas yra vekselis, 
anstolis, žirantas ar panašiai. 
Kitaip sakant, galvoja, kad jei 
vykdomasis komitetas leis, tai 
su tuo leidimu nueis prie bendro 
pinigų katilo ir „pasisems" 
reikalingą sumą, nesvarbu, ar 
padarys uždarbį ar ne, nes tam 
buvo išduotas „kažkieno" su
tikimas. 

Tikėkimės, kad tik laikinas 
reikalas ir kad su laiku greit 
sąlygos pasikeis geresniam, 
pelningesniam ir lengvesniam 
darbų įgyvendinimui. Įgyven
dinti Lietuvoje, kas yra iškelta 
šiame paskutiniame paragrafe, 
IPSA International. Ltd. d;rek-
toriai, grįžę iš to 7-to mokslo ir 
kultūros simpoziumo Lietuvoje, 
atsivežė su savim dokumentus, 
laiduojančius įkūrimą „Kauno 
mokslinio parko" (KMP) bei 
geras* nau j ienas apie ,,Li-
TAGS" arba Lietuvoje 35-45 
arklio jėgų pajėgumo traktoriu
kų gamybos kombinato kūrimą. 

Pirmutinis projektas, pradė
t a s va rdu , ,Murava prie 
Kauno", o dabar pasivadinusi 
„Kauno mokslinio parko" var
du, buvojau prieš trejus metus 
pradėtas projektuoti IPSA In
ternational . Ltd.. direktorių 
besilankančių pirmą kartą kraš 

daryta pradžia, be kurios ne- t e . Tuo pačiu buvo aptartas ir 
būtų galima žengti į priekį degąs reikalas apie traktorių 
šiandien ar rytoj. Aišku, trūksta 
aiškių gairių darbui, trūksta 
nuosavybės įstatymų, trūksta 
kvalifikuotų bei blaiviai galvo
jančių asmenų, t rūksta ir lietu
vio būde pakeistų bruožų, kur 
senasis supratimas, kas yra 
..vertelga" ir kas jis nėra, būtų 
pakeista nauju. 

Būtų labai naudinga krašto 
prekybinei gerovei, kad sąvokos 
kaip „vertelga", „vaizbūnas", 
..makleris" ir panašios, būtų 
pakeistos pozityvesnėmis sąvo
komis, panašesnėmis į Vakarų 
kultūros komersanto apibū
dinimą. Tai netik pasitarnau
tu kraštui, bet būtų taip pat la
bai naudinga tur int reikalų su 
Vakaru kultūros komersantais. 
Tai būtų daug gero nešantis ir 
žadantis atributas tolimesniuo
se prekybos reikaluose su Va
karais. 

Ne per seniausiai patirtis pa
rode, kaip tokios rūšies poelgiai 
gali negatyviai paveikti preky
binius santykius (reikalus). 

su pridedamomis dalimis naudą 
ir reikalingumą beįsikuriančiam 
iš naujo Lietuvos žemės ūkiui su 
smulkiais ūkininkais, kurie po 
tiek metų jau bus savininkais 
šios jų pačių dirbamos žemės. 

Tuo reikalu buvo tartasi su 
pasaulinio masto žemės ūkio 
mašinų gamybos firmomis kaip 
John Deere & Co., Fiatagri, 
Kloeckner-Humbolt-Deutz. Be 
šių suminėtų, taip pat buvo ban
doma susitarti ir su anglų fir
momis Massey-Ferguson ir Per-
kins dėl dyzelinių motorų ir kitų 
automoty vinių reikmenų gamy
bos. Taigi, pacitavus vieną iš 
iniciatorių, „traktoriukas, nors 
ir nedideliu greičiu, bet su 
žemaitišku užsispyrimu juda į 
priekį". 

Be to. buvo kalbėta ir apie 
metalo laužo lydyklą bei lie
jyklą Kaune. Reikia čiauptų, 
reikia statybinių virbalų bei 
kitų metalinių dirbinių. At
s ižvelgiant į projektų su
dėtingumą, jau dabar matyti 
r e i ka l i ngumas moderniško 
talento bei patirties žmonių, 
kuriuos nori nenori reikės 
surasti abiejose Atlanto pusėse. 
Ta linkme jau dabar yra dir
bama. Nemažai kam ateis į gal
vą, kad štai tas viskas ims daug 
pinigų bei kitokių investacijų. 
Jau dabar matyti, kad sunkiau 
y ra su ras t i kva l i f ikuotus 
žmones, negu tam reikalingą 
kapitalą. Aišku, nei be vieno 
nei be kito resurso nebus galima 
apsieiti. Ateitis parodys ką 
nuveiksime. 

Grįžtant prie industr inio 
parko kūrybos — statybos, 
reikia pasakyti, kad tai yra gan 
didelio masto užsimojimas. Ant 
400 hektarų žemės į rytus nuo 
Kauno miesto turėtų išdygti 
modernus p rekybin i s bei 
lengvos industrijos centras. 
Planuojama visais atvejais 
laikytis modernių vakarietiškų 
standartų, kad šis prekybos 
bei pramonės centras galėtų 
pritraukti ir vakariečių firmas 
išsinuomoti patalpas ar įsigyti 
nuosavybę. Ši komercinė vieta 
bus aprūpinta ekologijai ap
saugoti reikalingomis priemo
nėmis bei įruošta su moder
niškomis telekomunikacijos sis
temomis. Kitaip sakant, pasta
tyta kaip šių dienų reikalavimai 
diktuoja. Šiam reikalui jau da
bar Lietuvoje bei čia Chicagoje, 
yra formuojamas darbo komi
tetas, kuris įtrauks nemažai vie
tinių bei užsienio interesantų 
šiai idėjai įvykdyti. Turėtų 
pasisekti, nes susidomėjimas 
šiuo reikalu yra labai didelis. 

Iš IPSA International, Ltd., 
pusės pastangos yra dedamos, 
kad senatoriaus Alan J. Dixon 
pažadėta JAV federalinės val
džios Prekybos raštinė <Trade 
Office i būtų į ku r t a Lietu
voje. Tuo atveju ir šių kelių čia 
suminėtų projektų įgyvendi
n imas pa lengvėtų , pasi
naudojant tokios tvirtos in
stitucijos pagalba. Šiuo reikalu, 
kaip jau anksčiau buvo spaudoje 
minėta, IPSA International. 
Ltd.. direktoriai jau lankėsi 

CLASSIFIED GUIDE 

Prel. Simonas Morkūnas, buvęs Šv. Kazimiero parapijos klebonas, kalba 
parapiečiams deimantinio parapijos jubiliejaus proga. Sėdi dabartinis 
administratorius kur.. Marvin Boes ir Sioux City vysk. Lavvrence David Soens. 

KAIP JIE MUS 
SUŠAUDĖ 

Lietuviu Kataliku mokslo akademijos suvažiavime Vilniuje su akademijos 
pirmininku. Iš kairės: prel. J. Prunskis. akademijos pirm kun prof Ant 
Liuima. SJ, ir kun K Trimakas 

Pirmą kartą po 50 metų 
laisvai minimai kraupiųjų 
žudynių Baltarusijoje jubiliejus. 
Tų baisiųjų ano birželio datų 
tiek daug, kad jaunesnio am
žiaus žmogui, kurio akys 
nematė, o ausys negirdėjo apie 
tuos barbariškus faktus, sunku 
susiorientuoti ir įsisąmoninti 
esmę: kodėl taip atisitiko, kas 
dėl to kaltas? Sveikas protas 
paaiškinti tų įvykių negali, nes 
buvo kankinama ir žudoma ne 
t ik be jokio reikalo, bet ir be 
tikslo. Matyt, tiek fašizmo, tiek 
komunizmo esme e glūdi šėto
niška nuostata — naikinti visa, 
kas gyva. Todė. ir buvo užsi
mota prieš žmogų ir žmogišku
mą, nes jis gyvybės žiedas, 
dieviškojo prado nešėjas Žemėje. 

Vyresniųjų žmonių širdyse 
Červenė iki šiu dienų tebepū-
liuojanti gyva žaizda. To meto 
įvykiai įsirėžė į atmintį per 
liudininkų pasakojimus, net to 
meto spaudą ir ypač per pulki
ninko Jono Petruičio atsimi
nimų knygą ..Kaip jie mus 
sušaudė". Ir nors ši knyga per 
visą okupacijos laiką buvo 
slepiama lyg pavojingiausia 
bomba, ji nejučiomis aktyvino 
visuomenės sąmonę, nes jie tada 
sušaudė ne tik žmones, ne tik 
Lietuvos kariuomenės aukš
tuosius karininkus, bet ir 
sunkiai sužeidė mūsų dvasią, 
ga lu t ina i palaužė tikėjimą 
komunistinio rojaus vizijomis. 
J i ir šiandien aktuali, nes 
okupacijos dešimtmečiai 
nepraėjo be ženklo: jie apakino 
ir apkurtino ne vieną naivuolį. 
Tad žiūrėkite ir matykite, klau
sykite ir girdėkite! 

Lietuvos politinių kalinių 
sąjunga, susitarusi su Balta
rusijos atminties išsaugojimo 
organizacija ..Martyrolog". šie
met liepos 20 dieną rengia 
jubiliejinį Červenės žudynių 

senatoriaus Alan J. Dixon įstai
goje, kur buvo labai maloniai 

priimti. Artimoje ateityje, aiš
ku, nemažai priklausys nuo Wa-
shingtono. Ši įstaiga pasižadė
jo pranešti apie čia suminėtų 
senatoriaus užsimojimų tolimes
nę eigą. Tikėkimės, kad 
politinės aplinkybės suteiks 
galimybes senatoriui A. J. Dix-
on ištesėti jo padarytus viešus 
įsipareigojimus lietuviams. 

Kaip atrodo, yra nemažai 
nuveikta ir dar daugiau užpla
nuota nuveikti. Tikėkimės, kad 
šie užsimojimai nebus už
gniaužti „tik gero linkinčių" 
veikėjų ar kitokių r imtų 
asmenybių. Baigiant norėtųsi 
priminti, kad šios rūšies pa
stangos yra Lietuvos valstybės 
bei tautos šviesesnė ateitis. 
Bandykime bent geru žodžiu 
prisidėti tai įgyvendinti. 

minėjimą. Prie Červenės — 
Babruisko kelio miškelyje, kur 
1941 metų birželio 26-sios ir 
27-sios naktį įvyko žiauriosios 
skerdynės, numatoma pastatyti 
kryžių ir koplytstulpį, kurie 
galėtų būti didelio memorialo 
pradiniais akcentais. Vietiniai 
gyventojai, būdami vaikais, 
matė ir liudija, kad žudynių 
poligonas apėmė apie 2 km il
gio ir daugiau ka ip 100 metrų 
pločio teritoriją. Buvę šaudoma 
abipus kelio, o kritusieji užkasti 
ten buvusios plytinės molio kar
jeruose. Tuos pasakojimus galė
tų patvirtinti moksliniai tyrinė
jimai, deja, jie kol kas beveik 
nepradėti. Šis minėjimas ir būtų 
viena iš paskatų, ne tik atkrei
piančių visuomenės dėmesį į 
vieną iš barbariškiausių aktų, 
bet įgalintų moksliškai nusta
tyti žudynių mastą. Tame bro
liškame kape ilsisi ne tik lie
tuviai (vienų tvi r t in imu ten 
žuvo apie 90. o kitų — 400 iš 
Kauno kalėjimo atgabentų areš
tuotų, bet ir baltarusiai, lenkai, 
rusai, žydai. 

Ragindami viso pasau l io 
lietuvius prisidėti prie jubi
liejinio minėjimo, kviečiame ne 
tik aktyviai dalyvauti iškilmė
se 'ne būtinai tik Červenėje), bet 
ir paliudyti faktus: nustatyti 
žuvusiųjų pavardes , amžių, 
užimamas pareigas ir 1.1. Rašy
kite šiuo adresu: Vilnius. Šer
mukšnių 3. Lietuvos politinių 
kalinių sąjunga, A. Žilinskui. 

Minėjimas prasidės 1 valanda 
p.p. prie buvusio Červenės 
kalėjimo, iš kurio rikiuote buvo 
varomi kaliniai į žudynių vietą. 
Nešime baltarusių pagamintą 
kryžių, jį pastatysime pamiš
kėje, kur prasidėjo susidoroji
mas. Iš L ie tuvos a tvež tas 
koplytstulpis (autorius Ipolitas 
Užkurnys) bus pastatytas prie 
sankryžos, kur buvo šaudomi 
paskutinieji pasmerktieji. 

V y t a u t a s G i rdz i j auskas 

SUOLAI SU S K E L B I M A I S 

Chicagos gatvėse yra daug 
suolų su išrašytais skelbimais. 
Kai kurie jų pastatyti ant šali
gatvių, kiti sunyksta ir niekas 
jų netaiso ir nenukelia. Dabar 
miestas paskelbė naują po
tvarkį, kuriuo apribojimas tokių 
skelbiminių suolu statymas. 
Pagal nuostatus mieste yra tik 
apie 5.000 v ie tų t ok i ems 
skelbininiams suolams, o dabar 
jų pristatyta apie 15.000. 

CIGARETĖ P O 35 CT. 

Chicagoje kai kur imta par
davinėti pavienės cigaretės ir 
tai po 35 et. kiekvieną... 

flEAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• M L S . Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida 

m 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzie Ave., 

Chlcago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų Įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 

Nuolaida pensininkams i: 

Ontuifc REALMART, INC. 

2 | t r ik ago, I I 60629 
312-767-0600 

m MIS 

„ B U D " BUDRAITIS 

Asmeniškai patarnauja įvairių nuosa
vybių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

bus 312-767-0600, 
res. 312-778-3971 

LH MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnstrubienė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

FOR RENT 

Išnuomojamas kambarys su pri
vilegija naudotis virtuve Teirautis 
sekmadienio rylą. Adresas: 8704 S. 
Tulley, Oak Lawn. 

MISCELLANEOUS 

FOR SALE 

Parduodamas grynas šviežias bi
čių medus. Skambinti K Laukaičiui 
1-708-323-5326. Taip pat galima medaus 
gauti ir kiekvieną sekmadieni po pamaldg. 
Lemonte 

Lietuvių Tautinėse kapinėse parduodu vie
ną sklypą, bl 2B. sekcija 6 Rašyti F. Sa
kai, 619 Fern Ave., Mountain Home. 
Arkansas. 72653. 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel . 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

10%—20° b—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies 'r automobilio 
?as mus 

F R A N K Z A P O L I S 

3 2 0 8 V z W e s t 9 5 t h S t re t 
T e l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

6 L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - P. 'AISYMA 

Puriu Chicagos miesto leidimą D-*.->u r 
uimiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži-
- ;rgai 

312-7 / ' i - i i į 3 
KLAUDIJUS PUMPJ. I i 

. — » 

V Y T A U T A S L A N D S B E R G I S 

ATGAVĘ VILTĮ 
Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininko kalbos, išleis
tos Kanadoje. Tai labai padrąsinančios ir j tikrove atviromis 
akimis įžvelgiančios ir miniai pasakytos kalbos. J/anga pa
rašė PLB pirmininkas Vytautas Bieliauskas, išleido Pasaulio 
I ietuvių Bendruomenė, redagavo Ramūne Sakalaite-lonai-
tiene. Leidinys turi 227 psl , gausiai iliustuotas. Šią knvga 
verta įsigyti ir perskaityti. Leidinvs didelio formato, kaina 
su persiuntimu 20 d oi. Ilinojaus gyventojai dar prideda 
valstijos mokesčio 1.44 dol. L/sakymus siusti: 

Draugas 
4545 VV. 6.Vd St., 
Chicago, IL 60629 

. 



GERO DRAUGO ir TAURAUS 
LIETUVIO NETEKUS 

A. A. Antanas Čeičys 

Prieš daugelį me tų nau jam 
gyvenimui pabudusioje Lietuvo
je visi s iekėme mokslo šviesos, 
degėme kū ryb inėmis nuotaiko
mis, d r auge da l inomės visais 
džiaugsmais, d r a u g e nagrinėjo
me kasd ien in io t au to s gyveni
mo problemas ir v ienas ki tą 
drąsinome. Gyvenome gražiau
siomis a te i t ies vi l t imis . 

Bet n iū rūs debesys iš rytų 
ir v a k a r ų į š ipu l ius sudaužė 
visas t a s gražiąs ias viltis i r visi 
pasklidome į platųjį pasau l į — 
į to l imiausias to pasaul io šal is . 
Ir mūsų i š t ik imas d r a u g a s An
tanas Čeičys a t s idū rė tol imiau
siame Austral i jos žemyne . Tad 
ir apie jo mir t į sužinojome, kai 
jis j au net kelis mėnesius ilsėjosi 
svetimos žemės k a p i n y n e . J i s 
mirė Canber ros mies te š .m. ba
landžio 23 d., s u l a u k ę s 82 
metus . 

Ogi j is buvo v ienas mūsųjų, 
kuris ir pradėjo gyvenimą tomis 
gražiomis v i l t imis ir svajonė
mis. J i s a t kak l i a i t ada ruošėsi 
visas t a s svajones išpildyti ir 
savo įg imtas kū ryb ines jėgas 
paaukot i artojų žemės va ikų 
gerovei pakel t i . 

A n t a n a s b u v o l i e t u v i š k o 
Aukštaitijos ka imo sūnus. Gimė 
Rokiškio apyl inkėse . Savo jėgo
mis veržėsi į mokslą, į šviesą. 
Dar jaunystėje pabudo jo preky
bininko komer san to gabuma i . 
Tad, baigęs Rokiškio gimnaziją, 

ekonomijos mokslus s tudi javo 
V y t a u t o D. u n i v e r s i t e t e . O 
vė l iau , gavęs stipendiją, j is juos 
tobul ino Kopenhagos univer
s i t e t e Danijoje. 

Labai gerais pažymėjimais už
ba igę s komerc in ius moks lus , 
tuo jau buvo pakvies tas į „Mais
t o " bendrovę organ izuo t i ir 
t v a r k y t i eksporto skyr ių . O 
vė l i au buvo „Mai s to" s k y r i a u s 
d i rek to r ius Vilniuje. 

Čeičys buvo g a b u s ir ta len
t i n g a s organiza tor ius . J o ini
c ia tyva buvo s u k u r t a s Lietuvos 
p rekybin i s l a ivynas ir užpirk
t a s p i rmas is to l a ivyno la ivas 
„ M a i s t a s " . 

Tiek prekyboje, t i e k asmeniš
k a m gyvenime vert ino teisingu
m ą ir smulkmeniška i sąžiningą 
a t ska i tomybę . Kasd ien iame gy
ven ime pavyzdingai t va rk ingas 
ir pa t s sau d r a u s m i n g a s . Tvar
kos ir d rausmės j i s gr iež ta i rei
ka laudavo ir iš savo bendradar
bių. Tad m ū s ų ekonomin ių or
ganizacijų vadovybės jį ver t ino 
k a i p gabų admin i s t r a to r ių . 

Pradžioje Lietuvos ekonomi
n i a m e gyvenime vyravo įvairių 
r ū š i ų s v e t i m t a u č i a i . Če ičys 
v ienas pirmųjų įtikėjo, kad ir ši 
s r i t i s gali p r ik l ausy t i l ietu
viams. Tad jis ne t ik pats metėsi 
į šią sritį, bet r a g i n o ir m u s 
v i sus daug iau domėt i s p rekyba 
i r tau tos ūk io problemomis. Sa
vo da rbš tumu ir s ąž in ingumu 

jis, sakyčiau , s u k ū r ė savitą lie
tuvio p rekyb in inko asmenybės 
pavyzdį, ku r iuo mes visi norėjo
me t a d a sekt i . 

Nesve t ima Čeičiui buvo ir 
v i suomeninė veikla . Studi jų 
metų įsijungė į Neo-Li thuan ia 
korp! O vėl iau dalyvavo t a u t i 
n inkų srovės veikloje. 

Pradėjęs išeivio gyvenimą Vo
kietijoje, buvo i š r ink tas vienos 
didžiausios išeivių s tovyklos 
a d m i n i s t r a t o r i u m . Ir vė l i au 
Č i u r l i o n i o m e n o a n s a m b l i o 
admin i s t r a to r ium. 

J o i š s imoks l i n imas ir ad
minis t ra tor iaus gabumai padėjo 
j a m i r A u s t r a l i j o j e g e r a i 
įs ikurt i . J i s buvo kelių s ta tybos 
bendrov ių o r g a n i z a t o r i u s ir 
vadovas. Sukūrė patogų gyveni
mą sau ir savo šeimai. Išau
gino ir išmoksl ino dvi d u k r a s . 
C a n b e r r o j e suo rgan i zavo L. 
B-nės apy l inke ir buvo jos 
p i rmin inkas . 

A s m e n i š k a m e gyvenime An
t a n a s pasižymėjo įg imtu op
t imizmu ir en tuz iazmu. Šiomis 
nuotaikomis jis bur te užbardavo 
ir mus visus. Visada buvo links
mas ir turėjo didelį h u m o r o 
j ausmą . 

Šis t a u r u s l ietuvis tolimoje 
šalyje užbaigė savo žemiškąją 
kelionę. Bet visiems m u m s , ku
r iems l ikimo la imė lėmė ben
d rau t i su juo . j is paliko t a u r a u s 
ir šviesaus lietuvio prisiminimą. 
Daugel iu i mūsųjų jis buvo ne 
t ik ge ras d r a u g a s , bet ir t i k r a s 
brolis . 

J o n a s D a u g ė l a 

S V A R B U 
A U T O M O B I L I S T A M S 

Pasku t inė d:rna įsigyti Chica-
gos miesto l ipmukus automobi
l i a m s buvo liepos 15. Dabar j ų 

neturinčius policija gali sulaiky 
t i , duoti pabaudą. Reikia kuo 
greičiau juos visiems įsigyti . 
Metinis mokest is 50 dol., o pa
vėlavusiems dešimke brangiau 

DRAUGAS, antradienis , 1991 m. liepos mėn. 16 d. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Gary, Ind. 

B I R Ž E L I O M I N Ė J I M A S 

L B Eas t Chicago apy l inkės 
valdyba biržel io 23 d. s u r e n g ė 
„Baisiojo Bi rže l io" minėjimą. 

P r i e š p a m a l d a s į Šv. Kazi
m i e r o bažnyč i ą b u v o iškil
mingai įneštos Lietuvos i r JAV 
vėliavos. Už Sibiro t r e m t i n i u s , 
poli t inius k a l i n i u s ir L ie tuvos 
laisvės kovotojus šv. Miš ias 
a t l a ikė ir š iai d iena i p r i t a i k y t ą 
pamokslą p a s a k ė p re l a t a s dr. I. 
Urbonas . Po pamaldų parapi jos 
salėje minėj imą p ravedė L B 
apyl inkės p i rm. B. Vi lu t i enė . 
Gera i pa ruoš tą pa ska i t ą lie
t u v i ų i r a n g l ų k a l b o m i s 
paska i tė ž inoma LB veikėja B . 
Vindaš ienė , š iuo l a i k u koor
dinuojanti LB veiklą s u Illinois 
į s ta tymų leidėjais senator ia is ir 
kongre smana i s . Vėl iau buvo 
rodomas flmas „Kruvinas i s sek
madien i s" . Po minėj imo daly
viai buvo pava i š in t i n a m u o s e 
kepta i s labai skan ia i s p y r a g a i s 
su kava . LB-nės va ldyba nuo
širdžiai dėkoja p re l a tu i Ignui 

Urbonui, B. Vindašienei, parapi
jos chorui ir v i s iems minėj imo 
d a l y v i a m s , k u r i e p a d a r ė šį 
minėjimą sėkmingu . Ypa t inga 
padėka B. Pečiul ienei i r jos 
v a i k a m s Audrai ir G in t a ru i , 
v i sada mie la i p a d e d a n t i e m s 
paruošt i LB p a r e n g i m u s . 

Purdue un ivers i te te Ca lumet 
T a r p t a u t i n ė s š v e n t ė s cen t ro 
d i rek tor ius pakv ie tė apyl inkės 
l ietuvius dalyvaut i jų ruošiamoj 
parodoj, įvykstančioj 1991 m. 
lapkričio 16 d. 

LB E a s t Chicago apyl inkė 
d a l y v a v o p a n a š i o j p a r o d o j 
prae i ta i s meta is ir žada priim
t i pakv ie t imą š i a i s m e t a i s . 
Parodos pa ruoš imui vadovaut i 
sut iko B. Pečiul ienė. 

„Dovana L i e t u v a i " s u r i n k t a 
1000 dol. ir i š s iųs ta LB centro 
valdybai , kuri vė l i au paskelbs 
aukotojų sąrašą. 

R u g p j ū č i o 2 5 d. V i l u č i ų 
sodyboj, Scherervil le, IN. įvyks 
t radicinė gegužinė. Visi svečiai 
bus miela i p r i imt i . Gegužinę 

reng ia LB East Chicago apylin
kės valdyba, kur ią 1991 m. 
sudaro R. Dambrausk i enė , V. 
Damuš ienė , S. Hol iušienė, B. 
Vi lu t ienė ir J . Neve rauskas . 

K o r e s p . 

Lemont, IL 
K A U N A S L A N K O 

L E M O N T A 
Kaimo kapela ..Griežlė" liepos 

20 d., šeštadienį , 7 v.v. koncer
tuos Lietuvių centre Lemonte . 
V i e n e t a s s u s i k ū r ė p r i e š 10 
metų. Šiai kapela i j a u t re jus 
m e t u s vadovauja Da l ius Iva
n a u s k a s . Šis v ienetas su savo 
koncer ta is ap l ankė visus Lietu
vos mies tus ir mies te l ius . Be to 
d a u g koncer tavo ir užsienyje, 
a p l a n k ė Sibirą, Latviją, Estiją, 
Čekoslovakiją ir jau an t rą ka r t ą 
lankosi Amerikoje. 

Grupę sudaro 9 asmenys . Pro
gramoje l inksma muzika , dai
nos, šokiai . Solo — Giedrė Bei-
nor ienė ir V y t a u t a s Drung i l a s . 

Kvieč iame a tvykt i ir pasi
klausyti šio smagaus ir įdomaus 
vieneto. Pavaiš ins ime k a v a , py
r a g a i č i a i s i r s u m u š t i n i a i s . 
Lauks ime a t s i l a n k a n t . 
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.Griežlė" - kaimo kapela gros liepos 20 d. Lemonte 

P A D Ė K A 
Kitaip aš gyvas čia esu nei žemėj 
Šviesūs, lengvi sparnai ištiesti laimės. 
Nes Viešpaties uždegtas sieloj žibintas gėrio 
Ir meilės žiedas kūnu širdy pražydęs -
Gyvi paliks per amžius. 

J. Mikulio n i s 
Netekus mylimo Vyro, Tėvelio ir Senelio. 

A.tA. 
VYTAUTO GIEDRAIČIO, 

nuoširdžiai dėkojame kun. G. Kijauskui u i lankymą ligonio, 
maldas koplyčioje ir tartą jautrų žodį, atnašautas šv. Mišias 
ir p a l y d i m a j kapines. Dėkingi prelatui A. Goldikovskiui už 
bendrą šv Mišių atnašavimą. 

Gili padėka velionio Vytauto pusbroliui J. Špakevičiui už 
vaizdžius ir jautrius prisiminimų momentus, taip greitai 
prabėgusiam gyvenime. Ačiū J. Mikulioniui už ..Vytauto 
Žodis iš Anapus" prasmingus poetinius posmus. 

Giliausia padėka brangiems giminėms, draugams ir prie 
teliams už gėles, kuriose skendo Vytauto karstas, už gausias 
aukas Religinei Šalpai — Lietuves reikalams ir lietuvybės 
išlaikymui Amerikoje, nes toks buvo velionio Vytauto pagei
davimas; už jautrius užuojautos žodžius spaudoje, laiškuose 
ir asmeniškai. Dėkojame visiems aukotojams šv. Mišioms Vy
tauto atminimui. Anų gražių Dettingeno laikų seniems dainos 
draugams plačioje Amerikoje ir Australijoje, esame dėkingi 
už gėles ir prasmingus užuojautos žodžius. 

Nuoširdus ačiū muz. R. Kliorienei ir jos vadovaujamam 
chorui už giesmes koplyčioje. Gili padėka V. Neverauskui ir 
jo sesutei R. Giedraitienei už jautrų giedojimą ir Vidui — už 
vargonų muziką. 

Dėkui visiems, kurie lankėte velionį Vytautą koplyčioje, 
bažnyčioje ir palydėjote jį paskutinėje šios žemės kelionėje į 
kapines Ačiū N. Kersnauskaitei už visokeriopą pagalbą. Dė-
kingi kirsto nešėjams, palydėjusiems velionį į Amžiną Poilsio 
vietą. 

Padėka laidotuvių direktoriui W Jakubs ir asistentui K 
Schmidt už ypatingą rūpestingumą ir paslaugumą laidotuvių 
apeigose 

Jūs visi palengvinote mūsų skaudžią dalią iv parodėte 
meilę mūsų mylimam Vytautui ir mums. 

Liekame dėkingi — Žmona i r visa šeima. 

P A D Ė K A 

AtA. 
D i p l . e k o n o m i s t a s 

JONAS JOKUBKA 
Mūsų mylimas Vyras ir Brolis mirė birželio mėn. 3 d. 

Chicagoje, sulaukės 84 m. amžiaus. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems, pareiškusiems užuojautas, 

aukojusiems šv. Mišioms, atsiuntusiems gėlės ir paaukoju
siems Tautos fondui 520 dol. Jono vardu. 

Ypatingai dėkojame visiems, kurie atsisveikindami pa
sakė tiek daug gražių minčių ir, reikšdami užuojautas, pa
sidalino su mumis šiltais, gražiais prisiminimais apie Joną. 

Nuliūdę: žmona Teresė su sūnumi Algirdu, brolis Pet
ras su ž m o n a Elena, Lietuvoje gyvenančios seserys Bro
nė ir P a u l i n a su šeimomis i r mirusių sesers Emilijos ir 
brolio B r o n i a u s šeimos. 

A.tA. 
Agronomas IGNAS SHIMKUS 

Gyveno Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. liepos 15 d., su'-nikes 87 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime draugai ir pažįstami. 
Laidotuvėmis rūpinasi Teresė ;r Povilas Urbonai. 
Kūnas pašarvotas antradienį, liepos 16 d. nuo 4 iki 9 v.v. 

S. C. Lack ir Sūnūs koplyčioje, 2424 W. 69 St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 17 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas j Švč M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimierio 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę draugai ir pažįs tami. 
Laidotuvių direkt. S. C. Lack & Sūnūs Tel. 312 737-1213. 

m* 

A.tA. 
STASIUI BŪDAVUI 

Lietuvoje mi rus , jo d u k r a i V E N A I LAURA1T1ENEI 
i r jos š e ima i r e i šk i ame gi l ią užuojautą . 

Tadas ir Genė Baužai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i forn ia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i forn ia Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

H Q STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

S a v a n o r i u i Kūrė ju i . L i e tuvos aviacijos 

A.tA. 
pulk. ltn. JONUI LIORENTUI 

p a b a i g s žemiškąją kel ionę, liūdesyje likusius žmoną, 
mūsų m i e l ą O N U T E , d u k r ą INĄ i r žentą JONĄ KA
SIUS, posūnį A L E K S A N D R Ą MAKSYMO\VICZ ir jo 
žmoną L I L L I A N nuoš i rdž ia i už jauč iame ir k a r t u 
l iūdime. 

Valė ir Mečys Bankauskai 
Danguolė ir Petras Griganavičiai 
Lėlė ir Juozas Zvyniai 

6541 S . K E D Z I E 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

A.tA. 
ALFONSUI LANIAUSKUI 

Lietuvoje m i r u s , j o m o t i n a i STANISLAVAI LA-
N I A U S K I E N E I . mirus io seser ia i ELENAI OLŠAUS
KIENEI s u j o s š e ima , mi rus io b r o l i a m s VACLOVUI 
L A N I A U S K U I su š e ima i r A N Z A L M U I LANIAUS-
KL'I i r j o ž m o n a i r e i šk iu gilią užuojautą. 

Su l iūdes iu . 
Vincas Akelaitis 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette \ uneral Home 
2533 West 71st Street 
Chicago. Illinois 60629 

1 -(312M76-2345 

Hills Funeral Home 
102!M South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-4 30-4455 

Fetkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s ga l i t e p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i l - (312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

> 



DRAUGAS, antradienis, 1991 m. liepos mėn 16 d. 

x Ingrida Bublienė ir jos tė
vas Henrikas Stasas liepos 13 d. 
buvo atvykę į Chicagą ir ta pro
ga aplankė „Draugo" redakciją. 
[. Bublienė pasitarė su redakto 
riais Lietuvių Bendruomenės 
reikalais. Bublių ir Stasų šei
mos dalyvavo vestuvėse. 

x Šv. Kryžiaus ligoninė tu
ri programą vyresnio amžiaus 
žmonėms. Programa yra pirma
dieniais Šv. Kazimiero seserų 
vienuolyne, 2601 W. Marąuette 
Rd., nuo 9 iki 10 vai. r \ to . Nu 
rintieji dalyvauti turi iš anksto 
pasiskambinti tel. 312471-5944 
tarp 8 vai. ryto ir 4:30 vai. po 
pietų. 

x Atei t ininkų studijų die
n o s e eilė paskai t in inkų 
nagrinės dabartinės Lietuvos 
kultūrines, dvasines ir politines 
aktualijas. Kristina Montvilie-
nė-Kutkute žodžiu ir skaidrėmis 
kalbės apie Lietuvos meną ir jos 
menininku^. Kun. dr. Kęstutis 
T r i m a k a s ap tars Lietuvos 
ateitininku dvasingumą. Stasys 
Lozoraitis analizuos dabartinę 
politinę padėtį Lietuvoje. Rimas 
Černius dalyvius informuos 
apie Lietuvos konstitucijos ra
šymą. Jonas Pabedinskas svars
tys Amerikos l ie tuvių 
liberalizmą ir konservatizmą. 

x Donatas Skučas iš Fair-
fax. Va., žinodamas lietuviškos 
spaudos -unkumus. parėmė 

50 dol. auka. Labai 

x Maria ir inž. Antanas Ru
džia i buvo nuvykę j Lenkiją ir 
dalyvavo Šv. Tėvo Jono Pau
liaus II priėmime lietuviams 
Lomžoje. Jie taip pat aplankė 
Lomžos vyskupą Paetz, daugelį 
lietuvių ir savo pažįstamu. 

x „ D r a u g o " metinė geguži
n ė bus Marijonų soduose rug
pjūčio 4 d., sekmadienį. Šv. Mi
šios bus 12 vai. Marijonų koply 
čioje. Po to bus geri pietūs, 
įvairūs pyragai, atsigaivinimo 
baras, skambi muzika. „Drau
go" administracijoje bus galima 
užsimokėti prenumeratą ir įsi
gyti knygų. 

x Beverly Shores Šv. Onos 
"bažnyčioje, liepos 28 d.>12 vai. 
kun. Antanas Saulaitis, S.J., 
a tnašaus šv. Mišias. Melsimės 
už mirusius ir gyvuosius lab
daros darbuotojus. Po pamaldų 
1 vai. p.p. Elenos ir Kazimiero 
Pocių ąžuolyne bus Balfo vasa
ros šventė. 

x A. G i e d r a i t i e n ė iš 
Willowick, Ohio, a.a. mylimo 
vyro Vytauto Giedraičio atmi
nimui atsiuntė 100 dol. auką 
dienraščio paramai. Nuoširdus ..Draugą' 
ačiū. Ta proga A. Giedraitiene' dėkojame, 
dėl vyro mirt ies reiškiame 
nuoširdžią užuojautą 

x A l g i m a n t a s K e l e r t a s , 
Brookfield, 111., „Draugo"' 
g a r b ė s p r e n u m e r a t o r i u s , 
l ietuviško žodžio ir veiklos 
rėmėjas, pratęsė prenumeratą 
su 50 dol. a u k a . Labai 
dėkojame. 

x „Draugo" renginių komi
t e t a s , kuris rengia gegužinę 
rugpjūčio 4 d., maloniai prašo 
tautiečių paaukoti bent kokį 
vertingą daiktą laimėjimams. 
Dovanos priimamos „Draugo" 
administracijoje darbo valan 
domis 9 vai. r. iki 4:30 v. p.p. ir 
šeštadieniais iki 12 valandos. 
Te l . (312) 585-9500. Iš anksto 
nuoširdžiai dėkojame. 

x L i epos 28 d., sekmadienį 
nuo 12 vai. vyks tradicinė 
Lietuvos Dukterų organizacijos 
gegužinė maloniam Marąuette 
Parko pavėsyje, 7000 S. Cali 
fornia St. Galima bus pasigar 
džiuoti sveiku lietuvišku mais
tu, namine gira ir kitais skanės 
tais. Gros nuotaikinga muzika 
ir bus progos savo laime iš
b a n d y t i t u r t i n g a m laimės 
šuliny. Laukiam gausiai ap
s i l a n k a n t visų na r ių su 
giminėm ir svečiais. Patariama, 
kas gali atsinešti lauko kėdutes. 
Kaip visada maloniai prašome 
narių ir ne narių sunešti 'prieš 

.VI.28) fantų laimėjimams į 
L.D.D. namelius, 2735 W 71th 
St. (atidaryta kasdien nuo 10 iki 
2 v.p.p). Tel. (312) 925-3211. 

fsk> 

LIETUVA 5 0 
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IV PASAULIO LIETUVIU SPORTO 2AIDYNFS 

Pasaulinėms lietuvių sporto žaidynėms išleisti pašto ženklai Lietuvoje. 

CH1CAG0J IR APYLINKĖSE 

Dail Vladas Lisaitis 

IDEOLOGINĖ TUŠTUMA 

x 55 SV. MAISTO PRO 
DŪKTŲ pr i s t a tome i n a m u s 
L I E T U V O J E : cukrus, ryžiai. 
mėsa, miltai , kondensuotas 
pienas, olandiškas sūris, špro
tai , aliejus, razinos, riešutai, 
kava, arbata, prieskoniai ir t.t. 
- $95 ŠVENTINIS SIUNTI
NYS: kava, razinos, riešutai, 
šp ro ta i , mėsa , š ampanas , 
šokoladas dėžutėse, gėlės - $65. 
T r a n s p a k , 2638 W. 69 St., 
C b i c a g o , I L 60629, t e l . 
312-436-7772. 

ARAS ROOFING 
Arvydas Ki«la 

D*nglam« ir taisoma 
visų rūšių stogus 

Tai 3 i2 4 3 * 9656 arba 
312-737-1717 

x Vytenis L ie tuvninkas , 
advokatas. Chicago, III. „Drau
go" nuoširdus rėmėjas, garbės 
prenumeratorius, pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo 50 dol. 
dienraščio stiprinimui. Nuošir
dus ačiū už lietuviško žodžio 
palaikymą. 

x P ra t ę sė prenumeratą su 
20 dol. auka, „Draugo" garbės 
prenurr.ratoriai, rėmėjai: dr. 
Juozas Makštutis, Palos Hts., 
III., Kazys Linkus, Miami 
Beach, Fla., Janina Liskevičius, 
Edward Boreisha, Paul Jankus. 
Visi iš Chicago, 111., Pius 
Domeika, Webster, N.Y., Jonas 
Kava l iūnas . New Smyrna 
Beach, Fla. Visiems tariame 
ačiū. 

x Amer ikos Lietuvių Tau
t inės s-gos gegužinė įvyks 
sekmadienį, liepos 21 d.; Ateiti
ninkų namų ąžuolyne. Kviečia
me narius su artimaisiais ir 
visus mums prijaučiančius. 
Karšti pietūs, baras ir kitos 
linksmybės. Pradžia 1 vai. p.p. 
Visi maloniai laukiami. 

(sk) 

x Norėdami atšvęsti įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreitis į Baltijos res
toraną, 8100 Robertą Rd. , 
Jus t ice , D. tel. 1-708-458-1400. 

(sk) 

x Nuvežame ir pa rvežame 
į New York'o ir Washington'o 
a e r o u o s t u s jūsų svečius iš 
Lie tuvos . Pasi t ikimas ir 
išlydėjimas, maitinimas, pra
važiuojamų miestų apžvalga 
foto atminimui, gėlės. Or
ganizuojamos kelionės į Nia
gara krioklį. Pravažiuojamų 
miestų apžvalga, maitinimas, 
nakvynė. Vaikams nuola ida ; 
iki 5 m. 60<7r, iki 10 m. 2 0 ^ . 

Kreiptis: tel. 312-847-3824. 
(sk) 

x KARGO J LIETUVĄ! Rū-
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuva BE MUITO! 
siunčiame ORO L I N I J A l 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
ternat ional , tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Avr., Hickory 
Mills, IL 60457. 

(sk) 

Komunist inei sistemai 
sužlugus rytinėj Europoje,at
sirado ideologinė tuštuma. 
Klasikinės sociologijos pagrin
dinis dėsnis reikalauja, kad 
ideologinė tuštuma ilgai negali 
egzistuoti ir turi būti užpildoma. 
Todėl ir vyksta skubios pastan
gos išvaduotuose kraštuose. Vie
toje komunistų skelbiamo inter
nacionalizmo atgimsta patrio
tizmas . Prispaustos tautos 
reikalauja sau pripažinimo ir 
lasivės. Tas ypač pasireiškia 
maišytose valstybėse: Jugosla
vijoje, Sov. Sąjungoje , Čekoslo
vakijoje, Rumunijoje, vėliau 
vyks Bulgarijoje ir Graikijoje. 

Sovietų struktūros persit
varkymas vyksta visose srityse. 
Glasnost leidžia piliečiams jau 
be baimės reikšti ir demon
struoti savo nuomones. Senas 
aparatas bando procesą sulė
tinti, bet kasdien praranda dalį 
savo įtakos. Tik piliečių, 
prislėgtų 70 metų pasyvumas, 
prailgina partijos gyvastį. Rusų 
sociologai tvirtina, kad jų tauta 
visados buvo religinga ir lin
kusi į misticizmą. Po revoliu
cijos žmonėms buvo grūdama 
komunizmo idėja, dal inai 
išstumdama religiją. Komuniz
mui subankrutavus , paliko 
tuš tuma, kur ia i užpildyti 
piliečiai pradėjo ieškoti 
pakaitalo, naujų priemonių, 

ka r t a i s i r nelabai rea l ių , valstybėse. Lenkija grąžino 
Rusams tipiškas variantas ta i karūna prie savo valstybinio 
noras bent dalinai grąžinti herbo. Walesa nešioja auksinį 
carine praeitį. žiedą su nauju herbu. Varšuvoje 

Štai ką neseniai turistai ir krautuvės, prekiaujančios her-
žurnalistai pastebėjo Maskvoje, bais, turi stiprią apyvartą, 
Į partinius „Sąjungų rūmus" genealoginės knygos ir doku-
rinkosi neįpastai atrodančių mentai labai vertinami. Su jų 
žmonių grupė pavieniai ir po- gabumais atsiras daugiau ba-
ruoti. Moterys apsivilkusios ii- Jorų negu buvo prieš karą.... 
gom sukniom, vyrai carinės ar- Rumunija ir Bulgarija galvoja 
mijos karininkų uniformomis, atstatyti monarchiją. Jų kara-
Vakariečiai pastebėjo, kad liai jau laukia, vienas Londone, 
vykstančių laikysena visai kitas Madride. 

x Indrė Povilaitytė, 14 m,, 
nori susirašinėti su to amžiaus 
jaunimu. 235300 Panevėžys, 
Algirdo 52-13. Lie tuva — 
Lithuania. (sk.) 

x Pasaul io Lietuvių cent
ras Lemonte, liepos 20 d., šeš
tadienį, 7 v.v. rengia smagų ir 
įdomų koncertą. Programą at
liks „Griežlė", kaimo kapela iš 
Kauno. Kviečiame atvykti pasi
klausyti ir pasidžiaugti puikiu 
koncertu. 

(sk.) 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 10! 
10 kg. (22 sv.) skaniausių mėsos ^ " v a į s t y b 

kitokia negu eilinių piliečių. 
Pas ta to viduje moter ims 
bučiuojama rankas ir. einant 
pro duris, jos leidžiamos eiti 
priekyje. Kreipiantis vienas į 
kitą naudojama mandagiai — 
„Jūs". Vaizdas užsieniečiams 
buvo panašus į „kaukių balių". 
Tačiau dalyvių elgesys rodė 
valandos rimtumą, nes tai buvo 
jų pirmas viešas pasirodymas. 

Kai fleitistas pradėjo groti 
„Dieve saugok carą" , visi 
dalyviai stovėjo nuleidę galvas. 
Mat visi dalyviai priklauso nau
jai sukur ta i bendruomenei 
„Roždestvo" (žodyne Kalėdos) — 
gimimas. Visi jie yra aristokra
tinės dvarininkijos palikuonys. 
Aišku, susirinko pirmą ar antrą 
kartą išsigelbėjusi nuo Sibiro, 
naudojant visokias gudrybes, 
kaip keičiant pavardes, slepiant 
savo genealogiją arba gudriai 
prisidedant prie naujos tvarkos. 
Bendruomenė sparčiai auga ir 
jau turi tūkstančius narių. 
Vienas steigėjų grafas Golicinas 
(pavardė žinoma iš rusų lite
ratūros) pobūvio metu pranešė, 
kad jie nepriklauso jokiam po
litiniam judėjimui, kad neskaito 
savęs elitu, kad jų tikslas atgai
vinti senas tradicijas, restauruo
ti cerkves, paminklus, dar išsi
laikiusius dvarų pastatus, mo
kyklose įvesti mandagumo 
pamokas, grąžinti pilietybes 
rusų tremtiniams, suruošti 
parodą surinkus dokumentus, 
kur būtų parodyta komunistų 
padarytos neteisybės dvarinin
kų luomui, ir Kalėdas pada-

ine švente. Šiai 

Ki tas re iškinys , gal net 
būdingas rusų tautai , jau prieš 
revoliuciją egzistavęs garsusis 
Rasputinas, tai palinkimas į 
misticizmą. Mater ia l i zmas 
Rusijos dar nepasiekė, nes visko 
t rūks t a . Religija kol kas 
prakt ikuojama visų pirma 
vyresnės kar tos . Todėl ir 
ieškoma ko kito. Atsirado 
šimtai „stebukladarių, mistikų, 
magnetistų, bioenergetikų". 

DARBAS LIETUVAI 

Prieš metus JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdyba, 
norėdama sustiprinti politinę 
veiklą Lietuvos naudai mūsų vi
suomenės tarpe surengė labai 
sėkmingą „Darbas Lietuvai" se
minarą VVashingtone. Šiais me
tais vėl kviečiame visus Lietu
vių Bendruomenės darbuotojus, 
LB apylinkių, apygardų atsto
vus, prie Lietuvos laisvinimo 
akcijos prisidėjusių organizacijų 
bei grupių narius, individualius 
Lietuvos interesams dirbančius 
asmenis į antrąjį „Darbas Lie
tuvai" seminarą, kuris vyks 
rugsėjo 20, 21, 22 dienomis Wa-
shingtone. 

Per praėjusius metus Ameri
kos lietuviai padarė labai aiškią 
pažangą Amerikos politinės 
veiklos srityje: įsigijome naujų 
draugų JAV Kongrese, įtakin
gųjų amerikiečių ir JAV spau
dos žmonių tarpe. Jau turime 
daug daugiau sąjungininkų mū
sų tautos nepriklausomybei gin
ti. Bet mūsų darbas dar nebaig
tas, reikia ieškoti daugiau 
įtakingų draugų, įjungti į darbą 
daugiau saviškių, tobulinti ir 
vienyti mūsų pastangas Lietu
vai pagelbėti. Tam šis semina
ras, „Darbas Lietuvai 0—1991" 
ir yra skiriamas. Jame bus pui
kių progų susitikti su ameri
kiečių politikos žinovais, Kong
reso ir Senato atstovais, vy
riausybės pareigūnais. 

Seminaro tikslai yra šie: stip
rinti asmeninius ir grupinius 

įteikia pažymėjimą sen. Bill Brad'ey New Jersey mieste. Iš kairės: lietuvių 
atstovė Loreta Stukienė. latvių — J. Blodnieks ir estų P. Parming, šalia — 
sen. Bill Bradley. 

produktų: 3 kg kapotas kumpis b e n d r u o m e n e i g a l i priklausyti 
konservuose (6 dėž.), 1 kg. liežu
vis drebučiuose (3 dėž.), 1 kg. 
vištiena savo sultyse (3 dėž.), 2 
kg. file natūralioje plėvėje, 1 kg. 
lietuviškas skilandis, 1 kg. 
kiaulienos šoninė šalto rūkymo, 
1 kg. „Lietuviška" dešra. Kreip 
tis: „ŽAIBAS" 9525 So. 79th 
Ave„ Hickory Hills, IL 60457. 
Tel. 708-430-8090. 

(sk) 

x KARGO I LIETUVĄ: dra 
bužiai, maistas, vaistai. MUITO 
NĖRA, KIEKIS NERIBOTAS. 
Pristatome į namus pigiau
siomis kainomis. Siuntinius 
mums siųskite paštu arba UPS. 
RŪKYTOS MĖSOS GAMINIAI 
su pristatymu į namus — 22 sv. 
tik $80. Pervežame dolerius į 
Lietuvą. Atlanta Import-Ex-
port, 2719 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-434-2121. 

(sk) 

x SIUNTINIUS PRISTA
TOME į namus LIETUVOJE. 
Rūbai, maistas vaistai — kie
kiai neriboti , muito nėra . 
Iš kitų miestų savo daiktus 
siųskite mums paštu arba 
UPS Transpak, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60619, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

visi, kurie vienu ar kitu būdu 
gali įrodyti savo kilmę. Tačiau 
nepriimami, tie. kurie buvo par
tijos nariai. 

Noras bent dalinai grįžti į 
praeitį pasireiškia ir kitose 

Įvairūs barzdočiai, ilgaplaukiai, 
žvakėmis apsistatę gydo nuo 
įvairių ligų: diabeto, paraly 
žiaus, akmenų ir t.t. Žymesni 
važinėja iš miesto į miestą ir pa 
cientų jiems netrūksta. Minios 
renkasi į kinų sales, sporto 
stadionus. Jų populiarumas 
išaugo tiek, kad milijonai 
piliečių dalyvaudavo seansuose 
per televiziją, kol pagaliau 
vyriausybė sustabdė. 

Telepatikai irgi labai popu
liarus. Neseniai netgi Tass 
agentūra pranešė, kad kai du 

jaunuol ia i norėjo pagrobt i 
lėktuvą, policija pakv ie t ė 
telepatą, kuris užtikrino, kad 
jaunuoliai jokios bombos neturi. 
Policija šturmavo ir t ikra i 
jaunuoliai nebuvo ginkluoti. 
Vienas pilietis pak laus tas , 
kodėl taip lengvai t ik ima, 
atsakė, kad „Mes tikime į viską, 
išskyrus komunizmą". Rusų 
psichologai tautiečių elgesį ban
do teisinti tuo. kad komunizmas 
atėmė iš jų viską. Tuštumą 
re 'kia užpildyti. 

E. R ingus 

ryšius su Lietuvos interesų rė
mėjais JAV Kongrese, Valsty
bės depar tamente ir kitose 
valdžios įstaigose; plėsti žinias 
apie JAV politiką Lietuvos ne
priklausomybės įgyvendinimo 
atžvilgiu; parodyti JAV prezi
dentui ir jo vyriausybės nariams 
Amerikos lietuvių tvirtą pasiry
žimą vieningai ir pilnai remti 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo ir pripažinimo akciją; 
tobulinti Amerikos lietuvių po
litinio darbo efektyvumą; plėsti 
politinių pažinčių ir ryšių tink
lą; stiprinti tarpusavio informa
cijos ryšius; planuoti naujus pro
jektus Lietuvos labui ir aptarti 
bei pradėti jų įgyvendinimą. 

Kviečiame visus, kuriems rū
pi Lietuvos reikalai, dalyvauti 
šiame seminare. Smulkesnė se
minaro programa bus paskelb
ta artimoje ateityje. Tuo tarpu, 
jei turėtumėte klausimų, prašo
me kreiptis į JAV LB Washing-
tono įstaigą tel. 703-524-0698, 
fax Nr. 703-524-0947. 

Dr . A n t a n a s Razma, 
JAV LB krašto valdybos 

pirmininkas. 
Dr . T o m a s Remeikas. 

Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas. 

IŠ ARTI IR TOLI 
K A N A D O J E 

— Ada i r Vilius Pė tera ič ia i , 
gyveną Montrealyje, giminių ir 
artimųjų tarpe atšventė mote
rystės 50 metų sukaktį. Ta pro
ga juos visi pažįstami sveikino. 
Sukaktuvininkai yra visuome
n in inka i , ypač mažlietuvių 
tarpe. 

— Alė S teponav ič i enė , Lie
tuvių Fondo valdybos sekretorė 
ir reikalų vedėja, pranešė, kad 
„Tėviškės žiburiams" jų 40 
metų sukakt ies proga paskirta 
tūkstant is dolerių. Tai fondo 
pašalpa lietuviškai spaudai. 

— H a m i l t o n o l ie tuviai bir
želio 14 d. prisiminė pirmuosius 
birželinius t rėmimus ir tautos 
genocidą. An t geležinkelio 
bėgių buvo padėta 50 raudonų 
rožių. Kun. J . Liauba sukalbėjo 
maldą, K. Deksnys perskaitė 
k o m u n i s t ų p a d a r y t u s nuo
stolius, kalbas pasakė kana
diečiai ir pareiškė lietuvių tau
tai užuojautą. Visą programą 
gerai tvarkė K. Deksnys ir M. 
Gudinskas. 

— Lie tuvių B e n d r u o m e n ė s 
d a r b u o t o j a i Darija, Kazys, 
Klara ir Laima Deksniai Ha
miltono Jaunimo centre su
rengė savo motinai Anicetai jos 
75 metų amžiaus minėjimą, 
kuriame dalyvavo artimieji. J i 
dar ir dabar gieda Aušros Var
tų parapijos chore. 

— A . a . E l e n a P l i o p l y t ė 
Steiblienė. daug metų gyvenusi 
Hamiltone, mirė Toronte birže
lio 19 d. Palaidota šalia savo vy
ro Šv. Jono lietuvių kapinėse. 
Laidotuvėmis rūpinosi duktė ir 
žentas. 

— A.a. C. Choromansk i s po 
ilgos ligos mirė Hamiltone ir 
palaidotas Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje. Liko 
nuliūdime žmona, dvi dukterys 
ir sūnus su šeimomis. 

— Vancouvery* B.C., mažo
je lietuvių kolonijoje mirė a.a. 
Antanina Špokaitė Bielskienė, 
91 metų, a.a. Ona Gulbinienė, 
87 metų, a.a. Stasys Maci
jauskas, 87 metų ir a.a. Vincas 
Meškauskas, 91 metų, kuris 
jaunas pabėgo į Vokietiją ir, 
užsidirbęs pinigų, atvyko į 
Kanadą. Taip pat mirė a.a. Sta
sys Dagilis, 77 metų. 

„Žemaitijos Saulių sąjunga" — Klaipėdoje neša ąžuolo vainiką Klaipėdos prijungimui prie Lietuvos 
atminti. Nuotr. Audronės Pakštienės 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Parbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
Šestad 9 v r iki 1 vai d 

i 


