
^ - , . - . - .T-> •->• T(-> •? r>T7l^/> ">'*>' * "","»> 

• -A , .-•—.-> ' •- • ? ' y v > c i 
„ A k > ; . x . v ^ . 1 J. >» • , - - t- J " - J 

f r- "• 

THE Linri-ILJ/\IM|/\|>J WORLO-WIDE D/\H V 
Vol. LXXXII Kaina 35 c. KETVIRTADIENIS - THURSDAN L I E P A _ J T J L Y 25, 1991 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 

TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Nr. 144 

Prezidentas ruošiasi 
į Maskvą 

Vizito metu lankysis Ukrainoje 
Washingtonas . — Kaip praė

jusį penktadienį prez. G. Bushas 
grįžo namo iš Anglijos, Graiki
jos ir Turkijos pasitarimų, tuoj 
pradėjo ruoštis viršūnių konfe
rencijai su prez. M. Gorbačiovu 
Maskvoje. Oficialūs administra
cijos pareigūnai sako, jog prez. 
Bushas nori, kad ta sesija kitą 
savaite Maskvoje pradėtų naują 
erą, kurioje ekonominiai klausi
mai ir bendradarbiavimas regio
niniuose reikaluose vyrautų 
Sovietų-Amerikos ryšiuose. 

To susitikimo formalus tikslas 
yra pasirašyti sutartį, kuri su
mažins tolimųjų distancijų 
(START) branduolines raketas, 
kai praėjusią savaitę Londone 
Bushas ir Gorbačiovas galutinai 
susitarė po abiejų delegacijų 9 
metų derybų Genevoje. Be to, 
abu prezidentai diskutuos naują 
ginklų kontrolės fazę, įskaitant, 
kad dar daugiau būtų nusigink
luota ir apie galimą amerikie-
čių-sovietų bendradarbiavimą, 
kad neišplistų branduoliniai 
ginklai kitur pasaulyje, sako 
Baltųjų rūmų pareigūnai. Tai 
būsianti konferencija ekonomi
niams, politiniams ir regioni
niams klausimams aptarti. 

Bus n e t ik Maskvoje 
Numatyta, kad prez. Bushas 

išvyks į Maskvą pirmadienio 
rytą ir dvi dienas tarsis su prez. 
Gorbačiovu minėtais klausi
mais. Tačiau daugelį stebina 
žinia, kad prez. Bushas žada ap
silankyti ketvirtadienį, rugpjū
čio 1 d., Ukrainos sostinėje Ki
jeve, tuo būdu plečiant ryšius su 
individualiomis respublikomis 
Sovietų Sąjungoje. 

Vedant labai ,.slidžią ir 
ba l ansuo tą" pol i t iką t a r p 
opozicijos Sovietų Sąjungoje ir 
Gorbačiovo palaikymo, JAV 
prez. Bushas žada susitikti su 
Sovietų Respublikų vadais, 
įskaitant ir Pabaltijo vadus, o 
t a i p pat ir t u r ė t i atskirą 
pasimatymą su Rusijos Respub
likos prezidentu Borisu Jelcinu 
Tačiau Baltųjų rūmų spaudos 

direktorius sako, kad preziden
to kelionės planai dar nėra ga
lutinai nustatyti ir kad gali būti 
ir jo vizitai kitur, pavyzdžiui 
Leningrade. I Washingtoną pre
zidentas turėtų grįžti rugpjūčio 
2 d., rašo „New York Times" lie
pos 23 dienos laidoje. 

Regioniniai k laus imai 
START sutarties pasirašymas 

šį kartą būsiąs labiau pompos 
požvilgio, pabrėžiant istorinį 
sutarties faktą. Išbandant naują 
bendrada rb iav imą t a r p 
Maskvos ir Washingtono, kuris 
anksčiau buvo parodytas Persų 
į l ankos karo metu, abu 
prezidentai kalbėsis, kaip ben
dromis jėgomis išspręsti ara-
bų-žydų ginčą ir sukviesti jų 
ta ikos konferenciją. Todėl 
Bushas ir norįs žinoti Izraelio 
nusistatymą prieš jam vykstant 
į Maskvą. Darbotvarkėje bus 
taip pat ekonomijos ir prekybos 
klausimai, bet Bushas nesąs 
pasiruošęs siūlytį finansinę 
pagalbą Kremliui, nors Gorba 
čiovas išvykdamas iš Londono 
pasakė, kad jis norįs iš Vakarų 
daugiau paramos. 

Prez. Bushas kelsiąs Maskvo
je ir regionalinius klausimus, 
neskaitant jau minėto Vidurio 
rytų klausimo. įskaitant Afga 
nistaną ir Kubą. Baltųjų rūmų 
pareigūnas sako, jog visa tai 
rodo. kaip giliai JAV yra jsijun-
gusios į Sovietų reikalus, prie 
kurių priklauso ir Busho susi 
t ikimas su Sovietų respublikų 
vadais. Jelcinas jau buvo priim
tas Washingtone, šį kartą su juo 
Bushas susitiksiąs privačiam 
pokalbiui, bet kitų respublikų 
vadai būsią priimti kartu vieno
je grupėje, gal būt Amerikos 
ambasadoriaus namuose Mask
voje. 

Nežiūrint jog Sovietu Sąjunga 
bendrauja su JAV. tačiau ji 
Jugoslavijos klausimu pasisako 
skirtingai — už jos nedalomu
mą, o JAV už taikų ir demokra
tišką kelią Slovėnijai ir Kroa
tijai. 

Laisvės Lyga protestuoja 
Vilnius. 1991 liepos 16. (LIC) 

— Šiandien Lietuvos Laisvės 
Lyga (LLL) Vilniuje skleidė 
lapelius kviečiančius visuo 
menę 17 vai, atvykti prie 
Lietuvos Demokratų darbo par 
tijoslLDDP) rūmų Pilies gatvė 
je protestuoti prieš „LDDP 
bandymą sugrąžinti komunisti
nę valdžią" ir „kainų kėlimą". 
Lietuvos konsultacinis seimas, 
susidedantis iš įvairių politiniu 
grupuočių, t.y. LLL, Šaulių 
sąjungos, Žemės savininkų są
jungos, Darbininkų sąjungos. 
Nepriklausomybės partijos lie
pos 10 paskelbė nutarimą, kurio 
pilną tekstą čia pateikiame. 

Lietuvos Konsultacinio seimo 
sekretoriato nutarimas dėl bu 
vusių nomenklatūrininkų dar 
bo vadovaujančiose pareigose 

Lietuva gyvena nepaprastai 
sunkias dienas — jaučiamas vis 
didėjantis Kremliaus spaudi 
mas, kenkėjišką darbą tebedir 
ba omoninkai, o pakeitusi savo 
pavadinimą, bet nepasmerkusi 
nusikalstamos veiklos ir nepri 
s i imant i a t sakomybės už 
padarytus nusikaltimus, LDDP 
siekia bet kokia kaina vėl 
susigrąžinti absoliučią valdžią. 

Atsižvelgdamas į tai. LKS 
sekretoriatas siūlo: 

1. Lietuvos Aukščiausiajai 
Tarybai ir Respublikos vyriau
sybei , valstybės a t k ū r i m o 
l a iko ta rp iu . nesk i r t i į 
valstybinės valdžios ir valdymo 
instancijas buvusių LKP va 
dovų ir nomenklatūrinių dar 
buotojų, nepriklausomai nuo to. 
kok ia i part i ja i j ie dabar 
bepriklausytų. 

2. Neskirti A. Dobravolską 
Lietuvos Respublikos viceprem 
jeru, o G. Kirkilo — ministru be 
portfelio. (LIC pastaba: Šian 
dien AT-ba išklausė ir patvir
tino Socialinės apsaugos minis
trą A. Dobravolską Ministro pir 
mininko pavaduotojo parei 
goms). 

LKS Sekretoriato nariai 

— Rumuni jos buvęs slapto 
šios policijos vadas gen. Julian 
Vlad buvo nuteistas 9 metus 
kalėti už padrąsinimą šaudyti 
demonstruojančius rumunus. 

— Burmai JAV paskelbė 
ekonomines sankcijas, kadangi 
nesustabdo opiumo transporto i 
Vakarų valstybes ir neišleidžia 
iš kalėjimų politinių kalinių 

Prez, Jelcino dekretas 
Komunistams uždrausta veikti Rusijos 

valstybinėse įstaigose 

-JAV prezidento G. Busho valstybinis sutikimas Graikijoje, praeinant jam su prezidentu Constan-
tine Caramanlis pro garbės sargybą Atėnuose. Čia pr>-.-. Bushas pažadėjo padėti Graikijai, Turki 
jai ir Kiprui susitarti dėl jų ginčijamų klausimų, kai 19T i m Turkija padarė invazija l Kipro salą. 

Nuo Vancouverio iki 
Vladivostoko 

Berlynas. — Čia atvykęs tartis % 
Valstybės sekretorius James 
Baker ragino sudaryti naują 
sąjungą, kuri būtų nuo vaka
rinių Amerikos krantu iki Pa-
cifiko Sovietų Sąjungos, bet kar
tu kreipėsi į Sovietų Sąjungą, 
kad ji paskubėtų su savo refor
momis. 

Kalbėdamas išvakarėse Hel
sinkio pakto valstybių užsienio 
reikalų ministerių suvažiavime, 
Bakeris pasakė, jog Sovietų 
Sąjungos įvedimas į Amerikos-
Europos sąjungą, kuri organi
zuojasi po komunizmo žlugimo, 
būtų vienas didžiausių Ameri
kos ir jos sąjungininkų laimėji
mas. Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferencija 
su 34 tautų dalyvavimu, įskai
tant Sovietų Sąjungą ir JAV, 
turinti svarbią rolę komunizmo 
žlugime, tokia nauja sąjunga 
padėtų išvengti tų sąlygų, 
kurios buvo Europoje prieš 1914 
metų rugpjūti, kalbėjo Bakeris, 
turėdamas minty I Pasaulinio 
karo pradžią. Ši Helsinkio kon
ferencija galėtu būtio pagrindu 
naujai .,Euro Atlanto bendruo
menei, kuri tęstųsi nuo Van
couverio iki Vladivostoko" 
Sovietų Tolimųjų rytų dalyje. 
Bet tik patys Sovietai tegali nu
spręsti, ar nori tokioje sąjungoje 
dalyvauti. 

Svarb iaus ias da lykas — 
reformos 

Tačiau pagrindinė sąlyga yra, 
kad Sovietų prez. M. Gorbačio 
vas turėtų tvirtą planą refor-

Raštas lietuviams 
Washingtonas . — JAV LB 

įstaiga informuoja, jog Baltųjų 
rūmų pareigūnas Jim Schaefer 
prezidento Bush vardu atsiuntė 
JAV LB krašto valdybai padėką 
už prezidentui nusiųstas petici
jas, kurias pasirašė tūkstančiai 
lietuvių Dainų šventės metu. 
Ponas Schaefer užtikrina, kad 
Baltieji rūmai skiria didelį 
dėmesį l ie tuvių min t ims 
išreikštoms peticijoje. Kaip 
žinia, peticijoje prezidentas 
Bush buvo prašomas pripažinti 
Lietuvos vyriausybę, pasmerkti 
sovietų siautėjimą Lietuvoje, 
sulaikyti ekonominę parama 
Sovietų Sąjungai iki bus išvežta 
kariuomenė iš Lietuvos. 

moms su aiškia laisvo verslo 
sistema. Tos sistemos įvairūs 
sektoriai, vakariečiu ekspertų 
padedami, turėtų ducii greitus 
rezultatus, o svarbiausias sek
torius esąs energijos šaltiniai. 
Kitas sektorius — tai maisto 
paskirstymas Sovietų Sąjungo
je, kuris sudaro jiems didele 
problemą. Savo kalboje Bakeris 
pareiškė, jog JAV gali palaikyti, 
kad Sovietai būtų priimti sąjun
giniu nariu į Tarptautinį pinigų 
fondą. Tada amerikiečiai galėtų 
padėti išvystyti alyvos pagami
nimą pačioje sąjungoje. Bet kad 
tokioje sąjungoje, kurioje būtų 
JAV, Kanada ir Vakarų Euro
pa, norėtų būti ir Sovietų Są
junga, tai pirma ji turėtų prisi
imti demokratinę sistemą, pliu
ralizmą ir prekybine ekonomiją. 

Telegrama Vagnoriui 
Vilnius. Liepos 17 d. -

Vilniaus radijas paskelbė, jog 
Sovietų general inio š tabo 
viršininkas gen. Michailas 
Moisejevas. vos grįžęs iš 
VVashingtono, pasiuntė tele
gramą Lietuvos min. pirm. 
Gediminui Vagnoriui ir pasiūlė 
sudaryt i bendra komisiją 
Pabaltijyje, kuri kontroliuotų 
civilių-kariškių :fampą tame 
regione. Moisejevas įsakė Pabal
tijo komendantams tartis su 
trijų respublikų vyriausybėmis, 
kad būtų baigt:; ta įtampa. 
Panašios telegramos buvusios 
pasiųstos Estijos ir Latvijos vy
riausybėms. 

— „Lietuvos ry tas" skelbia, 
jog Lietuvos socialinio migraci
jos skyriaus vadovas Vladimiras 
Gražulis pranešė, kad 1990 
metais imigravo į Lietuvą 
13,000 žmonių iš kitų Sovietų 
respublikų, bet maidaug 20.000 
išemigravo. 1991 metų pirmojo
je pusėje mažda ;£ 10-11,000 
žmonių imigravo, o maždaug 
15,000 emigravo S;s migracijos 
pasireiškimas w k s t a dau
giausia rusų tautvbės žmonių 
tarpe. 

— Suomijoje Ims renkamas 
krašto prezidentas tiesioginiu 
žmonių balsavimu pirmą kartą 
po 1917 metu. kai buvo pa 
skelbta nepriklausomybė. Rin 
kimai bus vykdomi 1994 me
tais. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— V a l s t y b ė s departamento 
sekretorius James Bakeris III 
vizituos Mongoliją ši savaitgalį 
prieš skrisdamas į Maskvą, 
kurioj įvyks viršūnių konferen
cija liepos 30 ir 31 dienomis. 

— Jungt in io štabo viršininkas 
gen. C. Powell lankosi Maskvo
je ir aptaria su Sovietų štabo 
vadais, kaip geriau būtų galima 
paversti Sovietų karo pramonės 
fabrikus kasdieninių prekių 
gaminimui. 

— Kinijos ekonominis lygis 
šių metų pirmojoje pusėje padi
dėjo 6 . 1 ^ . nežiūrint ją ištikusio 
potvynio. Tačiau kinai negalėjo 
parduoti savo prekių maždaug 
už 4 bilijonus dolerių, kurios yra 
sukrautos sandėliuose. 

— Kuvvaito karalius apdo 
vanojo aukščiausiu savo šalies 
ord inu generolą Norman 
Schvvarzkopf už išlaisvinimą jo 
krašto iš Irako okupacijos. 
Generolas buvo nuvykęs at
sisveikinti su savo kariais, 
kuriu ten dar yra 3.700. 

— K r o a t i j o s p rez iden tas 
Franjo Tudjman įspėjo savo 
respubl ikos žmones bū t i 
pasiruošus sunkiom dienom, net 
ir k a r u i , k a i j is išėjo iš 
Jugoslavijos prezidentūros pasi
tarimų. Paskutiniu metu vėl 
žuvo 20 žmonių susirėmimuose 
tarp kroatų policijos dalinių ir 
serbų. 

— Maskvo je sužinota, jog 
Estijos nebepriklausomos Ko
munistų partijos Maskvai pir
masis sekretorius Enn- Arno 
Sillari tebepriklauso Sovietų 
Politbiurui, kuris dalyvauja jų 
posėdžiuose. Buvo manoma, kad 
jis nuo sausio mėnesio nebėra 
Politbiuro nariu. 

Maskva . — Reuterio žinių 
agentūra paskelbė, jog Rusijos 
Respublikos prezidentas šešta
dienį išleido dekretą, kuriuo 
uždraudžia Komunistų partijos 
organizacijai veikti valstybinėse 
Rusijos įstaigose ir darbovie
tėse. 

Dekretą atspausdino respub 
l ikos informacijos įstaiga, 
pastebėdama, kad šis įsakymas 
liečia ir fabrikus, ūkius ir visas 
įstaigas. Prez. Jelcinas, kuris ir 
pats pasi t raukė iš partijos, 
įteikė įstatymo projektą savo 
Aukščiausiajai Tarybai, kad 
būtų uždraustos partijos celės 
KGB, policijoje ir visose kariuo
menės daliniuose Rusijos Fede
ralinės Respublikos teritorijoje. 

P a s i t r a u k ė iš parti jos 
Šis dekretas taip pat galioja ir 

Rusijos provincijoms. Jis partinę 
veiklą leidžia tik ne darbo metu 
už tų įstaigų bei įmonių ribų. 
Nežiūrint, kad partijos įtaka 
yra sumažėjusi, bet ji iki šiol dar 
jaučiama kiekvienoje vietoje ir 
par t i ja i vis d a r kai kur 
l enk iamas i . Tuo dekretu 
norima panaikinti jos įtaką 
žmonių gyvenime ir sulyginti ją 
su kiomis partijomis. Jelcino 
dekretas paskelbtas kaip tik tuo 
metu , ka i senųjų pažiūrų 

Šalčininkų lenkai 
nori pasilikti su 

Maskva 
Maskva. Liepos 17 d. — 

Keturių Sovietų respublikų 
mažumų gyventojai, kurių vy
riausybės nepasirašo siūlomos 
Centro sąjunginės sutarties, 
kreipėsi į Sovietų Sąjungos 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatus, kad jiems būtų leista 
pasirašyti unijos sutartį. Šį jų 
prašymą atspausdino „Izvest-
ijų" d i e n r a š t i s , kur is y ra 
leidžiamas Sovietų vyriausybės. 
Tai abchazų ir pietų Ossetijos 
autonominės srities Gruzijoje 
žmonių grupė, gagauzų žmonių 
grupė Moldovoje, Estijos tarp 
regioninė taryba ir lenkų grupė 
Šalčininkų rajone Lietuvoje. Jie 
savo pareiškime dėsto, jog 1990 
m. balandžio įstatymas at
siskyrimo k laus imu leidžia 
mažumų autonomines terito
rijas pasilikti Sovietų Sąjungos 
dalimi ir prašo, kad būtų suda 
ryta komisija nuspręsti jų 
teisėms pagal minėtą įstatymą 
ir pagal naująją Unijos sutartį 
Ši žinia buvo pranešta Miun 
chene per „Laisvės" radiją. 

— Prez. G. Bushas suruošė 
a t s i sve ik in imo vakar iene 
Turkijos prezidentui Turgut 
Ozalui, prieš grįždamas į Wa-
shingtoną. 

komunistai pradėjo žiauriai 
pulti Gorbačiovą ir jo reformas. 

Pranešama, jog du Gorbačiovo 
artimi bendradarbiai — buvęs 
užsienio reikalų ministeris E. 
Ševardnadze ir jo politinis 
patarėjas A. Jakovlevas, kurie 
vadovauja naujam Demokrati
niam Reformų sąjūdžiui, žada 
dalyvauti ateityje rinkimuose 
prieš senųjų komunistų kan
didatus. Ševardnadze pasitrau
kė iš partijos, bet Jakovlevas 
dar tebėra. Šią savaitę įteikė 
pareiškimą Rusijos Respublikos 
ministeris pirmininkas L. Sila-
jevas , k a d pas i t raukia i š 
Komunistų partijos narių. Iki 
šiol Gorbačiovas ir Jelcinas 
pasakė, kad palaiko naująjį 
sąjūdį, tačiau į jį nė vienas iš jų 
neįstojo 

Gorbačiovo kr i t ika 
Šiandien įvykstančioje Komu

nistų partijos Centro komiteto 
sesijoje, sakoma, bus susilaukta 
žiaurių puolimų iš senųjų komu
nistų tarpo, tačiau, manoma, 
kad Gorbačiovas išsilaikys, nes 
tarptautinė politika jam yra 
palanki. Tik Maskvos miesto 
partijos vadas Jurijus Proko-
fievas pareiškė, kad Gorbačiovas 
turėtų pasitraukti iš Sovietų 
Sąjungos Komunistų partijos 
vado pareigų ir kad skilimas pa
čioje partijoje yra neišven
giamas. 

Svarbiausias dalykas yra, jog 
Komunsitų partijos prestižas ir 
galia sumažėjo visose sovietų 
žmonių gyvenimo srityse ir 
praktiškai nebeturi politinėje 
sistemoje didesnės įtakos. Kai 
praėjusiais metais buvo ja i 
Konstitucijoje garantuotos tei
sės panaikintos, tai ji niekada 
nebeatgavo savo prestižo visuo
menėje ir iki šiol nesurado kelio 
į viešąjį žmonių gyvenimą. 

Nuo Sio aukuro Senuosiuose Trakuose buvo uždegta IV 
Pasaulio lietuviu sporto žaidynių ugnis. 

Zenono Sebastinavičiaus nuotrauka 

Gorbačiovo 
palyginimas 

M a s k v a . Liepos 20 d. — 
Prezidento Gorbačiovo spaudos 
reikalų atstovas Vitalis Ig-
natenko pasakė reporteriams, 
jog Gorbačiovas, kalbėdamas 
septyniems didžiųjų ekonomi
nių valstybių vadams Londone, 
ilgai kalbėjo apie respublikų 
ryšius. įskaitant ir Pabaltijo 
valstybes, su Centru Maskvoje. 
Pagal jį. Gorbačiovas pasakęs, 
jog Sovietų Sąjungos ryšiai su 
Rytų Europos kraštais „pri
mena šeimos ryšius, kurioje 
partneriai gyvena ilgai kar tu 
šeimoje, paskui skiriasi, o 
paskui gyvena atskirai, o vėliau 
supranta, kad be vienas kito 
negali gyventi". Gorbačiovas 
pakartotinai pasakęs, kad kas 
nors ..panašaus'* atsitiks ir su 
tomis respublikomis, kurios 
nori atsiskirti iš Sovietų Są
jungos. 

KALENDORIUS 

L i e p o s 25 d.: Jokūbas 
apaštalas. Aušrinė. Kristupas, 
Kargaudas. Suvaida. 

Liepos 26 d.: Ona. Joakimas, 
Gluosnis, Greitutė, Daugintas, 
Eigirdė. Meilė. 

ORAS ( HICAGOJE 

Saule teka 5:37. leidžiasi 8:17. 
Temperatūra dieną 76 1., 

naktį 58 1. 
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PRISIMINTINA 
KULTŪRINĖ IŠVYKA 

112-tos Lietuvos Vyčių kuopos 
Chicagoje valdybos na rė 
kultūriniams reikalams Estelle 
Rogers suorganizavo išvyką į 
Drury Lanes teatrą Oakbrook. 
Illinois, pasiklausyti aktorės 
Ann Jillian koncerto. Išvyka 
buvo sėkminga — dalyvavo net 
60 susidomėjusių Lietuvos 
Vyčių. Aktore buvo pasveikin
ta ir apdovanota gėlėmis. 
Estelle Rogers įteikė 112-tos 
Lietuvos Vyčių kuopos gėlių 
puokštę, o Algirdas Brazis — 
Vidurio Amerikos Lietuvos 
Vyčių apygardos puokštę. Ann 
Jillian buvo labai nuoširdi ir po 
koncerto nemažai laiko praleido 
su Lietuvos Vyčiais. Puikus 
koncer tas , n e u ž m i r š t a m a s 
vakaras, kurio prisiminimas 
liko įamžintas pasiliekanėia 
nuotrauka. 

LIETUVOS VYČIU 
PAGALBA LIETUVAI 

Rita Zakarkaitė. Lietuvos 
Vyčių apygardos valdybos 
l ietuviškų re ikalų vedėja, 
atstovaudama Lietuvos Vyčių 
Vidurio Amerikos apygardos 
pirm. Algirdui Braziui, liepos 5 
d . Lietuvon vyks t anč i am 
Valdui Adamkui įteikė du 
čekius, sk i r t u s pagelbėt i 
Lietuvai, jai jungiantis į laisvų 
valstybių šeimą. 

Pirmas čekis — 5.000 dol. 
sumoje bus panaudotas nu
pirkimui reikalingai gamtos 
aplinkos kontrolės aparatūrai, 
būt inam Lietuvos upių ir 
vandens srovių valymui nuo 
užteršimo ir atstatymui į jų 
pirmykšte būkle. 

Lietuvos Vyčiai džiaugiasi 
savo tarpe turėdami Valdą 
Adamkų, Didžiųjų ežerų re
giono aplinkos ir gamtos ap

saugos administratorių, kurio 
įstaigos kontrolėje yra Min-
nesotos. Wisconsin. Indianos. 
Illinois, Michigan ir Ohio vals
tijos. Valdas Adamkus keliuose 
ta rp taut in iuose aplinkos ir 
gamtos apsaugos suvažiavi
muose atstovavo Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms. Susipa
žinęs su Lietuvos vandenų 
užteršimu jis geriausiai žino 
kurie instrumentai labiausiai 
reikalingi Lietuvos vandenų 
valymui. 

Antras čekis - 3.000 dol. 
sumoje , sk i r i amas knygų 
aukštosioms mokykloms, ypač 
technikos srityje, nupirkimui. 
Šių knygų didelis t rūkumas 
Lietuvoje. 

Lietuvos Vyčiai, nors ir nela
bai gausi organizacija, bet jos 
n a r i a i yra pasiryžę visais 
galimais būdais ir priemonėmis 
padėti savo protėvių kraštui 
šiame jai kritiškame momente 
kovoje dėl laisvės. 

F r a n k Svelnis 
Lietuvos Vyčių Viduriu 

Amerikos apygardos vaidybos 
iždininkas. 

112-TOS KUOPOS VEIKLA 
1991 M. VASARĄ 

Šių metų rugsėjo mėnesio 8 
dieną Svč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapija Marquette 
Parke rengia metinę Šiluvos 
procesiją ir atlaidus. Visos 
lietuvių visuomeninės bei baž
nytinės organizacijos kviečia
mos šiame renginyje dalyvauti. 
Procesijos pradžia bus 1:15 va
landą p.p. Renkamasi Marijos 
aukštesniosios mokyklos auto
mobilių pasistatymo aikštėje 
(prie 68 ir Californijos gatvių). 

112-toji kuopa į Lietuvos 
Vyčių Visuotinį seimą, rugpjū
čio 1-4 dienomis vyksiantį St. 
Petersburg Beach, FL. siunčia 
21 atstovą. Vienas šio suvažia-

IV P L S ŽAIDYNĖS 
VIETINĖJE S P A U D O J E 

Detroito ,.News" dienraštis, 
hepos 17 d. laidos sporto žinių 
skyriuje rašo. kad Detroito spor
to klubas ..Kovas" vyksta daly
vauti IV PLS žaidynėse Lietuvo
je. Rašoma, kad iš JAV vyksta 
600 sportininkų, o iš Kanados — 
100. 27 sporto šakų varžybos 
vyks 18-koje Lietuvos miestų. 
Švente prasidės liepos 27 dieną 
ir baigsis rugpjūčio 4 d. Minima, 
kad iš Detroito vyksta 52 spor
tininkai ir 35 turistai. Sporto 
klubas gabena savo vyrų 
krepšinio komandą, 10 lauko 
teniso žaidėjų penkis šaudymo 
sportininkus, tris t inklininkes, 
dviratininką, biliardo ir kitų 
šakų sportininkus. 

KOVIEČIAI TINKAMAI 
PASIRUOŠĖ 

Detroito sportininkai kruopš
čiai pasiruošė: įsigijo naujas 
išeigines bei sportines unifor
mas ir net klubo vėliavą. 
Ryšininkė su spauda Liuda 
Rugienienė su t iko būt i ir 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
va landėlės ko re sponden t e 
žaidynių metu. 

A k t o r ė A n n J i l l i a n — Jūratč- N a u s ė d a i t ė (II ei 
C h i c a g o s L ie tuvos vyčiais . 

vimo rengimo komiteto pirmi 
ninku buvo a.a. Albertas Za-
karka. Linkim atstovams sėk
mės darbuose. Dabartiniam 
rengimo kom. pirm Robertui 
Martin, 16-tos kuopos nariui, 
geriausios sėkmės darbo tąsoje. 

Praėjusiame Centro valdybos 
posėdyje, buvo nutarta priimti 
Los Angeles 133-čią kuopą į 
Vidurio Amerikos apygardą, 
nes vakarų pakraštyje nėra 
susiorganizavusios apygardos. Lietuvos Vyčių centro 
Šis sprendimas teikia progą ka- valdyba, birželio mėnesio 15 
liforniečiams vyčiams susijungti dieną susirinkusi Šv. Antano 
su organizacijos kamienu, parapijoj. Detroite, nutarė pa 
112-toji kuopa sveikina gerbt tarptautines teisės advo-
133-čiąją kuopą! katą Wi!liam J H. Hough III ji 

Gruodžio 17 dieną, mėnesinio Lietuvos Bičiulio žymeniu, 
kuopos sus i r ink imo metu. kuris bus jam įt'iktas per Vyčių 
112-toji kuopa rengia vakarienę seimą. rugpjūč;'> 1-4 dienomis 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo vyksiantį St. Petersborg Beach. 
parapijos salėje. Šiais metais už FL. 

• t i U e ' s u į jos k o i u - i t ą D r u r y L a n e a t v y k u s i a i s 

suprast i ii susikalbėt i 
lietuviškai. Lietuvos vyčiai yra 
paskelbę rašiniu konkursą tokio 
kandidato suradimui. Jei esat 
suinteresuoti arba pažįstate tin 
karną kandidatu, susisiekite <u 
36-tos kuopos nare Sabina rlea 
son, tel. 708 'i. 3 0066. 

VVTLLIAM J.H HOUGH, III 
- LIETUVOS BIČIULIS 

įėjimą reikės susimokėti. Kai
nos bus paskelbtos . Šiais 
metais rengiame loteriją, kuri 
bus pagrindinis iždui padidinti 

W. Hough gimęs lapkričio 16. 
1956. Philadelphia. PA Euro 
pos istorijos studijas baigė 
bakalauro laipsniu Colby Col 

užmojis. Bilietai bus išsiuntinėti lege \Vaterville. MA. Cum laudt 
paštu. Kviečiame visus dosniai baigė New York Law School: 
paremti šį projektą. redagavo Nevv York Law School 

Rugsėjo mėnesį Visų Šventų- Journal of International and 
jų Šv. An tano parapijoje Comparative Law. Internatūra 
Bridgeporte įvyks Vidurio atliko pas teisėja David Hackei 
Amerikos apygardos posėdis. Souter. kurį prezidentas George 
Šiame posėdyje bus aptart: 
finansiniai reikalai, kurių svar
biausias — statybos klausimas. 
Kviečiame dalyvauti, kad turė-

Bush neseniai paskyrė į Aukš 
čiausią Amerikos teismą, Wa 
shington, DC Parašęs daugybe 
straipsnių Rytų Europos klausi 

tumėte progą pareikšti savo mais. Ypač jį domino Pabaltijo 
nuomonę. kraštų klausimas. Pavyzdžiui: 

Lietuvos Vyčių organizacija „The Baltic States: A Case for 
ieško atstovo, kurį galėtų siųsti Defacto Recognition", ..Inter 
į kas ketveri metai rengiamą national Law and the Baltic 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo States: The Case for Nonrecog 
kongresą. Šių metų kongresas nition", „The Annexation of the 
vyks Pietų Amerikoje. Argenti Baltic States and its Effect on 
noje. Kandidatas turi būti tarp the Development of Lav. Prohi 
18 ir 30 metų amžiaus, turi biting Forcihle Seizure of Ter-

ritory" bei daugybę kitų. Jis iki 
šiol yra Lietuvos Respublikom 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi 
ninko Vytauto Landsbergio. 
Alto. Batono bei kitu organiza 

Adrian. Michigan, įsigydamas 
bakalauro laipsnį. Liepos 20 
dieną tėveliai. Dalia ir Antanas 
Rackai, suruošė jam užbaigimo c i J u R > ' t u Europos kraštų 
puotą į kuria susirinko giminės tarptautines teisės patarė; 

„ D A I N A V O S " M E T I N Ė J E 
Š V E N T Ė J E 

„Dainavos" jaunimo stovykla 
liepos 21 d. šventė savo 35 metų 
veiklos sukaktį. { tradicinę 
m e t i n ę šven tę suvažiuoja 
daugiausiai detroitiečiai. Šiais 
metais šventėje matėsi svečių iš 
Clevelando, Chicagos, Toronto 
ir net iš Floridos. Buvo atvy
kę buvę de t ro i t i eč ia i ir 
spaudos bendradarbiai Julija ir 
Jonas Kučinskai iš Miami, 
Floridos, ir Bronė ir Alfonsas 
Nakai iš Sunny Hills, Floridos. 
Metinėje šventėje ir rėmėjų 
suvažiavime dalyvavo buvę 
detroitiečiai, vieni iš Dainavos 
stovyklos steigėjų, Jadvyga ir 
dr . Adolfas Damušia i . 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė įrašė pasikalbėjimą 
su dr. Adolfu Damušiu apie jo 
įspūdžius iš birželio mėnesio 
viešnagės Lietuvoje. Pasikal
bėjimas bus perduotas liepos 26 
d. radijo laidoje. Šią savaitę 
. .Dainavos" stovykloje sto
vyklauja ateitininkai sendrau 
giai. 

SPORTININKAS A. RACKA 
BAIGĖ KOLEGIJĄ 

Antanas P. Racka sėkmingai 
baigė Siena Heights kolegija. 

ir draugai. Antanas P. Racka 
studentavimo metu, dalyvavo 
kolegijos sporto veikloje, žais
damas krepšinio komandoje, už 
kurią buvo įsigijęs mokslui 
stipendija. Šiuo metu vyksta 
kartu su Detroito „Kovo" 
krepšininkais dalyvauti IV PLS 
žaidynėse. 

BALFO IŠVYKA 
I „PILĖNUS" 

Sekmadienį, liepos 28 d., 
Detroito Balfo 76-to skyriaus 
valdyba rengia išvyką į 
„Pilėnų" stovyklavietę. Visi 
BALFO nariai ir visuomenė 
kviečiama išvykoje dalyvauti. 

A.A. SARAH MOSTEIKO 

Liepos 20 dieną, Mt. Olivet 
kapinėse Detroite, buvo palai 
dota a.a. Sarah Mosteiko, 94 m 
amžiaus. Paliko vyrą Frank. 
sūnų Edvvard ir marčią Joanna, 
penkis vaikaičius, 12 provai
kaičių ir tris brolius. Mosteikai 
buvo verslininkai, turėjo savo 
gėrimų užeigą. Rėmė lietuvišką 
veiklą ir buvo aktyvūs lietuvių 
kolonijos nariai Laidotuves 
tvarkė Step-Stepanausko laido 
tuvių namai. 

Im 

Norėdamas a rč iau pažint: 
Lietuvos pt oblemas. jis aplank' 
Lietuvą, taip pat daugelį Jung 
tinių Tautų misijų. įteikdamas 
knygą ..Vilnius — a Terril 
Beauty is Born". 

Sunku būtų išvardinti visus 
William Hough žygius Pabalti 
jo bei kitu pavergtų tautų labui. 
Nelengva būtų surasti kitatau
ti, labiau nusipehrasįLietuvai. 
Nebent Juozas Eretas. 

Dalia Bulvičiūtė 

DAYTONO VYČIAI 

Šių metų gegužės mėnesio 
Dayton, OH, 96-tos Lietuvos 
Vyčių kuopos susirinkime buvo 
paminėti organizacijos kūrėjai. 
Ypatinga padėka Juozui E. 
Mantz ir jo rengimo komiteto 
nariams: Elinor Mantz. Juozui 
ir Chris Fletcher. Barborai 
Goecke bei Julijai Mantz. 

Gegužės 12 diena Vyčiai jau
nučiai dalyvavo Švč. Motino' 
Marijos karūnavimo apeigose. 
Po to su vadovėmis Irena Gečas 
bei Elena Mikalauskas jie 
pietavo parapijos salėje. Buvo 
atlikta ir linksma programa. 

Mūsų kuopa pasiuntė dvi 
suaugusiųjų ir viena jaunučiu 
kėgliavimo komandas į Vidurio 
centro apygardos suvažiavimo 
metu rengtą turnyrą Sveikina 
me laimėtojus Pranę Petkuc. 
Irena Gečas. Aaron Ceiger bei 
Krista Zinkievvicz! 

Apygardos suvažiavime buvo 
ap t a r t a jos veik'.:. Jurgis 
Mikalauskas buvo paskirtas 
pirmininku naujo apvgardos 
valdybos komiteto, kur is 
rūpinsis suteikti užsitarna 
v usiems nariams atitinkamus 
žymenis. 

Met in is „VVorld A'Fair"" 
festivalis buvo surengtas Dayto-
no mieste paskuti n iii gegužės 
mėnesio savaitgalį. Čia lietuviai 
buvo viena iš 32-jų tautybių, 
atstovaujančių savo kraštams. 
Ypač Vyčiai pasižymėjo savo 
darbu. 

Birželio mėnesio susirinkime 
Klenai Mika lauskas buvo 
s u t e i k t a s Lietuvos Vyčiu 
liečiąs laipsni s. Sveikiname 
gimnazijų !• ogusius Robertą 
Pant ir Juliją Goecke. Laima 
Raštikis Vermil'ion buvo viena 
iš 19 kos visose JAV. parinktu 
vykti į Lietuva, ten dalyvauti 
kursuose. U.S. Baltic Founda 
tion surengė šia, ekskursija, 
kurios tikslas yra supažindinti 
tų kraštų žmones su d^mokra 
tinės valdžios principais laisvoje 
visuomenėje. Sveikiname Anta 
na i; Debbi. SU:- us, 
sius pirmojo kūdikio. 

Užuojautą reiškiame BillGit 
zinger ir Vladui Lastoskie 
abiem praradusiems savo sese 
ris. Linkime sveikatos kun. VIa 
dui. Idai Kavy h" Alke Petkus 

Mary Agn-s Mikalauskas . 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis .Jr . 
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M U Z I E J U J E APIE 
EGIPTĄ 

Gamtos istorijos Field muzie-

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Pfs .'aušo Holy Cross ir Crt'ist ligoninėms 

2434 W 71 Street. Chicago 
Tel. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 

Pirm . antr . ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

jus, esąs ties 12 ta gatve a r t i 
ežero. Chicagoje, suorganizavo 
žaismingą supažindinimą su 
Egipto istorinėmis l iekanomis. 
Sudaroma tokia lyg a t r ad imų 
kelionė Egipto eksponatų sky
riuje. Tęsis nuo liepos 26 d. iki 
rūgs. 2 d. 

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

3900 W. 95 St. M (708) 423-0101 
Valandos pagal suS'tanmą 

Pirrr.d 3 v p p • 7 v.v antrC 12 30-3 v p p 
trečd užca.ytaa kętvd 1-3 vpp . penktd 

.r šešto 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kedzle 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 
Nechirurgm'S išsiplėtusių veny 

ir heTioroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
P-m antr penki 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 

Re'kalui esant atvažiuoiu ir j 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) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEL NĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. Chicago, III. 
Tai. (1-312)925-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgln, III. 80120 
Tai. (708) 7 4 2 - 0 2 5 5 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd . Hlckory HHIs, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai. (708) 446-1777 

Lietuvos *y| , atsfttmt Rit;* A-k i rkar tp mž V a l d u i A d a m k u i \U ikia L ie tuvos 
Vyčiu Vidur io A m e r i k o s a p y r u d e s 5,0«M) dol ček į . s k i r t a I . i r t uvo 
svar in imo reik į l a m s 

DF1. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Chicago, IL 
Tel. (1-312) 476 2112 

9525 S 79!h Ave HicKory Hills IL 
Tai. (708) 598 8101 
Vai paq.il SBSitinmą 

Tai. Kabineto ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave.. Cicero 

Kasd.en 1 iki 8 vai vak 
.šskyrus treč Šešt t2 M 4 vai popiet 

OR. PETRAS V. KISIELIUS DR. EUGENE McENERY DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BFI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ave . Sulte 324 ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 
Tel. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitanmą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71»t Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt ?-7 

Kab. tel. (1-312) 585-0348; 
Rez. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
V"ii paqal susitar.mą p.rm ir ketv 12 4 

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

Kab. tel. (1 312)471-3300: 
Rei. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kadzle Ava. . 
Chicago. III. 80652 

Pirm , antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ L I G O S 

4 7 0 0 W. 9 5 S t . 
Oak L a w n , IL 0 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

T e l . 7 0 8 - 6 3 0 - 3 1 1 3 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ G Y D Y T O J A 

10442 W. C e r m a k R d . 
VVestchester. I L 6 0 1 5 3 

Te l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal sus i tar imą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2 6 5 6 W. 63rd Stree t 

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

Kabineto tai. (1-312) 776-2880. 
Re*. (708) 4 4 8 - 5 5 4 5 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 585-7755 

ARAS ŽL IOBA, M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L I G O S 
Good Samarltan Medical Center 

NapervIHe C t m p u i 
1020 E. Ogden A v e . . Sulte 310 , 

Napervllla IL 6 0 5 6 3 
Tel . 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab tel. (1-312) 586-3188; 
Namų (706) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S West 63rd Street 
Vai pirm. antr ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Sveiko gyvenimo pasiryžimus 

KAIP IŠTESĖTI 
Neseniai išėjo knyga, kurioje čiam vyrui reikia neviršyti 67 

išaiškinama kaip net ir slaugy- gramų riebalų, 
mo namuose globojami seneliai Pagal iau, va lgan t resto-
pagrindinai mankštos būdu gali ranuose, dažniausiai reiktų 
atsikratyti dešimt senatvišku- pusę pagrindinio davinio par 

AMERIKOS UŽSIENIO 
POLITIKOS VINGIAI 

mą nulemiančių fiziologinių sa
vybių, būtent: 1. kūno rau
menų masė, 2. stiprumas. 3. 
metabolizmo greitis, 4. kūno rie
balų kiekis, 5. kūno pajėgumas 
panaudoti deguonį, 6. kūno 
pakentimas cukraus kraujuje 
(blood sugar tolerance), 7. „gero
jo"1 ir ,,blogojo"' cholesterolio 
santykis. 8. kraujo spaudimas. 
9. kaulų stiprumas (bone densi-

sinešti namo kitam kartui, ar
ba pasidalinti. Be to, rinktis 
gaminius, kurie pakepti be rie
balų, kur figūruoja žodžiai broi-
led. grilled, roasted, steamed. 
poached, ar baked. Vengti tų, 
kurie vadinami buttered, bread-
ed, creamed, brouned, vuith 
hollandaise, au gratin, scal-
loped, riek ar fried. Be to, užsi
sakant salotas, prašyti, kad pa-

ty) ir 10. kūno pajėgumas kon- dažas būtų on the side - iš 
troliuoti savo vidaus tempera- šalies, neužpiltas, ta i galėsi jo 
turą. Knygos pagrindinis auto- kiekį kontroliuoti. 

rius — dr. William J. Evans. 
JAV Agr iku l tū ros depar
t a m e n t o Mitybos ryšio su 
senėjimu laboratorijos vedėjas 
Tufts universitete Bostone ir 
ji vadinasi Biomarkers: The 10 
Determinants of Aglng You Can 
Control. 

Dr. Evans tačiau pats pirmas 
pripažįsta, kad trys sunkiausi 
gyvenimo įpročiai pakeisti yra 
rūkymas, ką ir kaip valgai ir 
kiek mankštiniesi. Tačiau jo la
boratorijos tyrinėtojai, dirbdami 
net ir su slaugymo namų globo
tiniais peržengusiais 90 m. 
amžiaus slenkstį, rado, kad jų 
rekomenduojamos mankštos 
formos yra įmanomos net ir la
biausiai „užsisėdėjusiems" žmo
nėms, nes mankšta yra pri
taikyta individo pajėgumui bei 
kitiems fiziniams apribojimams. 

Knygoje yra paduotos anke
tos, kurias atsakęs žmogus tu
rės savo medicininės/fiziolo
ginės sveikatos profilį, kuris leis 
suprasti, kiek reikia/galima 
mankštintis ir kaip, ir pataria
ma prieš pradedant, savo planą 
aptarti su gydytoju. Knygoje 
taip pat yra perspėjama, kur yra 
kokie pavojai, ypač vyresniuo
sius perspėjant, kaip svarbu 
mankštą pradėti palengva — 
specialiais apšilimo pratimais, 
ir taip užbaigti. 

Neseniai In Health žurnale, 
pasirodė labai rea l i s t i škas 
Patricia Long straipsnis, kaip 
sumažinti savo dietos riebalų 
kiekį, kai negali išvengti resto
ranu, vaišių ir jei ..aukštoji ma
tematika'*, reikalinga riebalų 
proporcijos apskaičiavimui , 
numuša bet kokį norą saugotis 
riebalų. 

Ypač kai reklamos ir skel
bimai nuolat perša dietas, 
lengva užmiršti mankštos svar
bą. Tačiau net ir dietų 
aprašymuose primenama, kad 
be mankštos, jos neveiksmingos. 
Tai dėl to. kad kasdieninė stip
ri, širdies pajėgumui pritaikyta 
mankšta palaiko ir ugdo rau
menis, be kurių kūnas negali 
..sudeginti" kad ir kaip mažai 
suvalgomu kalorijų/riebalų/ 
cukraus. Be to, nežiūrint kiek 
kalcijaus valgysi, ar mais
te ar tabletėse, jei kaulų nevar
tosi judesiu, mankšta, kaulai 
kalcio nepriims. Tad neužtenka 
dietų — būtina ir mankšta. 

Bet v ienas da lykas y ra 
mankštą pradėti, kitas — ište
sėti. Sue Browder paskutiniame 
Readers Digest numeryje davė 
labai gyvenimiškus patarimus 
ta linkme. Ji jau buvo 42 m. am
žiaus kai pradėjo mankštintis ir 
išsigando, kai pavaikščiojimas 
kelis blokus ją paliko be kvapo. 
Kaimynystėje esantį baseiną ji 
iš pradžių tegalėjo vos vieną 
kartą perplaukti. Po dviejų 
mėnesių jau 18 kartų pajėgė. Po 
dvejų metų ji praplaukė 1700 
mylių ir štai duoda kelis pa
tarimus, kaip ištesėti, apsiėmus 
mankštą. 

1. Tikėkis, kad iš pradžių po 
mankštos jausies pervargęs. Tik 
po šešių mėnesių kasdieninio 
vaikščiojimo ir plaukimo ji jau 
nepavargsta mankštindamasi. 
2. Nesitikėk, kad tučtuojau iš
vaizda pasitaisys. J i tik per 2 su 
puse metų kasdieninės mankš
tos numetė 14 svarų ir pažįs
tami sako, kad ji penkiais me
tais pajaunėjusi. Bet pastebėk 
subtilesnius gerėjimo ženklus: 

Pirmiausia, nusipirkęs kuo ar daraisi mažiau baiminga? Ar 
liesiausią mėsos porciją, mažink jautiesi judresnis? Ar geriau 
ir jos davinį. Vienam pavalgy- naktį miegi? 3. Rask sau pri 
mui. pavyzdžiui, apsiribok tik taikytą sportą. Jei mėgsti 
viena vištienos krūtinės puse kompaniją, nesiimk dviračiais 
'nuluptos* arba viena koja. Jei važinėjimo, nebent turi su kuo. 
nusiperki liesą steiką, sudalink o junkis į mankštinimosi grupę 
jį į kelias porcijas. Pvz., dešim- Jei nepakenti viena minti vie-
ties uncijų steiką sudalink į tris 
porcijas ir stenkis per dieną ne
suvalgyti daugiau kaip 6 unci
jas mėsos. Reikia vengti antie-

toj stovinčio dviračio. įsirašyk, 
pvz.. į vandens mankštos grupę 
uater aerobies. kur jos yra pra
vedamos viešame viduj esan 

Iki pirmojo pasaulinio karo 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
mažai domėjosi Europos poli
tikos reikalais. Įstojusios į karą 
prieš Vokietiją, ir jį alijantams 
laimėjus, Amerikos prezidentas 
Woodrow Wilson aktyviai daly
vavo Versalio, Prancūzijoje, tai
kos konfrencijoje (1918 m.). 
Konferencijoje Wilsonas pa
skelbė garsiąją „14-kos punktų" 
deklaraciją. Joje tarp kitų buvo 
reikalaujama, kad Rusija pasi
trauktų iš visų užimtų terito
rijų, kad būtų garantuojama 
tautų apsisprendimo teisė, kad 
būtų respektuojama mažųjų 
tautų laisvė ir nepriklauso
mybė. Taikiu būdu išspręsti 
ginčus, iškilusius tarp tautų, 
buvo sukurta Tautų Sąjunga. 
Tačiau sugrįžusį iš Versalio 
prezidentą Wilsoną kongresas 
sutiko šaltai. Konservatorių ir 
didžiojo biznio kongreso frakci
jos atstovams nepatiko kai 
kurie ,.14-kos punktų" dekla
racijos nuostatai: jie buvo linkę 
remti tik didžiąsias kosmopoli
tinio pobūdžio valstybes. Mažo
sios tautinės valstybės esą 
kenksmingos taikos stabilumui 
ir vedančios į nacionalizmą. 
Amerika taip pat neįstojo nariu 
ir į Tautu Sąjungą. 

Nežiūrint to. vis dėlto, se
kantys po Wilsono Amerikos 
prezidentai nepripažino Sovietų 
Rusijos dejure. neužmezgė su ja 
diplomatinių santykių, laiky
dami komunizmą žmonijos 
nelaime. 

Amerikos užsienio politikos 
reikalai pasikeitė 1936 metais 
prezidentu išrinkus liberalą 
Franklin D. Roosveltą. Kylant 
hitlerinės Vokietijos karinei 
galybei, Amerikos užsienio 
politika pakrypo į Sovietų 
Sąjungą. Roosveltas pripažino 
Sovietų Rusiją de jure. Tas 
atidarė duris Amerikos biznie
riams išplėsti prekybą su komu
nistine Rusija. Amerikos grūdai, 

| kviečiai išgelbėjo Lenino-
Stalino priverstinės kolekty-

į vizacijos sugriautą Rusijos ūkį 
nuo chaoso, o žmones nuo bado. 
Šalia to tie patys Amerikos biz
nier ia i sus t ipr ino ir savo 
viengenčių politinių komisarų, 
kaip Dovidovič Bronštein -
Trockij. Kaganovič ir kitų 
įtaką Maskvos politbiure. 

J.V. SUDUVAS 

Rusijai ginklais, prekėmis ir 
maistu už biljjonus dolerių. 
kurie niekad nei .<• ;r nebus 
grąžinti. Alijant ms laimėjus 
karą prieš Vok-tiją ir jos 
sąjungininkus, Jaltos. Tehe
rano ir Berlyno konferencijose 
Stalinui buvo sut iktos didžiu
lės teritorinės k • cesijos. Ati
duotos Pabaltijo valstybės: 
Lietuva, Latvija. Estija, puse 
Vokietijos, Lenkija. Vengrija, 
Austrija. Atitrau-Ui Amerikos 
kariuomenės dainiai iš Čekos
lovakijos. Tu r ingos , užlei
džiant jas užimti rusams. Azijoje 
Čang-kai-šeko Kinija užleista 
Mao-tse-tungo komunistams. 
nutraukiant tautines Kinijos 
vyr iausybe i irn'itarinę ir 
ekonominę paramą. Stalinui 
paskelbus vakarinio Berlyno 
ekonominę blokadą, kai kurie 
žymesni Amerikos armijos 
generolai, kaip Lucius Clay. 
ragino armijos jėga išstumti 
rusus iš Vokietijos ir rytinės 
Europos, tačiau VVashingtono 
vyriausybė tai ignoravo. Ber 
lyną aprūpino brangiai kai
nuojančiu lėktuvu transportu 

Ir taip sovietai: - vis stipriau 
ginkluojantis, Amerika visur 
darydama nuole'Jas ..appeas 
ment" vedė su Ma-kva tuščias, 
metais nesibaik mačias, nusi
ginklavimo deryoas. Tuo pat 
metu Stalinas per savo šnipus 

gavo iš Jungtinių Amerios v bių 
atominės bombos planus ir greit 
ją pasigamino. Nusiginklavu
siai po karo Amerikai grėsė 
komunizmo pavojus viduje. 
Europoje ir Azijoje. 

Prezidento H. Trumano pa 
siųstas gen. McArthur vadovau
jamas ekspedicinis korpusas 
sustabdė komunizmo veržimąsi 
Korėjoje, tačiau Amerikos ka
r iuomenė turėjo gėdingai 
pasitraukti iš pietinio Viet
namo, užleisdami jį Kinijos re
miamiems komunistams. 

Nepaisant to. kad Maskvos 
vadovaujamas komunizmas 
veržėsi pirmyn ne vien Europo 
je, Azijoje ir Afrikoje, preziden 
tas J.F. Kennedy, atsisakęs 
Monroe doktrinos (Monroe 
doktrina draudžia didžiosioms 
Europos valstybėms kištis į 
Amerikos kontinento vidaus 
reikalus) užleido Kubą Maskvos 
įtakai, Castro vadovaujamam 
komunistiniam režimui. Chruš
čiovas į Kubą tuoj atvežė 
ir a tomines bombas, 80 
kilometrų nuo Floridos krantų. 
Kubos krizė visiems gerai žino 
ma. o jos pasekmės ir šiandien 
jaučiamos Amerikoje. 

Kai kurie kongreso atstovai, 
kaip J. McCarthy. spauda bei 
viešoji opinija aiškiai atidengė 
Maskvos komunizmo siekius 
pasauliui užvaldyti, tačiau 
VVashingtono administracija 

kažkodėl tam buvo pasyvi ir 
tyli . Prezidentas D. Eisen-
hovveris nepareiškė Maskvai 
ne t viešo p ro tes to , k a i 
Chruščiovo pasiųsti rusų tankai 
triuškino Vengrijos sukilimą. 
VVashingtonas tylėjo ir delsė, 
kai rytinės Vokietijos komu-
nistiai statė Berlyno sieną. 

Tačiau laikui ir aplinkybėms 
kintant ir Amerika keičia savo 
politikos kursą Prezidentas R 
Reaganas. gerai suprasdamas 
Maskvos remiamo komunizmo 
grėsmę, skubiai apginkluoja ir 
sustiprina Amerikos karines 
pajėgas, pavadindamas Sovietų 
Sąjungą ..Blogio imperija". Taip 
pat suteikęs stipria ka r inę 
paramą Afganistano laisvės 
kovotojams, privertė Raudonąją 
armiją po pralaimėjimų pasi 
traukti iš okupuoto Afganis
tano. Pasitraukimai iš Afganis
tano buvo skaudus smūgis 
Maskvos prestižui. Po jų sekė 
taktiniai komunizmo pralaimė
jimai Afrikoje ir vidurinėje 
Amerikoje. 

Politbiuro pastatytas naujasis 
Maskvos diktatorius M, Gorba
čiovas, gelbėdamas Sovietų 
Sąjungos g r iūvan t į ūkį ir 
prestižą paskelbė savo gar.~:ąją 
„glasnost" ir „perestroika" pro 
gramas ; teikiančias šiek tiek 
laisvių pavergtoms tautoms. 
Tuo pasinaudodamos rytinės 
Europos valstybės Vengrija. Če
koslovakija, Rumunija. Lenki
ja pašalina savo komunistines 
vyriausybes, atstatydamos lais
vę ir n e p r i k l a u s o m y b ę . 
Vokiečių t a u t a , sugr iovus i 
Berlyno sieną, susijungia į 
vieną valstybę. Kovo 11-tąją 

Antrojo pasaulinio karo metu 
prezidento Roosvelto vadovau
jama Amerika ne tik milita-
riškai įsijungė į karą, bet 
suteikė milžinišką ekonominę 
paramą sąjungininkei Sovietų 

Lietuva paskelbia pasauliui ats
tatanti nepriklausomą valstybę. 
Lietuva pasekė Latvija, Estija ir 
kitos Maskvos pavergtos tautos. 

Amerikos spauda, televizija ir 
visuomenė šiltai sutiko Europos 
vals tybių i šs i la isv in imą iš 
komunizmo priespaudos. Tačiau 
išrinktas prezidentas George 
Bushas ir jo Valstybės depar
tamentas Europos 11989-1990 
m. > tautų revoliucinius įvykius 
stebėjo nuošalai ir abejingai, 
tarsi apgailėdamas penkiasde
šimtį metų trukusį Europos 
stabilumo, taikos ir bendra
darbiavimo laikmetį tarp Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos, visai 
nekreipiant dėmesio į mažųjų 
tautų apsisprendimo ir laisvės 
aspiracijas. Šiandien stebint A-
merikos užsienio politikos vin
gius, matoma kad Washingtono 
politikai, paneigę Amerikos 
istorinius ir tradicinius tautų 
aps i sp rend imo ir žmogaus 
laisvių principus, pakeitė juos į 
bereikšmę agresijos nepripaži
nimo politiką, kuri raminant 
..mažuosius" gali būti tęsiama 
amžinai. To pasekme, 1990 m. 
kovo 11-tosios paskelbta Lietu
vos nepriklausomybė prez. 
Busho vyriausybes buvo nepri
pažinta de jure, motyvuojant 
sienų nekontroliavimu. 

Mažųjų valstybių nepriklau
somybės nepripažinimo politiką 
prezidentas G. Bushas taiko ne 
vien Lietuvai ir kitom Pabalti
jo valstybėm, taip pat Gruzijai, 
Armėnijai. Slovėnijai ir Kroa
tijai, pasitraukus iš Serbijos 
vadovaujamo komunistinio blo
ko ir paskelbus savo tautines 
nepriklausomybes Amerikos vy
riausybė pasiskubino jų nepri
pažinti de jure, neva gelbstint 
Jugoslavijos polit inę uniją, 
sukurtą komunisto diktatoriaus 
Tito. Nežinia, kodėl šiandie
ninės Amerikos administracijos, 
vadovaujamos prez. G. Busho, 
dedamos pastangos, politinės ir 
ekonominės, kad būtų išlaikyta 
Sovietu Sąjunga nuo subyrė
jimo. Nežinant, ar nenorint 
žinoti ir suprasti , kad istorinė 
Rusijos panslavizmo politika, 
nustatyta caro Petro Didžiojo, 
n e s i s k a i t a n t su jokiomis 
priemonėmis, įsitvirtinti prie 
Baltijos jūros, kurią jau penki 
dešimtmečiai planingai vykdo 
Maskvos politbiuras tam tikslui 
ž iaur iausiomis priemonėmis 
išžudęs šimtus tūkstančių Pa
baltijo tautų žmonių. 

Lietuviškam * iuy Iš knygos ..Lietuviu šventes' A. Macijausko nuotr. 

Didžiosios sielos pritraukia 
kentėjimus, kaip kalnai audras, 
tačiau ties jomis sudūžta audros 
ir jos tampa oro nuskaidrinto-
jomis esantiems žemumose. 

Jean Paul 

nos ir žąsienos, o perkant čiame baseine ar YMCA. Ir 
kalakutą, vengti vadinamo neatsisakyk tos mankštos tik 
..self-basting" - kurio kepant t o d ė l - k a d gėdijiesi savo išvaiz-
nereikia laistyti. d o s - maudymosi kostiumu apsi-

A n t r a . r iebalus ga l ima vilkus. Tokių, kaip tu.tokiuose 
mažinti, valgant virtas (ne kursuose pilna, 
riebaluose keptas) daržoves ar 4. Nenusimink, jei mankštą 
bulves ir neužpilant salotų rie- nutraukei kelias dienas; prisi-
bal js turinčiu padažu. Trečia, mink, kad visam gyvenimui 
perkant pieno produktus, laiky- pratiniesi ir vėl pradėk. 5. 
tis nugriebto pieno ir vadinamo Mankštinantis svajok apie mė-
..non-fat" jogurto ir valgyti giamus dalykus ar klausykis 
mažiau sūriu. malonios muzikos. Tyrimai ro-

Ketvirta, nepasitikėk etikete, do, kad tai padeda žmonėms iš-
kuri skelbiasi „lovv-fat". o žiū- tesėti. 6. Rask sau pakeliamą, 
rėk kiek konkrečiai gaminyje patogų tempą, nepaisydamas 
yra riebalų. Lengvas būdas tau neatitinkamų standartų -
sužinoti, kiek riebalų tau sveika svarbiau mankštintis, negu dėl 
per dieną suvalgyti: apskai- persikrovimo mesti. 7. Laikyk 
čiuok, kiek kalorijų per dieną po akim mankštinimosi įran 
suvalgai , nuo to skaičiaus kius ir vartyk sporto-mankštos 
numesk paskutinę skaitlinę ir žurnalus - tai padės save įsi 
likusį skaičių padalink iš trijų, vaizduoti kaip sportišką žmogų 
Pvz., jei sveika moteris per ir tai padės mankšta ištesėti. 8. 
dieną suvalgo 1600 kalorijų. Rask tokį laiką mankštai, kad 
numetus paskutine skaitlinę 
guaną 160. Tą padalina iš trijų 
ir žino, kad per dieną turi apsi-
ril>oti 50 55 gramais riebalų 
2.000 kalorijų j dieną paiman 

kiti įsipareigojimai jo nesu 
trukdytų. 8. Žymėk, kiek nu
ėjai, nuplaukei. įsigyk skait 
liuką 

a.g. 

KAI SIAUBAS ARTĖJO 
KĘSTUTIS RADVILĖNAS 
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Šaligatviuose žmonių judėjimas tirštėjo. Toks 

didelis berlyniečių dėmesys, skirtas mažai, sutryptos 
tautos kareivėlių grupei, sudarė šventišką nuotaika. 
Kai kurie manė, kad šaligatvio publika domisi ju daina 
Anaiptol. Jiems rūpėjo dešifruoti kas mes tok;i ir kur 
žygiuojame. 

Kas mes? Ogi piešos istorinių revanšistu. Pilėnų 
ir kitų milžinkapių vėlės išvirtusios skrai :nčiais 
pelkių žiburėliais. Stutthofo. Gotten Walden>' ir kitu 
barbaro sukurtų žmonėms naikinti institucijų žūčiai 
Esame sielos bičiuliai tų. kurie pirmieji istorijoje iš
drįso pasipriešinti naciško imperializmo užmačioms: 
veterinoriaus Neumanno ir kunigo Sasso 
rientus" atidavė į Dimitravos Priverčiamųjų ! 
taigą humaniškam perauklėjimui. Išlikę gv 
ninkai ir kraujo giminės žiauriai likviduotos 
Rinktinės ir Marijampolės Karo mokyklo.- Kariūnų 

Pasekme suokalbininku ekspansijos, suk ų karo 
audrų, išbėgome nuo rytino satrapo artėjanč;.: ordų ir 
patekome į tolygaus rudojo spąstus. Tačiau abiejų 
padarytų skriaudų nepamiršome. Mes neke ijame. 
Esame taikingos ir krikščioniškąja morale i -įkletos 
tautos vaikai. 

Pasaulio teismas, teisės ir teisingunv 
artėja Reikia tikėtis, kad ateityje pasaulio gal 
tus žmonių naikinimo stichija jau nepavers.: 

Neieškau kaltininku žiopsančiųju šaligatv 
tokių asabų čia yra. Auksiniai partijos ženk!* 
duliuoja švarkų atlapuose Aplink juos 

rbų Įs-
liudi-

letinės 

kalėje, 
M u pro 

»se. bet 
ii spin 
ikiojasi 

pataikūnai, neliečiamumo ir neklystamumo samprata 
tikintieji. 

Taip pakilios nuotaikos buvo užimponuotas mano 
būrelis, kad daina sekė dainą. Mano dėmesys buvo 
sukoncentruotas nepramaršuoti kvartalo, kuriame 
buvo įsikūrusi Lietuvių sąjunga. Grupės vyrai lyg 
nujausdami, kad esama arti ieškomo objekto, atsi
sveikindami gatvės palydą užtraukė: 

Baltija mus šaukia, nepamiršk, liecuvi. 
kad Klaipėda tavo širdy, 
sidabrinės bangos šturmuoja už būvį 
puošdamos gintarais krantus ' ir 1.1. 
Kai pasukau dainininkų grupę per šaligatvį į Lietu 

vių sąjungą, vokiečiams jau buvo aišku kas mes tokie. 
Su tokia žavinga nuotaika ir daina sugužėjome laip
tais į viršų. Didžiausiam mūsų nustebimui raštinė buvo 
tuščia... Nei vieno tarnautojo. Dinge kaip žydai po 
neštinės. Pagaliau atsirado toks ne savas, nustebęs, 
kpt. Br Keturakis. Nors buvome parapijiečiai ir ne per 
tolimi kaimynai — manęs neatpažino... Gal taip nusi
teikti ir gerai. Juk ne su kiekvienu, ne kiekvienoje 
vietoje ir ne su bet kuo pažintis būna reikalinga, pagei
daujama ir naudinga... 

Atrodė su tokia prislėgta, nepriimtina nuotaika 
Gal mūsų vizitas buvo nepageidautinas, nelauktas, 
netikėtas, be susitarimo — audiencijos. Ką gi, karo 
metas visus padarė robotais, paklusniais direktyvoms 
iš viršaus Todėl tos žmoniškos artimui šilimos nesi
tikėk net iš savųjų... 

Po tokios preliudijos situacija ir paliko blanki 
Vienas kitas dar prisistatė atstovaujančiam Lietuviu 
sąjungą, kiti pasižvalgė po tuščius kambarius fanera 
užkaltais langais. Pareigą atlikę pamažėle slinkome 
laiptais žemyn ir žygiavome į stotį. Maisto išdavimo 
įstaigą pasiekėme 16:00 vai. Ten jau stovėjo apie 

šimtinė eilutėje Kol čerepoko žingsniu prislinkau prie 
langelio.laikrodis išmušė 18:00 vai. Man įteikus mais
to užsakymo orderį, pasiteiravo kiek turiu nešėjų. 

— Septyniolika vyru kaip ąžuolų. — su pasididžia
vimu atsakiau. 

I septyniolika maišų visą krūvį ir supakavo. Kaip 
skruzdžių karavaną, apkrautą ryšuliais didesniais už 
pačius nešėjus. 21:00 vai. išsivedžiau j stotį ir pra
dėjome kelione atgal. Maždaug už pusvalandžio visų 
nuotaiką sujaukė pradėję gerklėti. visos kaip susitarę, 
oro pavojus skelbiančios sirenos, o galingi prožektoriai 
raižyti padangę. Lėktuvas pagautas į prožektorių aki
nančią šviesą, bandydavo iš tų kilpų išsiraizgyti dary
damas staigius voltus arba smigdamas žemyn, bet ne 
taip lengvai pavykdavo. Traukinys sustojo mažoje su
stojimo vietoje. Išleido keleivius ir nurodė artimiausią 
slėptuvę. Žmonės, panikos pagauti, bėgo kiek įmany
dami. Kai mes atžygiavome jau visi civiliai buvo 
slėptuvėje. Du stambiai subudavoti karo žandarai sto
vėjo prie angos. Bematant patalpino ir mano grupę. 
Palikau tik aš bestebėdamas prožektoriais gaudomus 
lėktuvus, bet jie kol kas nekibo man j krūtinę. Aš vis 
delsiau, nejauku lįsti gyvam po žeme. Pora kartų man
dagiai priminė, kad jau laikas būti viduj. Bet aš vis 
nušposaudavau savo naudai. Tenka pripažinti, kad tie 
du atletai oro pavojaus atveju turėjo daug praktikos. 
Spėju, kad jie pajuto jog bomba krenta tiesiai ant mūsų 
galvų. Abu griebė mane ir įtempė vidun. Vos spėjo 
užtrenkti duris — sprogimas. Visa slėptuvė susiūbavo, 
tarytum laivas ant vandens. Oro spaudimas parbloš
kė v įsus ant grindų. Užgeso šviesos Pasigirdo moterų 
ir vaikų klyksmas. Kvėpavimo takus dusino dulkės. 

• Bus daugiau) 

i 
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AUGA LIETUVIŲ CENTRAS 
Pokalbis Lemonte su administratorium Romu Kronu 

J a u greit bus metai, kai 
k a r t u su D a n a Gyliene ad
min i s t ruo ja te gausiai lan
komą cent rą . Kiek rūpesčių 
ir dž iaugsmo J u m s suteikia 
šios pare igos? 

— Didžiausią rūpestį sukelia, 
kai matai, kaip reikia pastatą 
taisyti, ir nieko negali padaryti 
dėl lėšų stokos. Darbai, kurie 
yra atidedami kitiems metams 
po žiemos šalčių ir vandens 
padarytos žalos, kitais metais 
bus daug brangesni. Milžiniškas 
pastatas reikalauja nuolatinio 
remonto ir pagerinimo. Rūpes
čius ir kar tu erzelį atsveria, 
kaip pamatai kokį svarbų vaid
menį atlieka centras lietuvybei. 
Tikrai yra džiugu, kai ateina 
gyventojas ir sako, kad jam 
tikrai čia gera gyventi, ir dėkoja 
administracijai už suteiktą 
rūpestingumą ir supratimą. 
Džiugu, kai matai mažus vaiku
čius pilnu balsu dainuojančius 
lietuviškai, lankančius litua
nistines mokyklas ir šokančius 
tautinius šokius. O didžiausią 
džiaugsmą sukelia, kada atsi
lankę žmonės pasako, kad cent
ras kasdieną gerėja. 

— Gre ta misijos religinio 
pa t a rnav imo ir lituanistinių 
mokyklų veiklos, kokius pa
t a r n a v i m u s centras teikia 
apylinkės lietuviams? 

— Centro veikimas vyksta 
kiekvieną savaitės dieną nuo 
ryto iki vėlaus vakaro. Centras 
sudarė galimybę pensininkams 
nuomoti geromis sąlygomis ir 
gražioje aplinkoje butus su 
maistu. Administracija tvarko 
condominium priežiūrą ir 
reikalui esant, padeda gyvento
jams asmeniškuose reikaluose. 
Centre rengiami koncertai, 
vyksta įvairių organizacijų val
dybų posėdžiai. Liths sporto 
klubas įrengė dvi futbolo 
a ikštes , kuriose vyksta 
varžybos, sporto salėje repetuo
ja „Spindulio" ir „Grandies" 
tautinių šokių grupės. Priimami 
vaistai, knygos, mediciniški 
reikmenys, rūbai siuntimui į 
Lietuvą. Centro patalpose yra 
įrengta tautodailės, meno ir 
medžio drožinių (atvežtų iš 
Lietuvos) muziejai. Vyksta 
meno parodos, audimo kursai. 
Šiuo metu yra A. Kezio fo
tografijų paroda. Šiomis 
parodomis ir muziejais domisi ir 
amerikiečių publika. Skautai 
turi savo dirbtuvę ir šiais 
meta is įruoš buklus. Yra 
numatyta vieta įvairiems ar
chyvams. Veikia parduotuvė 
„Dovana" , kurioje galima 
įsigyti suvenyrus, lietuviškus 
audinius, papuošalus. „Astros" 
parduotuvėje galima nusipirkti 
vartotų rūbų. baldų, namų 
apyvokos daiktų. 

Centro patalpose rasime „Pa
saulio Lietuvio" redakciją, Hot 
Line ir Mercy Lift įstaigas. Vei
kia dvi atskiros Montessori 
mokyklos: „Žiburėlio" lietuvių 
mokyklėlė ir Elementary Mon
tessori School — amerikiečių. 
Daue laiko praleidžiame atsa

kinėdami telefonu įvairiausius 
klausimus, liečiančius ne vien 
centro veiklą, bet ir padėtį 
Lietuvoje. Lietuvių kilmės ame
rikiečiai teiraujasi, kaip jie 
galėtų padėti Lietuvai arba kur 
ieškoti savo prosenelių. Pade
dama žmonėms renginių ruoši
me, pvz. krikštynas, vestuves, 
mergvakarius, gegužines. 

— Lietuvių c e n t r o v a r d a s 
implikuoja, k a d nes i tenki 
nate t ik lokalinio p o b ū d ž i o 
veikla, bet p a t a r n a u j a t e ir 
viso pasaul io l ie tuv iams? 

— Mercy Lift siunčia į Lietuvą 
vaistus, kuriuos gauna iš visų 
JAV ir kitų kraštų. Hot Line 
teikia paskutines žinias apie 
įvykius Lietuvoje, rašo, skam
bina įtakingiems politikams, 
judina juos, kad remtų mūsų 
Lietuvą. Abi organizacijos 
gauna aukas iš viso pasaulio, 15 
mil. dol. vertės vaistų ir medi
cinos priemonių buvo išsiųsta į 
Lietuvą. Trag i šk i įvykia i 
Lietuvoje išjudino j au čia 
gimusius l i e tuv ius padė t i 
Lietuvai ne senu, bet nauju 
būdu. Jie atkreipė amerikiečių 
dėmesį į Lietuvą per spaudą, 
radijo, TV, teikdami paskutines 
žinias apie įvykius Lietuvoje. Jų 
dėka buvo užmegzti ryšiai su 
įtakingais politikais, jie lankėsi 
centre ir susipažino su mūsų 
veikla. 1989 Mokslo ir kūrybos 
simpoziume dalyvavo asmenys 
iš visų pasaulio šalių. 1992 
šaukiamas PLB seimas. Gyvuo
ja tik trejus metus, bet matome, 
koks jis yra svarbus lietuvybės 
išlaikyme ir veikloje. 

— D a r neteko m i d a u s ger t i 
c e n t r o nau jo jo j e „ B o č i ų 
Menėje". Kokia jos pask i r t i s 
cent ro veiklos p lotmėje? 

— „Bočių Menė" talpina iki 
100 asmenų. Naudojama mažes
niems renginiams, susirinki
mams, paskaitoms. Salė yra 
jauki, išpuošta medžio dro
žiniais. Šios salės tikslas — 
turėti vietą, kur galima būtų 
praleisti laiką draugų ir pažįs
tamų tarpe. 

— Cent ras tu r i 508 na r ius , 
kur ių kiekvienas k a s meta i 
privalo mokėti šimtą dolerių, 
ka ip sekasi šių mokesčių 
r inkimas? 

— Centras turi 646 rėmėjus, 
kurių 508 yra paaukoję 200 dol. 
ar daugiau ir turi balsavimo 
teisę (200 dol. auka suteikia as
meniui ar šeimai vieną balsą). 
Dauguma narių yra pasižadėję 
kiekvienais metais sumokėti 
100 dol. nario mokestį. Daugu
ma savo pažadą išpildo. 

— J a u n i m o cen t r e v y k s t a 
penktadieniais ku l tū r inės va
karonės. J o s mielai b ū t ų lan
komos ir J ū s ų cent re Lemon
te. A r rengiatės p o v a s a r o s 
jas įvesti? 

— Seniai k a l b a m e apie 
ku l tū r ines v a k a r o n e s , jų 
svarbą. Deja, ir čia trūksta 
savanorių, organizatorių. Gau
nam daug patarimų, kurie yra 
geri . bet be s a v a n o r i ų — 
neįvykdomi. Sąlygos vakaro

nėms yra tinkamos, ypač „Bočių 
Menėj" 

— Kokia p a g a l b a d a r rei
k a l i n g a a u g a n č i a m L e m o n t e 
Lie tuvių cen t ru i? 

— Reikia savanorių, savano
rių, savanorių! Užpirkus centrą 
ir entuziazmui atslūgus,savano-
rių skaičius sumažėjo. Gal pir
mieji savanoriai pavargo, dirb
dami be poilsio, klausydami 
kritikos ir patarimų iš asmenų, 
kurie yra profesionalai kritikai. 
Dabar mums reikia asmenų, 
kurie, apsiėmę darbą, patys 
sugeba vadovauti ir r anda 
padėjėjus. Dažymo darbai, pa
stato taisymo: kiemo priežiūros 
ir gražinimo, pagalbos „Astros" 
parduotuvėje. Ieškome keleto 
asmenų, kurie galėtų pravesti 

kultūrines vakaron. užsiėmi
mus gyventojams ir visiems 
svečiams. Suminėta pagalba yra 
svarbi centro išlaikymui ir 
gražinimui, bet dar -varbesnė 
pagalba yra reikalinga išvys
tymui informacijos amerikiečių 
spaudai, visuomene: Daugelis 
užklydusių vietinių -tebisi cen
tro patalpų didumu muziejais, 
parduotuvėm, veikla ir daugelis 
klausia, kodėl neske lb iame 
spaudoje. Mažai ka apie mus 
žino. Paskutinių metų įvykiai 
Lietuvoje ir pagalba jai nu
kreipė mūsų dėmesj nuo reika
lingumo išlaikyti mūsų vietines 
organizacijas ir centrus. Šiuo 
metu sunkiausia finansinė naš
ta yra paskolos mokesčių pro
centai. Išmokėjus paskolą cent
ro pajamos padengs visas 
einamąsias išlaidas. Finansinės 
bėdos dingtų,atsiradus dar 500 
šeimų ar asmenų, kurie paau
kotų arba paskolintų penke
riems metams be procentų po 
1000 dol. Skola atrodo didelė -

500,000 dol., bet už ją galima 
nupirkti tik keturis naujus 
namus, o mes čia turime didžiulį 
centrą. 

Mūsų pasikalbėjimą nutraukė 
telefonas dėl patalpų nuomavi
mo. Augant lietuvių kolonijoms 
priemiesčiuose, auga ir Lietuvių 
centro panaudojimas Lemonte. 
Sunku įsivaizduoti lietuvybės 
išlaikymą Chicagos priemies
čiuose be šio centro Lemonte. Jo 
reikšmė ateityje dar labiau 
didės, sunkėjant mūsų kultū
rinės veiklos sąlygoms Chica-
goje. 

Lietuvių centro Lemonte ad
ministratoriai, direktorių ta
ryba, valdyba, vadovaujama 
adv. Rimo Domanskio, deda 
daug pastangų išmokėti 
skolas ir išplėsti centro 
veiklą. Belieka lietuvių visuo
menei remti šias pastangas pi
nigais ir darbu, kad ši lietu
vybės tvirtovė dar plačiau pa
tarnautų mūsų tautai. 

Br. Juode l i s 

CLASSIFIED GUIDE 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Lietuvos Operos ir baleto teatro balet in inkai 
je Chiciv.'!)'-

F Lituani" operos spektakly 

Nuotr . J o n o T a m u l a i č t o 

Brooklynas, N.Y. 
Į S V E Č I U S ATVYKO 

Sekmadienį, liepos 14 d., Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje, 
kar tu su LRK šalpos ir LI cen
t ro vedėju kun. Kazimieru 
P u g e v i č i u m ir pa rap i jos 
klebonu kun. Vytautu Palubin
sku šv. Mišių auką aukojo t ik 
ką iš Lietuvos atvykęs savo 
giminių ir draugų aplankyti 
kun. dr. Dominykas Valentis. 
Svečias ir pamokslą pasakė. Jo 
pagrindinė mint is — Dievo 
meilė ir lietuvių tikėjimas bei 
vil t is žvelgiant į p i lnu t inę 
laisvę. 

Kun. D. Valentis yra labai 
įdomi ir mums brangi asme
nybė. Jį galima drąsiai pavadin
ti antruoju Juozu Eretu. J i s y ra 
kilęs iš įtalų šeimos, kuri gyve
no netoli Apreiškimo bažnyčios. 
Toje apylinkėje gyveno daug lie
tuviškų šeimų, su kurių lietu
viukais vaikais dabartinis kun . 
Dominykas, žaisdamas ir lietu
viškai pramoko. Tuomet prie 
parapijos da r veikė ir pradžios 
mokykla, kur ią jis ten lankė ir 
ją baigė. I kunigų luomą ruošėsi 
Romoje, o gyveno Šv. Kazimiero 
kolegijoje. J i s buvo pasiryžęs, 
Lietuvai atgavus laisvę, tapęs 
kunigu, ten dirbti pastoracijos 
darbą. Kun. Dominykas Valen
tis l ietuvių kalbą yra ta ip 
tobulai apvaldęs, kad joje nėra 
likę nė krislelio svetimo ak
cento. Jis stebisi sakydamas, 
koks kurijozas esąs, kad jis 
būdamas italas kalba lietuviš
kai, kai tuo tarpu tie su kuriais 
jis būdamas vaikas žaidė ir 
lietuviškai kalbėjo, tą gražią 
kalbą yra primiršę arba ir visai 
jos nebenaudoja. Dar ir tas 
nuostabu, kad kun. D. Valentis 
net ir lietuvišką pasą y ra 
išsiėmęs! 

Kun. dr. Dominykas Valentis, 
Lietuvos vyskupų pakviestai , 
jau dveji metai profesoriauja 
tarpdiecezinėje Kauno kunigų 
seminarijoje. 

P A S V E I K O - SUSIRGO 

Apreiškimo parapijos klebo
nas kun. Vytautas Palubinskas 
nuvykęs į Californiją susirgo. 
Jam vienoje ligoninėje buvo 
padaryta operacija. Pasveikęs, 
bet dar nevisai sustiprėjęs grįžo 
į New Yorką ir vėl eina klebono 
pareigas. 

Buvęs Apreiškimo parapijos 
klebonas kun. Jonas Pakalniš
kis sunegalavo ir buvo pagul
dytas Long Island College ligo
ninėje. Kun. Jonas Pakalniškis, 
Apreiškimo par. išbuvęs 30 
metų (paskutinius 12 metų buvo 
klebonas) prieš porą metų 
pas i t raukė į pensiją ir ap
sigyveno Brooklyno vyskupijos 
kunigų namuose Little Neck, 
Long Island. N.Y. 

IŠVYKO 

Apreiškimo parapijos vargo-
ninkė ir tos parapijos bažnytinio 
choro vadovė muzikė Gintarė 
Bukauskienė išvyko pasisve
čiuoti į Tėvynę. Dabar ją 
pavaduoja svečias iš Lietuvos 
muzikas Jonas Vailonis. 

p. palys 

Beverly Shores, IN 

BALFO SUKAKTUVINĖ 
VASAROS ŠVENTĖ 

Mažas kupstas didelį vežimą 
verčia — dažnai kartojami 
žodžiai visuomeniniame darbe. 
Toks nedidelis kupstas yra Bal-
fo Beverly Shores skyrius, turįs 
apie 40 narių. Bet jo traukiamas 
vežimas didelis — apie 3000 
dolerių kasmet sukrauna lab
darai ir atiduoda į Balfo aruodą. 
Prie tos sumos dar reikia pridėti 
visuomeniniame darbe veklios 
Meilutės Rulienes surinktus 
apie 700 dolerių Vasario 16 
dienos gimnazijai. 

Balfo Beverly Shores skyrius 
kasmet rengia vasaros šventę 
Elenos ir inž. Kazimiero Pocių 
graž iame ąžuolyne. Tokia 
šventė įvyks liepos 28 d. 1 vai. 
p.p., 12 vai. Šv. Onos bažnyčioje 
kun. Antanas Saulaitis atna
šaus šv. Mišias, melsimės už 
mirusius ir gyvuosius labdaros 
rėmėjus ir darbuotojus. Mišių 
metų giedos solistas Algirdas 
Brazis, akompanuos Aldona 
Brazienė. I šią Balfo vasaros 
šventę atvažiuoja daug žmonių 
iš Chicagos, šiaurės Indianos ir 
pietų Michigano. Kasmet 
atvažiuodavo Balfo pirmininkė 

DUZ\MRll\IS 
Delta Air Lines1 

1991 Standby Travel USA 

30 dienų - $449 60 dienų - s749 
DELTA AIR LINES bilietą, su kuriuo galima skraidyti 30 (60) dienų 

po JAV, galima įsigyti Rygoje, firmoje JFK: 
1. Reikia sumokėti už bilietą (atitinkamai $449 arba $749) JAV fir

mai MJL ASSOCIATES, Inc. Tai atlikti gali jūsų giminės, organizacija, 
kuri jus priims ir pn. 

2. Parodyti vizą įvažiavimui į JAV, taip pt aviobilietus kelionei į JAV 
ir atgal. 

Vienas vaikas iki dviejų metų amžiaus gali skristi kartu su bilieto 
savininku veltui. 

DELTA AIR LINES skrenda (132 miestus 42 JAV valstijose. Galite 
išnaudoti bet kuri skrydį (kiekvieną dieną jų yra apie 3700!), kuriame yra 
laisvų vietų. (Užimtų vidutiniškai yra tiktai apie 63%). Skridimų skaičius 
ir ilgumas bilieto galiojimo laiku neribotas 

30 (60) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmojo bilieto 
panaudojimo Nepanaudotą bilietą galite grąžinti firmai JFK vienų metų 
laikotarpyje nuo bilieto išdavimo dienos, bet DELTA atskaičiuos 15% nuo 
sumokėtos sumos 

Smulkesnes tintas galima gauti: 
MJL ASSOCIATES. Inc., 
5201 West Kennedy Bivd . suite 205. 
Tampa. Florida 33609. U.S A 
phone; (813) 286-8798 
fax. (813) 287-0689 

JFK, 
Stabu 6. Riga 
226O01. Riga 1 a/k 248 
telef 297702 
telex 161163 JKF SU 
fax (0132) 273787 

REAL ĖSTATE REAL ESTATE 

Maria Rudienė ir inž. Antanas 
Rudis, Balfo centro valdybos 
nariai. Laukiama atvažiuojant 
ir j šią šventę, kuri yra jubilie
jinė. 

Balfo Beverly Shores skyriaus 
valdybos pirmininku yra inž. 
Kazimieras Pocius, sumanus, 
energingas, pasiaukojant is 
visuomeniniame darbe. Jau 
dvidešimt metų kai jis vienas 
pats sudaro aukų rinkimo komi
tetą ir aplanko visus narius, 
rėmėjus, rinkdamas aukas. Jis 
visados pats aukoja stambias 
sumas labdarai, spaudai, fon
dams, o tai įvertindami ir kiti 
aukotojai neatsisako jo prašomi. 
Aktyviai veikęs įvairiose poli
t inėse , v isuomeninėse bei 
kultūrinėse organizacijose, jis 
dabar visą savo energiją 
paaukojo labdarai. Skyriaus 
vicepirmininke yra- K-ūta 
Arbienė, žinomo Balfo veikėjo 
Petro Anužio (neseniai mirusio, 
kurį prisiminsime maldose 
liepos 28 d.) dukra , kuri 
aktyviai veikė įvairiose orga
nizacijose. Iždininku yra mokyt. 
Jonas Kavaliūnas, žinomas 
pedagogas, plačių užmojų visuo
menininkas, buvęs Krikščiony
bės jubiliejaus rengimo komite
to pirmininkas veikęs Pasaulio 
ir krašto bendruomenės valdy
bose ir kt. 

Kviečiame liepos 28 d. atvykti 
į Beverly Shores ryto metu 
soduose mėlynių prisirinkti, pa
sivaikščioti paežerėje, 12 vai. 
dalyvauti Mišiose, o po pamaldų 
visi svečiai bus vaišinami Balfo 
vasaros šventėje, -k-

Sunku žinoti, kada laimė 
ateina, lyg šienapjūtės dalgio 
plakimo aidas, į tavo širdį, ir tik 
vėliau, atsigręžęs atgal į nuėju
sių dienu vieškeli, randi jos pė
das. A. Baronas 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

mm 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzle Ave. , 

CMcago, H. 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 

^ ^ , . REALMART, INC. 
V . j Z n T U t y ^ y i 6602 S. Pulaski. 

2 | Chkago, I I 60629 
312-767-0600 

- ca MIS 

„ B U D ' ' BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosa
vybių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

Bus 3 1 2 - 5 8 5 - 6 1 0 0 
res. 312-778-3971 

O MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimam*, Reattor 
Iraną Bllnstrublene. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tai. 436-7878 

Gntuifc, 

DAYTONA BEACH, FL 
Sav. parduoda 3 mieg. 2 garažų 
modernišką namą. 1 bl. iki Atlanto! 
Skambinti nuo 10 v.r. iki 5 v. p.p. 

Tel. 312-847-2226 

VVisconsin — Newly con-
structed custom log home: 3 
bedrm., cathedral cei l . , front & 
back decks; 8 mi. NE VViscon
sin De l is .V iew Lake Mason. 
Call: 
608 -254 -2729 aftor S p .m. 

HELP VVANTED 

Daktaro kabinetui reikal inga 
tarnautoja, gerai mokanti anglų 
kalbą. Skambinti po 11 vai. ryto 
tel. 312 -471 -3300 . 

KMIEC1K REALTORS 
fffk 7922 S. Pulaski Rd. 

< £ | 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

lei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danute Mayer. Į; 
pro fes ional ia i , sąžin ingai . ir 
asmeniškai patarnaus Įkainavimas 
veltui 

Vilniuje parduodamas baigiamas sta
tyti namas: 7 kamb . 3 mieg . didelis 
sklypas Galima gauti namo proiektą ir nuo
traukas Kreiptis tel. 919-490-5483 iki 
rugpjūčio 15 d. Po tos datos tel. 
904-446-2543. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 2 m i e g . butas 
71 St. prieš parką. Skambinti 

312-776-2929 arba 
312-802-7370. 

For rent 6 rm 1st f l . apt. vic 45 
& Rockvvell. Pay own Utilities. 

Call 312-847-2374 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V: W e s t 95th Stret 
T e l . — (708) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Chiogos miesto leidimą D<rou ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarąntuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

i 

Remontuoju Ir remodelluoju 
namus. Dažau ir atlieku cemento dar
bus. Kainos prieinamos. Turiu 
rekomendacijas. Kreiptis: 

Arvydas, tel. 312-737-9473 

Norinčius giminėms ar draugams 
dovanoti sovietinės markės 
automašiną ar spalvoto vaizdo tele
vizorių ..Šilelis", kreipkitės: 

tel. 312-847-3824 

M.tkc your savings soar automati-
cally with a rcgular investment in 
U.S. Savings Bonds. Vou won't 
have to move your funds around 
cvery time thc markei changes — 
that's beeause bonds receive a 
compctitivc marke; based averaged 
rate tlut can nsc vvhcn mterest rates 
risc. I f interest rates t'all you are 
proteeted vvith a guaraiuccd 
minimum rate. 
Ttrtm apply to bonds iicld forJtvc wars 
or morc. » 

U.S. SAVINGS BONDS 
THE GRtAT A.V.ER1CAN iNVES'MENT 

Firma JKF nesudaro išvažiavimo dokumentų ir neparupina bilietų kelionei | JAV. 

STUDENTAI, VAŽIUOKIME I 
LITUANISTIKOS SEMINARĄ! 

Universi te t iniai l ietuvių kalbos, l i teratūros 
ir istori jos kursai 

1991 r u g p j ū č i o 4-18 LaSal le Manor , Plano Il l inois 

LIETUVIU KALBA • SINTAKSĖ • VERTIMAI • IŠEIVIJOS 
POEZIJA • NAUJAUSIA LIETUVIU NOVELĖ • IŠEIVIJOS 
LIETUVIU ISTORIJA • LEMTINGOS ISTORIJOS DATOS • 

ATGIMIMO LAIKOTARPIAI LIETUVOJE 

Rašykite: 
L i t u a n i s t i k o s seminaras 

P.O. Box 50660 
Chicago, IL 60650 

Arba skambinki te V ida i Kupryte i (708) 863-0935 vakarais 

. 



SOV. SĄJUNGOS IR 
VOKIETIJOS KARAS 

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Birželio 22 d. suėjo 50 metų 
nuo Sov. Sąjungos — Vokietijos 
karo pradžios. Vokietijos tele
vizija a r c h y v i n i a i s f i lmais 
(keletą kar tų buvo parodytas 
vokiečių kar iuomenės įžygia-
vimas į Vilnių), spauda bei radi
j a s gan p l ač i a i a tžymėjo 
Wehrmachto puolimą, dažniau
sia jį pradėdama nuo Lietuvos 
Brastos tvirtovės vaizdų bei pa
ties puolimo. Tai pažymėjo tele
vizijoje k e l i k a r i u o m e n ė s 
veteranai, pareikšdami, kad pir
mi šūviai ir ta i sekundžių 
t ikslumu į Sov. Sąjungos pusę 
krito iš anapus Bugo upės kran
to, skiriančio Sov. Sąjungą, ir 
okupuotą Lenkijos žemę. 

Pas is tengs iu chronologine 
tvarka supažindinti su Vokie
tijos pasiruošimu karui bei 
paskutinėm karo pradžios savai
t ėm, t a m t iks lu i panaudo
damas vokiškus ir sovietinius 
šaltinius — paimdamas sovie
t i n io k o r e s p o n d e n t o P e t r o 
Michailovo straipsnį, įdėtą Sov. 
Sąjungos Bonnos pasiuntinybės 
leidžiamam mėnraštyje „Sow-

jetunion heute — Sov. Sąjunga 
šiandieną". 

Visuomet rašoma ir kalbama, 
kad vokiškas puolimas, buvo ne
tikėtas ir nelauktas, kad raudo
noji armija buvo nepasiruošusi 
šiam karui , metant jai kaltę 
pirmuose nepasisekimų mėne
siuose. 

Šiandieną Stal ino skelbtą 
n e t i k ė t ą vok i šką puol imą 
galima drąsiai atmesti, kadangi 
archyviniai dokumentai (nufil
muoti ir parodyti vokiečių tele
vizijoje) kalba visiškai prie
šingai. 

Stalinas savo kalboje 1944 m. 
liepos 1 d. panaudojo „netikėtą, 
staigų" žodį, rasdamas platų at
garsį politinėje plotmėje Sov. 
Sąjungos gyventojų tarpe. 

Iš tikrųjų sovietinė žvalgyba 
jau 1940 m. rudenį „užuodė" 
Hitlerio planus. J i e pilnai pasi
tvir t ino, kadangi Vokietijos 
užsienių reikalų ministerijoje 
dirbo sovietiniai šnipai (Ilze 
Stobe grupė), pranešdami šią 
žinią Maskvai. Ir užsienis aliar
mavo Maskvą apie numatomą 
vokiečių puolimą. Visi tie pra
nešimai tuoj pat atsirasdavo ant 
Stalino stalo. 

Birželio 1 d. Sov. Sąjungos 
a t s t o v a s B e r l y n e Maskva i 
pranešė, kad Vokietija puls 
Sovietų Sąjungą birželio 20-22 
d. Tą pačią dieną sovietinis 
agentas vokietis Ričardas Sor
ge iš Tokio pranešė Kremliui, 
kad Vokietija puls Sov. Sąjungą 
20-22 birželio, pranešdamas 
Kremliui visus strateginius ir 
takt inius Vokietijos vyr. štabo 
planus. 

Birželio 2 d. Japonijos laik
raščio „Tokijo Nichi-Nichi" 
Maskvos korespondentas Maeši-
ba, dalyvaudamas Japonijos pa
siuntinio priėmime, sužinojo, 
kad vokiečiai Sov. Sąjungos 
v a k a r i n ė s e s ienose yra 
sukoncentravę 150 divizijų, be
veik 1.5 milij. karių. Karo pra
džios reikia laukt i tarp birželio 
15-20 d. Panaš ias žinias gavo 
sovietinė žvalgyba iš perbėgusių 
asmenų. 

Birželio 3 d. Vokietijos karo 
atstovas Maskvoje gen. von 
Krebs savo pasikalbėjime su 
Vokietijos pasiuntiniu Schulen-
burgu (jis buvo pr iešingas 
vokiečių puolimui — K. B.) 
džiaugėsi gautom žiniom, kad 
d a u g u m a s S ta l ino patarėjų 
pasitiki Stalino genialumu ir 
gabumais. Didžiojo vado globo
je Sov. Sąjungai negresia joks 
pavojus. Pr ie jų pr iklausė 
įtakingi Stalino patarėjai — L. 
Berija, A. Ždanovas, K. Voro-
šilovas, V. Molotovas. 

Birželio 6 d. JAV Maskvos pa
siuntinybėje plačiai kalbama, 

kad užsienio ministeris yra 
gavęs pranešimus iš Bukarešto 
ir Stockholmo atstovybių, 
prašant juos perduoti Moloto
vui. Pranešimuose pažymėta, 
kad už dviejų savaičių Vokietija 
puls Sov. Sąjungą. 

Birželio 8 d. JAV „Colliers" 
žurnalo Maskvos korespondentė 
Alice Leon-Moates vokiečių pa
siuntinio priėmime jo vasarna
myje netoli Maskvos taip pat 
sužinojo, kad birželio 17 d. 
Vokietija pradės karą. 

Birželio 10 d. Sov. Sąjungos 
pasiuntinys D. Britanijoje I. 
Moiski telegrafavo Kremliui, 
kad jis gavęs užs. reik. min. 
atstovo lordo Cadagan visą 
Vokietijos kariuomenės išdės
t y m o planą, nurodant net 
dalinių numerius. 

Biržel io 11 d. a g e n t a s 
„Staršina" praneša iš Berlyno: 
aukšt i oro pajėgų karininkai ir 
š tabas kalba, kad Vokietijos 
puolimas yra neišvengiamas ir 
galutinai nuspręstas. Reikia 
laukti netikėto puolimo. 

Birželio 12 d. Vidaus reikalų 
liaudies komisariatas praneša, 
kad gegužės mėn. ir birželio 
mėn. tik dešimties dienų laiko
tarpyje žvalgybiniai Vokietijos 
lėktuvai 91 kartą pažeidė Sov. 
Sąjungos sieną. Nuo sausio 1 d. 
iki birželio 10 d. buvo užregist
ruoti 2080 Sovietų Sąjungos 
sienų pažeidimai. 

Birželio 14 d. vokietis agentas 
Ričardas Sorge (jis dirbo Vokie
tijos pasiuntinybėje) iš Tokijo 
praneša Maskvai: „aš kartoju, 
kad devynios armijos su 150 
divizijų ankstyvą birželio 22 
rytą plačiu frontu puls Sov. 
Sąjungą". 

Birželio 15 d. D. Britanijos 
min. pirm. W. Churchill, pasi
remdamas gautom informa
cijom praneša prez. F . Roos-
veltui, kad Vokietija ruošia 
didelį Rusijos puolimą. 

Birželio 16 d. Sovietinis 
„šaltinis" (agentas) iš Vokietijos 
oro pajėgų štabo praneša, kad 
visi Vokietijos kariniai pasi
ruoš ima i puolimui Sov. 
Sąjungos y ra užbaigt i ir 
puolimo reikia laukti kiekvienu 
metu. 

Birželio 18 d. sovietinis pa
siuntinys D. Britanijoje praneša 
Kremliui, kad vokiečiai prie 
Sov. Sąjungos sienos sutraukė 
147 divizijas. 

Birželio 19 d. sovietinei 
žvalgybai pavyko „pagauti" 
slapta siunčiamą Italijos pa
siuntinio Suomijoje pranešimą 
Užsienio reikalų ministerijai 
Romoje. Iššifruotame pranešime 
sakoma , kad neoficialiai 
įvykdyta mobilizacija Vokie
tijoje yra užbaigta. 

Birželio 20 d. vėl į sovietinės 
žvalgybos rankas pateko slaptas 
pranešimas Japonijos pasiun
tinio Rumunijoje savo kolegai -
Maskvoje. Pranešama, kad si
tuacija yra galutinėje fazėje. 
Vokietija nuo šiaurinės Suomi
jos iki pat Juodosios jūros užbai
gė visą pasiruošimą. Vokietija 
st ipriai įsitikinusi žaibišku 
laimėjimu (Blitzsieg). 

Birželio 21 d. sovietinis karo 
atstovas gen. Suslaporovas iš 
prancūziško Vichy telegrafu 
pranešė: mūsų agentas Gilbert 
užtikrino, kad OKW (vyriausias 
kariuomenės štabas) užbaigė 
kariuomenės perkėlimą prie 
Sov. Sąjungos sienos. Rytoj 1941 
m. birželio 22 d. Vokietijos 
kariuomenė netikėtai puls Sov. 
Sąjungą. Tą pačią dieną 9 vai. 
v. Sov. Sąjungos pasiuntinys 
Londone I. Maiski pranešė 
Maskvai, kad į Londoną atvyko 
D. Britanijos pasiuntinys Cripps, 
įspėdamas, jog birželio 22 d. 
Vokietija puls Sov. Sąjungą. 

Kiekvienas pranešimas tuoj 
pat buvo perduotas Stalinui. O 

ką į tai Stalinas? Jis prie gen. 
Suslaporovo pranešimo, rau
donu r a š a l u į rašė t o k i u s 
sakinius: „ši informacija yra 
angl iška provokacija. 
Sužinokite kas jos autorius 
(Urheber — k a l t i n i n k a s , 
kūrėjas) yra ir jį nubauskite". 

Prie gau to pranešimo iš 
Vokietijos oro pajėgų „šaltinis" 
Stalinas parašė NKVD komi
sarui Merkulovui! Gal vertėtų 
tą „šaltinį" pasiųsti į pragarą. 
Tai joks „šaltinis", o paprastas 
desinfor ma nt as ' ' . 

Panašiai išsireiškė atsidavęs 
Stalinui vidaus reikalų min. L. 
Berija. Prie birželio 21 d. Stali
nui siunčiamų raštų-bylos, buvo 
toks prierašas: „aš pasilieku 
prie atšaukimo ir nubaudimo 
mūsų pas iun t in io Ber lyne 
Dekanazovo, kur is ka ip ir 
anksčiau taip ir dabar siunčia 
„antis" apie tariamą Hitlerio 
puolimą. Dekanozovas pranešė, 
kad šis puolimas įvyks jau rytoj. 
L. Berija toliau Stalinui rašo, 
kad ir kiti asmenys iš žvalgybos 
jam pranešė apie 170 divizijų 
koncentraciją prie vakarinės 
Sov. Sąj. sienos, tačiau jis ir jo 
tarnautojai pasitiki Stalino 
išmintim ir jo 1941 m. padary
to pranešimo, kad Hitleris Sov. 
Sąjungos nepuls. Paskutinį dar 
taikingos dienos raštą L. Beri
j a užbaigė tokiais žodžiais: kas 
ruošia provokacijas bei rengia 
panikas turi nudvėsti (ver-
recken) lagerio purve kaip 
padėjėjas t a r p t a u t i n i ų 
provokatorių, kurie nori, kad 
mes su Vokietija sueitume į 
ginčus. 

Ne visi taikėsi Stalino nuo
taikai. Prie tokių priklausė 
krašto apsaugos min. Timo-
šenko, marš. Žukovas. J ie pa
tarė Stalinui gegužės 15 d. pasi
ruošti preventyviniam karui. 
Stalinas griežtai a tmetė šį 
pasiūlymą ir net uždraudė 
kalbėt i ap ie vokiečių 
kariuomenes koncentraciją. 

T rumparegys tės k a i n a . 
Birželio 22 d. vokiečių oro pajė
gos ketvirtą vai. ryte puolė 
sovietinius karinius orauosčius. 
Tuo pačiu laiku, Vokietijos ar
t i ler i ja a t i da r ė ugnį , 
kariuomenė peržengė sieną. 
Vokiečių smūgis buvo labai stip
rus, nes tik kelių valandų laiko
tarpyje oro laivynas įgijo visišką 
persvarą. Jau pirmą dieną bu
vo sunaikinta 2000 sovietinių 
lėktuvų, 6 iki rugsėjo 30 d. Sov. 
Sąjunga neteko 8166 lėktuvų, 
t.y. 86% viso pr ieškar inio 
kontingento. 

Rudenį vokiečiai pasiekė be
veik Maskvą . Tuo me tu 
Stalinas pranešė, kad raudonoji 
armija neteko 350 tūkst. karių, 
378 tūkst. dingusių. Skaičiai la
bai net ikslūs , nes Sta l inas 
„užmiršo" įtraukti į nelaisvę 
patekusius karius, kadangi tik 
per šešis mėnesius bėgyje 
vokiečiams pasidavė t rys mil. 
karių. Karo pabaigoje Sov. 
Sąjunga neteko 8,668 milij. 
karių (žmonėmis — civiliais apie 
15 milij.). Vokietija kar tu su 
civiliais 8,334 milij. žmonių. 

PAŠTAS PRAŠO TIKSLIAI 
ADRESUOTI LAIŠKUS 

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1991 m. liepos mėn. 25 d. 

JAV paštas kasdien turi per
siųsti per 500 milijonų laiškų ir 
įvairių kitokių siuntinių. Kad 
būtų lengviau ir greičiau susi
tvarkyti su tokia gausa, paštas 
įsitaisė elektronines mašinas, 
kurios dideliu greičiu išskirsto 
paštą į valstijas, miestus, pašto 
zonas. 

Paštas prašo patalkinti jam, 
kad darbas eitų sklandžiai. 
Pirmiausia — adresus rašyti 
mašinėle, nes tik tokius laiškus 
skirsto elektroninė akis. Ranka 
rašyti laiškai iš karto patenka 
į ki tą kategoriją, kur j a u 
tarnautojai kiekvieną ranka pa
skirsto. Adresuojant ranka , 
rašyti kuo aiškiau, paprasčiau, 
labai aiškiai parašyti kodo 
numerius. 

Kodo numeria i 

Laišką į siuntimo maišus 
nukreipia kodo (ZIP) numeris. 
Dažnai šį numerį žmonės rašo 
netvarkingai ir ne vietoje. 

Kodo numerį r a šy t i toje 
pačioje eilutėje šalia miesto ir 
valstijos sutrumpinimo raidžių. 

Iki šiol buvo naudojamas 
penkių skaičių kodas. Tie 
skaičiai nurodė valstiją, miestą 
ir miesto pašto zoną. Bet ta 
pašto zona būna labai didelė. I 
ją ateina daug laiškų. Kad būtų 
lengviau pašto zonoje išskirstyti 
ir aptvarkyti paštą, įvedami dar 
keturi ženklai. Jie rašomi po 
bendro kodo, tarp jų padėjus 
brūkšnelį. Tie keturių skaičių 
n u m e r i a i padeda lengvai 
paskirstyti paštą vietoje. Tie 
skaičiai nurodo zonos nedidelį 
kvartalą, atskirų gatvių jungi
nius. 

Papildomi kodo skaičiai jau 
naudojami prie k a i ku r ių 
sąska i tų , kur ias s iunčia 
elektros, dujų bendrovės. Tik 
pasekite sąskaitas ir žinosite 
savo papildomą kodą. Su 
papildomu kodu, pavyzdžiui, 
ta ip bus rašoma adreso svar
biausia ir paskutinė eilutė: 

Woodhaven N Y 11421 1403. 
Niekur nereikia dėti nei tašku 
nei kablelių. 

Svarbu tiksliai parašyti vals
tijų sutrumpinimus Sutrumpi 
nimus pridedame atskirai šio 
rašinio gale 

Gatvės numer ia i i r buta i , 
jų su t rumpin ima i 

Taip čia yra, kad daugelis gat
vių pavadinta tik numeriais. 
paskui tas numeris kartojasi. 
nustatant gatvių pobūdį. Todėl 
tiksliai reikia naudoti tų pava
dinimų sutrumpinimus. 

Štai jie: AVE - Avenue. ST -
Street, DR - Drive. RD - Road, 
PL - Place, CIR - Circle. BLD 
— Boulevard. 

Prie jų dar dedami krypties 
sutrumpinimai: N. — North, S. 
- South, E - East. W - West, 
NE, NW, SE, SW. 

Jei žmonės gyvena daugiabu-
tiniame name, tai jie turi dar ir 
buto numerį. Tiksliai naudoti ir 
šiuos sutrumpinimus: APT — 
apartment, STE — suite. RM — 
Room. 

Jie visi rašomi toje pačioje 
eilutėje. 

Kam adresuot i 

Viršum gatvės eilutės eina pa
vardė asmens, kam adresuo 
jamas laiškas. 

Dažnai pas vieną ar kitą sve
čiuojasi ar trumpam yra sustoję 
kiti asmenys. Iki šiol tai 
r ašydavome voko 'pačioje 
kairėje: ATT tokiam ir tokiam. 

Dabar reikia tai rašyti viršum 
adresato pavardės, o ne voko 
kairėje apačioje. 

Tikslus voko užrašymas taip 
maždaug turėtų atrodyti: 

Petras Gaidys 
1 ST SW APT 21 
VVoodhaven NY 11421-1403. 

ATT Aldona Jonaitis 
Jonas Šimaitis 
3001 W. 59 ST W RM 21 
Chicago, IL 60629-3023 

BEITŲ LĖKTUVAI 
l CH1CAGĄ 

Britų lėktuvu linija padidina 
savo skraidąs į Chicagą. Nuo 
ateinančios vasaros kasdien bus 
dvi skraidos iš Londono. 

TRISDEŠIMT VIENERIŲ IR VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTYS 

A.tA. 
DR. VLADAS KUZMA 

ir 
A.tA. 

ALGIS KUZMA 
Už a.a. dr. Vlada Kuzmą ir jo sūnų a.a. Algį Kuzmą šv. 

Mišios bus atnašaujamos sekmadienį, liepos 28 d. 9 vai. ryto 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose mišiose ir kartu su mumis pasimelsti už a.a. 
dr. Vladą ir a.a. Algį. 

Nuliūdusi šeima 

Sunaudoki visus laiko trupi
nius; akimirka nėra tiek trum
pa, kad jos metu negalėtumei 
praturtėt i kokiu darbeliu ar 
mintimi. 

H Delattre 

A.tA. 
STASYS JUŠKUS 

Gyveno Chicagoje. Brighton Parko apylinkėje. 
Po sunkios trumpos ligos mirė 1991 m. liepos 22 d.. 8 vai. 

vakaro, sulaukęs 78 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Šiaulių apskrityje. Joniškio mieste. 

Amerikoje išgyveno 33 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolio vaikai: Birute ir 

Jonas Raščiukai su šeima; Nardis ir Severiną Juškai su 
šeima: Vytautas ir Irena Juškai su šeima; geras artimas 
draugas Antanas Sereika: Lietuvoje brolis Antanas su šeima 
ir kiti giminės. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai. Liet. Bendruomenei. 
Anglijos Lietuvių klubui ir Liet. Fondui. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, liepos 25 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Gaidas Daimid koplyčioje. 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks liepos 26 d., penktadienį. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
mišios už velionio sielą. Po mišių bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę brolio vaikai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHIOAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - <1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

1605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

-

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metu praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708 -974 -4410 

f ^ l midlcind Padarai 
mmKK^r Savings and Loan Asso^ation 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

Ml 
LEN0ER 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\larquette luneral Home 
2TV% WtrS» 7 M StNd 
( hkago, Illinois HK>> 

l-(3l2>-476-2345 

Hills luneral Home 
10201 South Roberts Road 
l\ilo» Hills lllmois M > 4 ^ 

"08-430-44 55 

Petkus runeral Home 
I4IH Smth -Oth WniH-

(. kero Illinois 00658 
708-863-2108 

Petkus-Rutkus luneral Home 
I44»< South M>th \ \ fmio 

( K ITO I l l inois NWiš(l 

708-652-1003 

\ įsus laidotuvių n a m u s gal i te pasiekt i 
skambindami M3I2J-476-2345 

\ \ m o w H n IRUS 
I > O \ \ I n v n I M S 

I X > V \ i n M PFTKL'S 

file:///larquette
file:////fmio
file:////mow


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. liepos mėn. 25 d. 

x r i e tuv ių fondo narių bal
sams skaičiuoti komisiją sudaro 
šie LF tarybos nariai: pirm. 
Vaclovas Momkus. Marija 
Remienė ir Stasys Baras. LF na
rių a t s i ų s t u s balsavimu 
duomenis paskelbs specialiame 
suvažiavime, įvyksiančiame 
liepos 27 d. Jaunimo centro 
mažojoje salėje, Chicagoje 
Siame sus i r ink ime daly
vaujantieji nariai, savo bal 
savimo korteles galės įteikti ko
misijai. Balsuokime ir daly
vaukime susirinkime. 

x WCEV radijo stoties <ban 
ga 1450 AM.) direktorė Lucyna 
Migala, norėdama amerikiečiu 
visuomene painformuoti apie 
religijos padėtį Lietuvoje, 
pasikvietusi prel. J. Prunskį, 
birželio mėnesį praleidusi 2 sa
vaites Lietuvoje. įrašė su juo 
pasikalbėjimą, kurį stotis per
duos 3 kartus: rugpj. 1 d. 6:35 
PM. rugpj. 2 d. 8:05 PM (prieš 
Brazdžionio programą) ir 
sekmadienį, rugp. 4 d., 6:05 PM. 
Per šią stotį duodamos ir Mar
gučio bei Šluto programos. 

x M a r g u t i s k v i e č i a at 
silankyti i rengiamą sol. Sigu 
tės Stonytės ir pianisto Jurgio 
Karnavičiaus koncertą, liepos 
28 d. 3 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Po koncerto bus vaisė- kavinėje. 
Jaunimo centro patalpos vėsina
mos. 

x Prof. Viktorija Skrups-
kelytė dėstys lietuvių išeivijos 
poezijos kursą XVII-tame Litua
nistikos seminare rugpjūčio 
4 1« dienomis LaSalle Manor. 
Plano. Illinois. Šiame kurse bus 
nagrinėjami Aisčio. Bradūno, 
Mackaus. Niliūno. Radausko ir 
Sutemos kūriniai. Visi stu
dentai yra kviečiami važiuoti i 
šiuos lietuvių kalbos, literatūros 
ir istorijos kursus. Informacijai 
skambin t i Vidai Kuprytei 
7088630935. 

x Klemensas St ravinskas , 
nuoširdus balfininkas. sek
madieni, liepos 28 d. 1 vai. p.p. 
Balfo Beverly Shores skyriaus 
gegužinėje, Elenos ir Kazimiero 
Pocių ąžuolyne bus prisimintas, 
kad jau dešimt metu talkina 
vietos skyriui, rengiant vasaros 
šventes. 

x C h a r l e s A l k e v i č i u s , 
Grand Rapids, Mich.. atsiuntė 
20 dol. auką. Dona Čipkus, 
Willoughby, Ohio, - 10 dol. 
Pratęsė prenumeratą, o už kor
teles ir kalendorių paaukojo po 
10 dol.: Stanley Mikalauskas. 
Antanas Juskauskas ir Pranas 
Jonikas Visiems tariame ačiū. 

x L.S.T. Korp! Neo-Lithu 
ania ruošia išvyką laivu šį 
sekmadienį per laivų ir lėktuvų 
parodą. Laivas išplauks iš Navy 
Pier 12:00 v. p.p. $35.00 kaina 
padengia kelione, maistą ir 
gėlimus. Dėl rezervacijų skam
binkite V. Momkute i . tel. 
925-6193). 

fsk) 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 10! 
10 kg. (22 sv.) skaniausių mėsos 
produktų: 3 kg kapotas kumpis 
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, 
l kg „Lietuviška" dešra. Kreip
tis: „ŽAIBAS" 9525 So. 79th 
Ave.. Hickory Hills, IL 60457. 
Tel. 708-430-8090. 

(sk) 

x Nuvežame ir parvežame 
i New York'o ir Washington'o 
a e r o u o s t u s jūsų svečius iš 
Lietuvos. Pas i t ik imas ir 
išlydėjimas, maitinimas, pra 
važiuojamų miestų apžvalga 
foto a tmin imui , gėles. Or
ganizuojamos kelionės į Nia 
garą krioklį. Pravažiuojamu 
miestų apžvalga, maitinimas, 
nakvyne Vaikams nuolaida; 
iki 5 m 60%, iki 10 m. 20'; 
Kreiptis: tel. 312-847-3824. 

<sk) 

x Sveikinimai „ D r a u g u i " 
atėjo iš ..Didvyrių žemės" sto 
vykios Rako stovyklavietėj 
Jauniej i skautai džiaugiasi 
puikia programa ir entuziazmu. 
kuris pasiliks ilgiem metam. 

x O n a Norv i l i enė , gerai 
pažįstama kulinarė Chicagos 
apylinkėse, maitins ir šią va
sarą lietuvių kilmės jaunimą 
Dainavos stovykloje nuo liepos 
28 d. iki rugp. 4 d. 

x Mykolas M i k a l a j ū n a s . 
Lietuvos enciklopedijų vyriau 
siasis redaktorius, šiandien 
(liepos 25) atvyksta iš Toronto 
j Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrą. Jis čia bus apie mėnesi 
susipažindamas su Pasaulio 
lietuvių archyve sukaupta me 
džiaga bei koordinuodamas 
enciklopedinių veikalų leidimų 
su LTSC pirmininku prof. Jonu 
Račkausku. PLA direktorium 
Česlovu Grincevičium ir kitais 
kultūrininkais. Apgyvendintas 
LTSC svečių mokslininkų re 
zidencijoje prie Jaunimo centro. 
Mikalajūnas bus pasiekiamas 
per LTSC (312 434-4545 arba 
436-8087). 

x Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus suorganizavo pro 
gramą lietuvių pasirodymui 
Chicagos Historical Society 
švenčiant Lietuvių dieną, -.>š 
tadienį. liepos 27 d. Nuo 1 v. iki 
4 vai. p.p. Clark ir North Ave. 
Tuo laiku Helen Pius ir Patri 
cia Bakūnas demonstruos šiau 
dinukų meną ir velykinių kiau 
šinių marginimą. 2 vai. p.p. ir 
2:30 v. p.p. Vyčių Tautiniu 
šokių šokėjai, vadovaujami 
Frank Zapolio, pasirodys su 
naujausia programa. 1 vai. p.p 
ir 2:30 vai. p.p. Nijolė Martinai 
tytė supažindins amerikiečiu 
visuomenę su lietuvių poetais ir 
su mūsų poezijos istorijos raida 

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

x Liepos 28 d., sekmadieni 
nuo 12 vai. vyks tradicini 
Lietuvos Dukterų organizacijos 
gegužinė maloniam Marquett( 
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 
bandy t i t u r t i n g a m laimes 
šuliny. Laukiam gausiai ap 
s i l a n k a n t visų n a r i u 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 VV 71th 
St. (atidaryta kasdien nuo 10 iki 
2 v.p.p.). Tel. (312) 925-3211. 

(ak.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokejimais ir pri 
einamais nuošimčiais Kreipki 
tės į Mutual Federa l Savings, 
2212 West C e r m a k Road -
Tel . VI 7-7747. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Ki«la 

Dangiama Ir talaoma 
vlsg rūšių stogus 

T»l 3'2 434 9656 X"DA 
312 737 1717 

Rainiu Miškelio paminklas — koplyčia, pastatyta prisiminti bolševiku 
nužudytiems kankiniams 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
... IR PASIKEITĖ 

MARQUETTE PARKAS 

Neseniai ..Drauge" buvo ilgas 
straipsnis .Marųuette Parke 
pasižvalgius". Norėčiau šia pro
ga dar pridėti kelias savo min
tis prie to įdomaus ir aktualaus 
straipsnio. Autorius veda skai
tytoją per Marquette Parką, 
rodydamas dabartinę padėtį, 

x Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyč io j e šį sekmadienį , 
liepos 28 d..12 vai. bus lietuviš
kos pamaldos. Šv. Mišias atna
šaus kun. Ant. Saulaitis, SJ. 
Melsimės už ,,Artimo meilės" 
vykdytojus. Po pamaldų vyks 
Balfo Beverly Shores skyriaus 
jubiliejinė gegužinė, Elenos ir 
Kazimiero Pocių ąžuolyne. 

x Maes t ro Alvydas Vasai-
tis diriguos du Ponchiellio ope
ros „Lietuviai" spektaklius 
Lietuvos Operos ir Baleto teatre 
Vilniuje rugpjūčio 31 ir rugsėjo 
3 dienomis. Be to. jis. diri
guodamas Lietuvos Filharmo
nijos orkestrui, atliks Mozarto 
kūrinių koncertą rugsėjo 4 d., 
į ska i tan t ir „ J u p i t e r i o " 
simfoniją. 

x Kas nor i t e gaut i vai
ravimo teises (L.S. driver's 
license). skambinkite Edvardui 
Šumanui , tel. 708-246-8241. 

(sk) 

x 55 S V. MAISTO PRO
DUKTŲ pr is ta tome į n a m u s 
LIETUVOJE: 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, 
šprota i , mėsa. š a m p a n a s , 
šokoladas dėžutėse, gėles — $65 

Transpak , 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629. t e l . 
312^*36-7772. 

(sk) 

x Paskubėk i t e ! jeigu norite 
atgauti savo turtą Lietuvoje, 
kreipkitės į East-West Trading 
Pati ners Corporation artimiau
siu metu. Mes padėsime taip pat 
nusipirkti žemes, namus, įmo
nes, butus, persikelti gyventi į 
Lietuvą. Pervesti bei gauti pali 
kimus, investuoti santaupas j 
biznį Lietuvoje, surasti preky
bos partnerių ir kitais klausi 
mais Skambint i 407-392-7916 
Pe t ru i Pakenu i . 

(sk) 

kokie pasikeitimai jvyke ir t.t. 
Apylinkė keičiasi, bet kodėl? 

Sie pasikeitimai neįvyko per 
naktį , bet per ilgesnį laiką. 
P r i e š dvidešimt, trisdešimt 
metų buvo daug didesne Svč. M. 
Mar i jos Gimimo parapijos 
mokykla, kurią lanke daugybė 
l ie tuviukų. Kur jie dabar? 
Daugelis iš jų sukūrė šeimas ir 
pabėgo į priemiesčius laimės 
ieškodami. Ką jie ten rado? Jie 
neįkūrė lietuviškų kolonijų, bet 
išsimėtė po priemiesčius. Apsi
gyveno įvairiose vetose tarp 

x A. Milašius, Li/ckport, 111., 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė 15 dol. auką. Po 
10 dol.: J Kuncaitis. Tallahasse, 
Fla. ir K. Čepaitis. Chicago, 111. 
Dėkojame. 

x Dr. R. Kontrimas, Mission 
Viejo, CaL, dr. F e l i k s a s 
Zub inas , Westchester, 111., 
Mečys Šilkaitis, Santa Monica, 
CaL, Juozas Stašaitis, Brockton, 
Mass., pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka Nuoširdus ačiū 
v i s i ems , ,Draugo" g a r b ė s 
prenumeratoriams, rėmėjams. 

x Mar tynas ir Dalia T ra 
k ia i , Palos Hills, Ii!., Irena Sla
vinskas, St. Petersburg, Fla., 
Juozas Naikelis. Omaha, Ne-
braska, V. Laugalis, Niantic, 
Conn., Kazimiera Vaišvila, St. 
Petersburg, Fla.. ..Draugo" gar
bės prenumeratoriai, rėmėjai, 
su prenumeratos pra tęs imo 
mokesčiu atsiuntė ir po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

kitataučių, rasdami junginį 
įtup savo tautiečių tik savait
galiais, veždami vaikus į litu
anistinę mokyklą ir į pamaldas. 

Nors yra geras skaičius lietu
vių priemiesčiuose, net turi savo 
bažnyčią ir kitas patalpas, bet 
nėra tos ,,community feeling", 
kurią lietuvių kolonija atneša. 
Kur gi kitur eidamas gatve iš
girsi lietuviškai kalbant ar gali 
eiti iš vienos vietos į kitą ir 
lietuviškai susikalbėti? 

Nebuvo ko bėgti iš Marųuette 
Parko. Apylinkėje yra nau
jesnių namų ir kitus galima at
naujinti. Susisiekimas į miestą 
ir artimesnes apylinkes au
tobusu arba mašina geras. 
Apylinkėje yra toks didelis 
gražus parkas ir golfo laukas. 
Čia yra lietuviška parapija, 
pati apylinkės širdis. 

Nesilaikymas apylinkėje tik 
skatina kitus bėgti ir sudaro 
galimybes apylinkei keistis. 
Niekas per jėgą nevarė ir ne
varo iš Marųuette Parko. Net 
baisu pamatyti kiekvieną naują 
„for sale" iškabą. Atrodo, kad 
po truputį ardome tą lietuvių 
koloniją, kurią taip sunkiai su 
darbu ir pasiaukojimu įkūrė 
anksčiau atvykę lietuviai. Tas 
bėgimas jau sudarė nuostolių. 
Jau nebeturime Šv. Jurgio 
parapijos. Šv. Antano parapijo
je dabar dominuoja ispanai. 

Gana daug priemiesčiuose gy
venančių lietuvių įsijungė į 
veiklą padėdami Lietuvai per 
naujai įkurtas organizacijas. 
Yra gera, garbinga ir gražu 
padėti kaimynui uždėti naują 
stogą, bet reikia žiūrėti, ar gal 
jau reikia savo stogą lopyti 
ir taisyti. Padėdami Lietuvai, 
turime dėti pastangas išlaikyti 
lietuvybę šiame krašte. 

Daug lietuvių sugrįžta į Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčią 
įvairioms progoms. Jiems malo
nu išgirsti šv. Mišias ir giesmes 
savo gimta kalba. Bet kas 
išlaiko parapiją? Tie. kurie 
apylinkėje gyvena. Lietuviškos 
parapijos išsilaikymas remiasi 
lietuvių kolonijos išsilaikymu. 

Nebėkime iš Marųuet te 
Parko. O, tie įsikūrę jau kitur, 
sugrįžkite daug dažniau į lietu
vių parapiją ir apyl inkę , 
nelaukiant ypatingų progų. 

Vida Sakevičiūtė 

PAŠVENTINTAS 
A.A. K. JUKNELIO 

PAMINKLAS 

Kazys Jukne l i s , gyvenęs 
Melrose Park, Illinois, su šiuo 
pasauliu išsiskyrė 1989 gruo-

x Dr. E u g e n e S ton ikas , 
Flossmoor, 111., H. Wegner, 
Rochester, N.Y., Algirdas 
Banys, Bloomfield Hills. Mich., 
Stanley Dimgaila. Hot Springs. 
Ark., N. Neu, Palos Hills. 111.. 
Adam Banys, River Grove, 111.. 
Jonas Martinkus, Chicago, III , 
„Draugo" garbės prenumerato 
r i a i , rėmėjai , pra tęsdami 
prenumeratą, pridėjo dienraščio 
paramai po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

PIRMOJI KREGŽDĖ 
IŠ ŠIAURĖS 

Pačiame Vilniaus senamies
tyje nutūpė pirmoji kregždė iš 
Šiaurės. Po Vilniaus modelių 
namų stogu įs ikūrė Lietu
vos-Norvegijos korporacija, 
kuriai čia atstovauja Aleksand
ras Federas. 40 metų simpatiš
kas vyras, puikiai kalbantis 
penkiomis užsienio kalbomis. 

Ko apdairūs ir atsargūs šiau
riečiai ieško Lietuvoje, kurios 
politinė padėtis atbaido ne 
vienos pasaulio šalies versli
ninkus. Pasirodo, norvegai 
l inkę manyti , jog Lietuvą 
galima būtų paversti lyg ir savo
tišku Honkongu. Penkiolika 
Lietuvos tekstilės įmonių ir mo
delių namai pasirašė sutartį su 
Norvegijos bendrovėmis, tie
kiančiomis žaliavas. Taigi, 
l ietuviai su medžiaga, 
modeliuos ir siūs drabužius iš 
norvegų parūpintos medvilnės 
ir vilnos, o jau siuvinius par-
davinėsime perpus. Nauda, 
rodos, turėtų būti ir vieniems, 
ir kitiems. Negana to, kad 
lietuviu darbo rankos kol kas 
gana pigios, norvegai, pasižiū
rėję į žemėlpį, beregint įsitikino, 
jog Lietuva vos ne perpus arčiau 
nei didieji Norvegijos šiaurės 
miestai — Bergenas ar Stavan-
geris... 

Vadinasi, santūrieji šiau
riečiai puoselėja mintį Vilnių 
paversti komercijos centru. Na, 
o komercija šiais laikais ne toks 

jau paprastas dalykas, kurio 
paslaptis atskleisti noriai ėmėsi 
patys norvegai. Jau trečias 
mėnuo Kaune dirba NORWE-
GIAN SCHOOL OF MANAGE 
MENT dėstytojai Ole Biorn 
Fausa ir Firsa Hegerd. Svečiai 
atvyko ne tuščiomis, atvežė visą 
krūvą specialių knygų, žodynų 
ir žinynų, įvairių testų, pagal 
kuriuos ir dirbama atskirai su 
kiekvienu studentu, mokoma 
r inkos , rek lamos , konku
rencijos, bankroto ir kitų laisvo
sios ekonomikos tvarkymo 
dalykų. 

Pasirašius bendradarbiavimo 
tarp Vilniaus ir Oslo sutartį, 
atsiranda daugiau galimybių. 
Štai norvegai patys siūlosi 
mainais už ilgalaikę nuomą 
savo lėšomis ir savo jėgomis res
tauruoti sostinės senamiestį. O 
kad užsieniečių norai patys 
kilniausi, rodo ir konkretūs dar
bai. Pamatę apgailėtiną mūsų 
restauratorių būklę, jie dovano
jo specialų liftą, ta ip pat 
pakvietė į Oslą pasitobulinti tris 
vandentiekio ir kanalizacijos 
specialistus. 

Be abejo, kiek leis ištekliai, 
bus bendradarb iau jama ir 
kultūros baruose. Norvegai jau 
parodė mums savo šiuolaikinių 
da i l in inkų darbus , žada 
dalyvauti ir mūsų folkloro 
šventėje „Skamba, skamba 
kankliai". 

Salomėja Čičiškina 

džio 26 d., palikdamas giliame 
liūdesyje žmoną Jadvy
gą Raštikytę Juknelienę, dukrą 
Rasą ir sūnų Vytautą su žmona 
Karen ir tris anūkus Daną, 
Nicholą. Karą ir daug giminių 
Lietuvoje, Kanadoje ir Ameriko
je. A.a. Kazimieras amžinam 
poilsiui atsigulė Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Žmona ir vaikai pastatė jam 
gražų tamsaus granito pa
minklą, kuris gegužės 25 d. 
buvo kun. Duobos pašventintas. 
I šventinimo iškilmes buvo 
atvykę iš Ohio žmonos brolio 
Juliaus Raštikio žmona Ste
fanija ir sūnus Julius su suža
dėtine. Pasimeldę palikome 
gražų, žydinčiomis gėlėmis 
papuoštą paminklą ir nuvy
kome į Baltijos restoraną gedulo 
pietums. Papietavę prisiminėm 
velioni ir jo atliktus darbus, 
kuriuos jis skyrė atgimstančiai 
Lietuvai ir dėl jos kovojo. 

Negalima praeiti tylomis apie 
a.a. Kazimiero trumpą žemišką 
kelione ir gerus darbus. Dirb
damas naktimis fizinį darbą, 
turėjo noro ir laiko įsijungti į 
organizacine veiklą. Ypač daug 
dirbo LB ir 1952 įsisteigusiai 
Melrose Parko lituanistinei 
šeštadieninei mokyklai . Jo 
vaikams pradėjus ją lankyti, K. 
Juknelis daugelį metų buvo 
Tėvų komiteto pirmininku, 
sumaniai tvarkydamas ūkinius 
mokyklos reikalus. Abu vaikai 

baigė šią mokyklą ir gražiai 
kalba ir rašo lietuviškai. Duktė 
Rasa, būdama gabi, dvejus 
metus mokytojavo šioje mo
kykloje. 

Abiejų tėvų noras buvo gerai 
išauklėti ir išmokslinti savo 
vaikus. Abu vaikai baigė aukš
tuosius mokslus ir dirba savo 
srityje. Velioniui išvykus Amži
nybėn, v isuomenės pi lnai 
įver t in t i jo a t l ik t i darbai 
nebuvo. 

Ta pačia proga noriu primin
ti ką tik iš Jadvygos Jukne-
lienės gautas žinias, kad jos 
brolis Liudas ir sesuo Adelė 
Tremtinių draugijos iniciatyva 
jau grįžo iš Sibiro. Liudo trijų 
vaikų ir Raštikiu šeimos tėvų 
kaulai parvežti į Lietuvą. Jad
vyga J u k n e l i e n ė su Rasa 
rugsėjo mėn. vyksta susitikti su 
ilgamečiais Sibiro tremtiniais. 

Baigiant šį straipsnelį, noriu 
paprašyti Aukščiausiąjį, kad jis 
priimtų a.a. Kazimierą savo glo-
bon, o gyviesiems Jadvygai ir 
Rasai sėkmingai susitikti su 
artimaisiais. 

Ant. Repšienė 

Ipilties 'Kretingos raj i sodybos troba. Lietuvos Liaudies buities muziejus. 

ATLEIS 300 ŠVIETIMO 
TARNAUTOJU 

Chicagos miestas turi nemažų 
sunkumų su finansais. Ryžta
masi uždaryt kelias mokyklas ir 
atleisti apie 300 mokyklose dir
bančių tarnautojų. 

MOKESČIAI 
SUSISIEKIMUI 

Chicagos miesto centro 
verslui tarnaujantieji pastatai 
apdedami 12 centų didesniu 
mokesčiu nuo kvadrat inės 
pėdos. Numatoma sudaryti 600 
mil. dol. pajamų, kurios bus 
panaudojamos nutiesti trau
kinėlių linijas į Navy Pier ir 
McCormick parodų rūmus. Tam 
planui pritaria Chicagos meras 
ir miesto taryba. Laukiama pri 
tarimo Washingtono ir Spring-
fieldo centrų. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 

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


