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Lietuvos krepšinio rinktinė — Europos nugalėtoja 
Liepos 6 — Valstybės 

diena Lietuvoje 
Pirmadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, liepos 6 d. (Elta) — 
Liepos 6-ąją — Mindaugo karū
navimo dieną, kuri yra paskelb
ta švente — Valstybės diena, 
Lietuvoje buvo iškeltos valsty
binės vėliavos. Medininkuose, 
aukščiausioje Lietuvos vietoje, 
prie paminklinio akmens kara
liui Mindaugui, įvyko šventinis 
mitingas. Vilniaus arkikatedro
je bazilikoje buvo aukojamos pa
dėkos Mišios. „Trimito" or
kestro vedami, nuo Lukiškių 
aikštės prie Katedros atžygiavo 
vėliavininkų eisena, kurioje 
žengė Mindaugų rikuotė, važia
vo žygio Medininkai-Vilnius-
Medininkai dvirat ininkai . 
Šventinės iškilmės toliau tesėsi 
Katedros aikštėje. Kalnų parke 
šia proga buvo surengtos Lietu
vos savanorių žaidynės. Minėji
mai vyko ir kituose miestuose, 
kai kur prasidėję net penktadie
nį. 

Liepos 6 d. — Lietuvoje ne dar
bo diena. 

Lietuva nupi rko du 
prekybinius laivus 

Lietuvos jūrų laivininkystė 
nupirko du prekybinius laivus, 
statytus Turkijoje. Viename iš 
jų liepos 3 d. pakelta Lietuvos 
vėliava, o laivas pavadintas pir
mojo lietuvos valstybės kara
liaus Mindaugo vardu. Antrasis 
laivas vėliau bus pavadintas ku
nigaikščio Algirdo vardu. Daly
vauti laivo šventinimo iškil
mėse į Stambulą išvyko Lietu
vos jūrų laivininkystės prezi
dentas Antanas Anilionis. 

Pakeltos vėliavos pakrančių 
apsaugos laivuose 

Liepos 9 d. Klaipėdoje vyko 
karinių jūrų pajėgų vėliavos pa
kėlimo iškilmės. 

Po šv. Mišių, kurias po atviru 
dangumi aukojo Telšių vysku
pas Antanas Vaičius su įvairių 
Lietuvos bažnyčių kunigais, 
kariuomenės kapelionas prel. 
Alfonsas Svarinskas pašventino 
prie Danės krantinės prisišvar
tavusius tris pirmuosius Lietu
vos pakrančių apsaugos laivus. 
Perskaičius įsakymą dėl kari
nės jūrų pajėgų vėliavos įvedi
mo, naująsias vėliavas — žyd
rais brūkšniais sukryžiuotus 
baltus audeklus su Lietuvos 
valstybinės vėliavos spalvomis 
viršutiniame stačiakampyje — 
Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos Pirmininkas Vytautas 
Landsbergis įteikė Krašto ap
saugos ministerijos pasienio tar
nybos pakrančių apsaugos rink
tinės vadui Algiui Leišiui, laivų 
vadams — Rimantui Riliui, Ar
tūrui Aukštikalniui ir Vytautui 
Mogeniui. Nuaidėjus jūrų saliu
to salvėms, skambant Lietuvos 
himnui, naujosios laivų vėliavos 
buvo pakeltos į stiebų viršūnes. 
Karius pasveikino Krašto ap
saugos ministras Audrius But
kevičius. Pučiamųjų orkestrams 
grojant maršus, paradavo Lietu
vos kariai. 

Paminėta JAV 
Nepriklausomybės diena 
Liepos 3 d. JAV nepaprastasis 

ir įgaliotasis ambasadorius Lie
tuvoje Darryl Johnson su žmona 

Kathleen surengė priėmimą 
Amerikos Nepriklausomybės 
dienos proga. Iškilmėse, kurios 
vyko pievelėje šalia JAV am
basados, dalyvavo Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos Pir
mininkas Vytautas Landsbergis 
su žmona Gražina, Lietuvos par
lamento deputatai, vyriausybės 
nariai, užsienio valstybių diplo
matai, religinių konfesijų at
stovai, menininkai, Lietuvoje 
gyvenantys JAV piliečiai, kiti 
kviestiniai svečiai. 

Ambasarorius pasveikino su
sirinkusius į 216-ųjų JAV nepri
klausomybės deklaracijos pa
skelbimo metinių minėjimą ir 
pasakė kad ši Amerikos šventė 
pokario metais Lietuvoje ofi
cialiai minima pirmą kartą. 

Jelcinas apie banko 
sąskaitos su Lietuva 

uždarymą 

Vytautas Landsbergis telefo
nu kalbėjosi su Borisu Jelcinu 
dėl Rusijos banko paskelbto ko
respondentinių sąskaitų uždary
mo. Buvo prisimintas 1992 m. 
birželio 5 d. žodinis susitarimas 
Maskvoje dėl Rusijos 2 milijar
dų rublių įsiskolinimo Lietuvos 
žemdirbiams, kuris dabar jau iš
augęs iki 3 milijardų. B. Jelci
nas paaiškino, jog sąskaitos 
įšaldytos būtent tam, kad dabar 
būtų atlikti tarpusavio atsi
skaitymai, o dėl ekonominių 
santykių ir normalios prekybos 
palaikymo pasiūlė Lietuvos at
stovams atvykti liepos 7 dieną 
į Maskvą ir tartis jo kabinete, 
dalyvaujant Rusijos premjerui 
A. Gaidar. Pasiūlymas priimtas. 

Rusų daliniai įmetami 
parašiutais 

Artimiausiu metu galima Ru
sijos desantininkų invazija į Lie
tuvą iš oro. Tokią prielaidą su
sitikime su žurnalistais padarė 
Krašto apsaugos ministro pava
duotojas pulkininkas Norbertas 
Vidrinskas. 

Lietuvos krašto apsaugos mi
nisterija gavo žinių, kad Vitebs
ke ir Pskove dislokuotose oro de
santo divizijose, kurių daliniai 
aktyviai dalyvavo 1991 sausio 
atakose Vilniuje, ruošiami nau
jokai tarnybai Lietuvoje. Jie 
turėtų pakeisti atitarnavusius 
kareivius Kauno ir Jonavos 
mokomojo oro desanto divizijo
se. Priešingai, negu sausyje, ka
da desanto lėktuvai nusileido 
kariniuose aerodromuose ir po 
to šarvuočiais bei automobiliais 
persikraustė į Vilnių, šį kartą 
juos planuojama išmesti para
šiutais. Būtų imituotos praty
bos, kurios vyksta beveik regu
liariai. 

Nuo liepos 1 dienos, įsigalio
jus Lietuvos valstybinės sienos 
ir jos apsaugos įstatymams, 
Rusijos kariškiams patekti į 
Lietuvą pasidarė sudėtinga. 
Todėl ir planuojamas toks ma
nevras. 

Finansų ministrė 
atsistatydino 

Liepos 2 d. Lietuvos finansų 
ministrė E. Kunevičienė įteikė 
ministrui pirmininkui G. Vag
noriui pareiškimą dėl atsistaty-

Lietuva baigia 
atrankos turnyrus 
be pralaimėjimų 

Vienas įspūdingiausių momentų IX Lietuvių tautinių šokių šventėje buvo kai Lietuvos šokėjų 
atstovai, nešini IX šokių šventės juosta, buvo pasitikti išeivijos šokėjų atstovų, ir jiems iškilmingai 
perdavė šventės juostą. Dešinėje — šventės meno vadovė Dalia Dzikienė. I švente, vykusią liepos 
5 d. Rosemont Horizon 'adione prie Chicagos, buvo parduota arti 8,000 bilietų, dalyvavo 2,200 
šokėjų. Šventės atidaryme susirinkusius sveikino ir Lietuvos ministeris pirmininkas Gediminas 
Vagnorius. Nuotr. Jono Kuprio 

De Concini-Pressler 
pataisa atmesta 

Washington, DC, liepos 6 d. 
— JAV Senate Pašalpos Rusijai 
įstatymo projektas (bill) S. 2532 
buvo priimtas liepos 2 d. vakare 
76:20 santykiu. Jungtinis Pa-
baltiečių komitetas (JBANC) 
praneša, kad liepos 1 d. sena
toriams Pell ir Lugar pasisekė 

dalinių išvedimo ir Pabaltijo 
tvarkaraštį ir kad Rusija aiškiai 
pa re ikš tų neturint i jokių 
ilgalaikių interesų Pabaltijy, 
kai kurie politikos žinovai yra 
įsitikinę, kad balsavusieji prieš 
De Concini-Pressler pataisą ne
tiesioginiai sustiprino konser-

pravesti šiam projektui pataisą vatyviųjų rusų karininkų ran-
(amendment), kuri žymiai su- ką 
silpnino senatorių De Concini ir 
Pressler siūlomą pataisą. Su
silpnintas pataisymas leidžia 
Rusijai gauti pašalpą vienerius 
metus prieš turint įrodyti rimtą 
pažangą Rusijos dalinių išvedi
mo iš Pabaltijo srityje. De Con
cini-Pressler pataisa būtų reika
lavusi, kad JAV prezidentas 
konstatuotų, jog pažanga rusų 
dalinių įšvedimo klausimu pa
daryta prieš teikiant stambią 
ekonominę pagalbą. 

Nors vėliau pavyko senate 

Šie 60 senatorių balsavo su
silpninti De Concini-Pressler 
pataisą. Demokratai: Akaka, 
Baucus, Bentsen, Biden, Binga-
man, Boren, Bryan, Burdick, 
Conrad, Cranston, Daschle, Ex-
on, Harkin, Inouye, Johnston, 
Kennedy, Kerrey, Kerry, Leahy. 
Levin, Mitchell, Moynihan, Nunn. 
Pell, Robb, Rockefeller, Sasser, 
Simon, Wellstone, Wirth. Res
publ ikonai : Bond, Brown, 
Burns, Chafee, Coats, Cochran, 
Cohen, Danforth, Dole, Domeni-

pravesti rezoliuciją, reikalau- ei, Durenberger, Garn, Gorton, 
jančią, kad Rusija pateiktų Grassley, Hatch, Hatfield, Jef-

Nauja Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba 

Lemont, 111., liepos 7 d. — Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seime, vykusiame Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte, 1992 
liepos 3 d., buvo išrinkta nauja 
Pasaulio Lietuvių Bendruome-

dinimo. Premjeras pareiškimui 
pritarė. Vyriausybė kreipėsi į 
Aukščiausiąją Tarybą, prašy
dama atleisti E. Kuncevičienę iš 
pareigų pagal galiojančius įsta
tymus. 

Paže id inė jama siena 

Pasinaudodami nevisai aiškia 
situacija, per Lietuvą į Vakarus 
toliau veržiasi „trečiojo pa
saulio" gyventojai. Birželio 30 
d. Lazdijų pasienio užkardos 
pareigūnai savo kontroliuoja
mame ruože sulaikė grupę pa
lestiniečių bei libaniečių, ban
džiusių pereiti į Lenkiją. Tarp 
17 sulaikytųjų buvo moterų ir 
net vienas vaikas. Nustatyta, 
kad jie buvo atskridę į Vilnių su 
Lietuvos vizomis iš Rusijos. 

(V. P.) 

nės valdyba iš vienintelio pa
teikto sąrašo taip-ne balsavimu. 
Balsuoti teisę turėjo 88 asme
nys. Taip balsavo 66, ne — 17. 
Du susilaikė ir trys lapeliai bu
vo įduoti tušti. 

Pirmajame savo posėdyje lie
pos 4 d. valdybos nariai parei
gomis pasiskirstė taip: pir
mininkas — Broniu? Nainys, vi
cepirmininkai — R.mas Ceso-
nis, Vacys Garbonkus, Vytautas 
Kamantas, dr. Petras Kisielius 
ir dr. Vitalija Vasaitienė, sek
retorė — Baniutė Kronienė. 

Buvęs Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos pirmi
ninkas dr. Vytautas Bieliauskas 
pirmininko pareigas perduoda 
Broniui Nainiui 1992 m. liepos 
7 d. 

Dėl iš anksto numatytų įsipa
reigojimų ir suplanuotų atosto
gų, kitiems naujier.s valdybos 
nariams pareigos tegalės būti 
perduotos tik rugpjūčio pabaigo
je, kadenciją baigiančios ir 
kadenciją pradedančios valdybų 
bendrame posėdyje 

fords, Kassebaum, Lott, Lugar, 
Mack, McCain, McConnell, 
Murkowski, Packwood, Rud-
man, Simpson, Stevens, Thur-
mond, Warner. 

Ypatingai stipriai už pašalpos 
sulaikymą iki rimtos pažangos 
dalinių išvedime kalbėjo 
senatoriai De Concini, Pres
sler, D'Amato ir Riegle. 

JAV Atstovų Rūmuose dar 
nepradėtos svarstybos dėl Pašal
pos Rusijai įstatymo projekto, 
pristatomo kongresmano Ri-
chard Durbin, bill H.R. 5282, 
kuriam dar trūksta ko-sponso-
rių. Tuo tarpu jį jau remia Dur
bin (D-IL), Frank (D-MA), Ken-
nelly (D-CT), Hertel (D-MI), 
Towns (D-NY), Sarpalius (D-
TX), Traxler (D-MI), Levvis (R-
FL). Penny (D-MN), Borski (D-
PA), Viscloskey (D-IN), Fawell 
(R-IL), Hayes (D-IL), Lipinski (D-
IL), Evans (D-IL), Bustamante 
(D-TX), Feignan (D-OH), Levin 
(D-MI). 

Visus JAV Kongreso narius 
galima pasiekti, skambinant į 
Kapitoliaus telefonų centrinę 
(202) 224-3121. 

Remigijus Gaška 
Specialiai „Draugui" 

Zaragoza, Ispanija, liepos 7 
d. — Paskutinėse kvalifikacinė
se rungtynėse Lietuva nugalėjo 
Italiją 100:87 santykiu. Olimpi
nius atrankos turnyrus Lietu
vos krepšininkai baigė neįtikė
tinu 11:0 laimėtų rungtinių san
tykiu. Šarūnas Marčiulionis 
išrinktas vertingiausiu turnyro 
žaidėju. 

Sapnas virsta tikrove! Tai,ką 
Lietuvos krepšininkai ir kartu 
visa Lietuva svajojo 53 metus, 
praėjusį sekmadienį Ispanijoje 
virto realybe. Europos tautų 
turnyruose Badajoze ir Zara-
gozoje Lietuva nebuvo nugalė
ta ir laimėjo prieš visus sutik
tus priešininkus, kurių iš viso 
buvo vienuolika. Tai pasakiškas 
pasiekimas! 

Kadangi šiuose turnyruose 
dalyvavo visos Europos rinkti
nės, tai, faktinai, čia buvo 
Europos pirmenybės. Ispanija, 
kuri nedalyvavo, buvojau anks
čiau Lietuvos nugalėta Ibizos 
turnyre. Taigi, nuo to laiko, kai 
Lietuva tapo Europos čempione 
1937 ir pakartotinai 1939 me-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Švedija atlygins Lietuvai 
ir Estijai už jų auksą, kurį 
atidavė Sovietų Sąjungai 1940 
metais. Liepos 1 d. išleistame 
pareiškime Švedija duosianti 
pasirinkti, ar nori, kad toji 
skola, kuri šiandieniniais pini
gais siekia 46.6 mil. dol., būtų 
išmokėta auksu ar valiuta. 

— Latvių filmininkas Juris 
Podnieks, išgarsėjęs pasaulyje 
savo filmais apie Pabaltijo 
kraštų laisvės siekimą, buvo 
rastas negyvas Žvirgždų ežere, 
Kudigos apylinėkse. Jis pražuvo 
birželio 23 d. žvejojimo ir 
povandeninio tyrinėjimo ekspe
dicijoje po Latvijos ežerus. 
Manoma, kad mirties priežastis 
— avarija. 

— Estijos pasieny su Rusija, 
Narvos punkte, 450 asmenims 
nebuvo leista įvažiuoti į Estiją 
liepos 1 d., nes jie neturėjo Es
tijos vizų. Jvedus kroną, vien
kartinio įvažiavimo vizos kaina 
pakilo iki 60 dol. 

tais, nepriklausomos Lietuvos 
rinktinė neprarado savo inerci
jos ir pranašumo per 53 metus. 
Jos pasirodymas Europos krep
šinio scenoje okupantų buvo tik 
suspenduotas. 

Kartu su nenugalėta Lietuva 
į Barcelonos olimpiadą patenka 
Kroatija, Vokietija ir buv. Sov. 
Sąjunga — Nepriklausomų 
Valstybių Sandrauga. Kroatija 
ir NVS baigė turnyrus su dviem 
pralaimėjimais, o Vokietija — su 
trimis. Vokietijos patekimą į 
Barceloną užgarantavo NVS 
pergalė sekmadienį prieš Slovė
niją, 84:82 santykiu, pasiekta 
paskutinėse sekundėse. Priešin
gu atveju, olimpiadon būtų va
žiavę slovėnai. 

Didžiausi Lietuvos rinktinės 
ramsčiai turnyre buvo Marčiu
lionis ir Sabonis. Prieš Italiją 
Sabonis surinko 33 taškus ir su
graibė 17 atšokusių kamuolių. 
Marčiulionis tuo tarpu įmetė 23 
taškus ir vyravo su 11 kamuo
lio perdavimų. Pasibaigus vi
soms rungtynėms, Marčiulionis 
buvo išrinktas vertingiausiu 
turnyro žaidėju. 

Pirmadienį Lietuvos rinktinė 
per Madridą ir Berlyną grįžo į 
Vilnių. 

Šarūnas Marčiulionis, Lietuvos olimpinės krepšinio rinktinės žaidėjas, 
praėjusi sezoną žaidęs San Francisco „Warriors" komandoje, pasibaigus 
Europos atrankinėms varžyboms, buvo pripažintas vertingiausiu atrankinio 
turnyro žaidėju. 

— Irake po nepasisekusio 
bandymo pereitą savaitę nužu
dyti prez. Husseiną, vyksta ka
riuomenės vadovybės apšvarini-
mas, praneša JAV vyriausybė. 
Bagdadas nuneigia bandymą 
Husseiną nužudyti, bet JAV-ės 
perspėja, kad tokių bandymų 
būsią daugiau. 

— Bosnia-Herzogovinoje, 
serbams užėmus kone du treč
dalius krašto pietuose, šiauri
niame krašto pasienyje Posavi-
na slėny gyvenantys kroatai ten 
paskelbė savo nepriklausomą 
kroatų respubliką, su tikslu il
gainiui teritoriją prijungti prie 
Kroatijos. Šį veiksmą pasmerkė 
ir krašto prezidentas, ir JAV vy
riausybė. 

— Varšuvoje JAV prez. G. 
Bush buvo priimtas dešimčių 
tūkstančių jam valiuojančių len
kų. Iš ten jis keliavo į Miunche
ną G-7 ekonominei konferen
cijai. 

KALENDORIUS 
Liepos 7 d.: Kirilas. Estera. 

Sungailis. Skinutė. 
Liepos 8 d. Kilijonas, Akvi-

las, Priscilė. Tauragis, Danga. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:28. 
Temperatūra dieną 79 F (26 

C), naktį 66 F (19 O. Dalinai 
debesuota, galimybė lietaus. 
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DRAUGAS, antradienis, 1992 m. liepos mėn. 7 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS Į SVEIKATA, 6515 So. California Ave., Chicago, 111. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KLIEDĖJIMAI PO 
ANESTEZIJOS (3) 

Svarbu žinoti, kaip senelio 
smegenis paveikia jo užmig
dymas operacijos metu — anes
tezija. Ji yra rizikinga, kai se
nesnysis serga išprotėjimu — 
demencija. 

Jei senelis jau serga išprotė
jimu — demencija, tai po užmig
dymo jj operuojant — jam atsi
gavus, jis gali kliedėti. O išpro
tėjimu nesergančiojo kliedė
jimas po anestezijos gali reikš
ti, kad jis serga ankstyvuoju iš
protėjimu. 

Todėl prieš pensininko opera-
vima reikia ištirti jo protinį sto
vį — reikia susekti, ar jis bent 
minimaliai nekliedi, o jau ži
nomas išprotėjiams — demenci
ja, ar yra pastovus. 

Žinoma, gydytojui nereikia 
prileisti, kad po anestezijos atsi
randantieji visokie proto paki
timai priskaitytini vien tik 
anestezijai. 

Po senelio operacijos yra 
būtina gera jo priežiūra: būtinai 
jam duotina kuo mažiau vais
tų; turi būti normalus jo krau-
juje mineralų kiekis (metabolic 
— electrolyte status); reikia žiū
rėti, ar jis nekarščiuoja; ar jo 
žarnos išmatomis neužsikimsu-
sios; ar jis pilnai išsišlapina — 
ar jo šlapimo pūslė neišsitem
pus. 

Toks po operacijos rūpini
masis seneliu yra svarbus, nes 
reikia vengti visų jo pooperacinį 
kliedėjimą sukeliančių prie
žasčių. 

Visokius negerumus, atsira
dusius po operacijos, reikia 
anksti pastebėti ir nedelsiant 
juos tvarkyti. 

Nebus per daug reikalaujama, 
kad po operacijos senelis būtų 
nuodugniai ištirtas, kad nebūtų 
pavėluotai susektas plaučių 
uždegimas, deguonies trūkumas 
(hypoxia), širdies insultas, nesu-
keliąs elektrokardiogramoje 
pakitimų (non — Q wave in-
farct), išmatomis išeinamosios 
žarnos užkimšimas (fecal impac-
tion) ar šlapimu ištempimas 
šlapimo pūslės. 

Svarbu matuoti paciento 
temperatūrą. O dementiko ar 
kliedinčio paciento temperatūrą 
matuoti ne burnoje, bet išei
namojoje žarnoje. Tokie pacien
tai nepajėgia gerai lakyti savo 
burnoje termometro ir gali atsi
rasti 2-jų ar 4-rių laipsnių skir
tumas tarp burninio ir žarninio 
temperatūros matavimo. 

Taip reikia daryti ne tik 
ligoninės priimamuosiuose 
kambariuose, bet pačioje 
ligoninėje ir prieglaudose, kur 
yra nemažai dementikų. 

Jei pacientas nesiorientuoja, 
visada t ikr int i jo karštį 
išeinamojoje žarnoje; kai toje 
žarnoje temperatūra yra 
daugiau 101°F - stropiai 
rūpintis tokiu ligoniu! 

Norint diagnozuoti klie
dėjimą, reikia sekti paciento 
elgesį, kai jis po anestezijos — 
operacijos paguldomas lovon: jei 
jis nevalgo ir miega dienos 
metu. Prieš operavimą tokio li
gonio protinio stovio patikri
nimo duomenys irgi gali talkin
ti panikos diagnozavimui. 

Kliedėjimo diagnozavimui yra 
naudingas taip vadinamas 
„laikrodinis tyrimas" — The 
clock drawing tęst: pacientas 
esti paprašomas surašyti ant 
laikrodžio priekio esančius 
popierinio apskritimo skaičius. 
Tas labai padeda išprotėjimo, 
ypač Alzheimerio ligos diag
nozavimui. 

Jei pacientas, skaičius rašy
damas, suklysta, tada gydytojas 

atlieka diferencialinį diagnoza
vimą, šitaip elgdamasis: išti
riamas DEMENTIAS, kur raidė 
D reiškia paciento vartotus vais
tus — narkotikus (drugs) ir 
pergyventą kliedėjimą — turėtą 
delirium. 

E — paciento sumenkėjusi 
rega ir girda (Eyes - Ears); 

M — medžiagos apykaitos 
pakitimas (Metabolic changes); 

E — vidaus sekrecijos — 
endokrininių liaukų stovis (En-
docrine); 

N — mitybinės priežastys 
(Nutritional causes) ir nor
malaus spaudimo pagausėjęs 
smegenyse skystis (Normai 
pressure hydrocepholus); 

T — užgavimas (trauma); 
I — uždegimas (Infekcija); 
A — proto - jausmų netvarka 

(Affective disorder); 
S — operacija (Surgery) ar 

smegenų požievinis (Subcor-
tical) išprotėjimas — dementia. 

Atsiminkim, kad kliedintį 
(delirium — negaluojantį) pa
cientą reikia stropiai saugoti, 
kad jis mažiau pats susižalotų, 
kad jo prižiūrėtojai reikiamai 
elgtųsi; sakysim, kliedintį pa
cientą valgydindami saugotų, 
kad jo maistas iš burnos nepa
tektų į plaučius (risk of aspira-
tion). 

Šio krašto Sveikatos instituto 
— National Institute of Health 
— NIH tyrimų duomenys rodo, 
kad žmonių išprotėjimo — 
demencijos pirmieji reiškiniai — 
simptomai būdavo pastebimi po 
jų operacijos. 

Žinotina, kad senesnieji yra 
jautrūs beveik visiems tokiems 
vaistams, kurie prislegia smege
nis, centrinę nervų sistemą 
(CNS), įskaitant užmigdančiuo-
sius — anestetikus. Nustatyta, 
kad jie yra labiausiai jautrūs 
tiems vaistams, kurie veikia 
anticholinergiškai (anticho-
linergic activyty), kaip kad 
veikia iš durnaropių gautas 
vaistas atropinas (atropine) bei 
skopalaminas (scopalamine). 

Uždokumentuota, kad visi pa
cientai, kurie po operacijos ėmė 
kliedėti (delirium), buvo gavę 
bendrą narkozę, kurios metu 
buvo suteiktas ir atropinas. 

Per paskutinius 4-ius — 5-ius 
metus, atidžiai dozuojant, buvo 
t i r iami visi, kurie sirgo 
Alzheimerio liga, kurie gaudavo 
į smegenis veikiantį anticho-
linerginį vaistą — skopolaminą. 
Minėti tyrinėtojai pastebėjo, 
kad visi Alzheimerio liga ser
gantieji buvo labai jautrūs ir net 
labai mažoms skopolamino do
zėms — daug jautresni buvo tie 
ligoniai, palyginti su jų amžiaus 
sveikais žmonėmis. 

Po operacijos labai kliedėti 
pradedąs žmogus (wild delirium, 
kitaip behavioral discontrol syn-
drom), laike operacijos esti 
gavęs atropino; tokį žmogaus 
elgesį galima laikyti išprotėjimo 
— Alzheimerio ligos — demen
cijos diagnostiniu ženklu. Kai 
prisiminsi tokio ligonio elgesį 
prieš operaciją, galėsi suprasti, 
kad maži išprotėjimo — demen
cijos ženklai jau tada pasireiškė. 

Ne vien atropinui, skopolami-
nui žmogus gali būti minėtai 
jautrus. Tokį kliedėjimą gali 
sukelti turį durnaropinio 
(anticholinerginio) vaisto ir 
trejopos sudėties prieš nusimi
nimą vaistai — tryciclic anti-
depresants. Gydytojas žino, kad 
kai žmogus, gavęs vieną iš virš 
minėtų vaistų, ima kliedėti — 
greičiausiai jis negaluoja išpro
tėjimu — demencija — Alzhei

merio liga. 
Dabar atliekami tyrimai nu

statymui, ar kliedėjimas pra
nyksta, kai išprotėjimas — Alz
heimerio liga žengia pirmyn. 
Sekamas durnaropiniams 
vaistams (atropinui, skopo-
laminui) jautrumas — ar jis išsi
laiko per visą Alzheimerio liga 
susirgimą. Tai labai sunkus dar
bas, nes darosi vis sunkiau sekti 
paciento pakitimus, kai mąžta 
jo orientavimasis, galvojimas ir 
atmintis (cognitive abilities). 

Dar visiems, ir gydytojams 
žinotina, kad žmogus gali pra
dėti kliedėti — delirium tada, 
kai chroniškas alkoholikas, ar 
nuolatinis vaisto benzodia-
zepino vartotojas, po operacijos, 
tų medžiagų negauna ir ima 
sirgti „išsipagiriojimu" — with-
rawal syndrome. Tai dažniau 
pasitaiko vyrams, ypač tokiems 
vyrams, kurie yra įpratę savo 
aplinką kontroliuoti — girtauti. 
Kai toks pajunta staiga atsi
radęs jį gožiančioje aplinkoje, 
tada jis esti linkęs labai ner
vintis (agitated). Toks paciento 
po operacijos elgesys yra seniai 
pastebėtas Massachusetts Gene
ral ligoninėje. Ten buvo sekama 
operuotų pacientų psichozė — 
kliedėjimas — delirium. Tai ne 
vien vaistų sukeliamas kliedėji
mas. Tai psichozė, kurią reikia 
gydyti didelėmis smegenis vei
kiančių vaistų (neuroleptics) 
dozėmis. Tokia paciento sunke
nybė dažniau atsiranda tada, 
kai jis po operacijos pabunda ir 
mato, kad jis yra sujungtas su 
įvairiais 5-kiais, 6-iais vamz
deliais; kai jo po operacijos 
jutimas esti sumenkęs — senso-
ry deprivation ir kai jo gerklė-
je-ryklėje tebėra vamzdelis. 

Gydytojas nepamiršta chirur
gui ir anesteziologui pranešti 
apie savo paciento išprotėjimą — 
demenciją — Alzheimerio ligą, 
kad toks pacientas būtų atsa
kančiai apmarinamas prieš 
operuojant. Suplanuojamas 
ligonio pooperacinio sumišimo 
tvarkymas. Tuoj čia kitas 
paklaus, ar ne geriau demen-
tikui teikti spinalinę anesteziją, 
vietoje bendrosios? Tiesa, 
dementikas dažniau kliedi po 
bendros anestezijos, negu po 
spinalinės; o šiaip pensininkui 
nėra didelio skir tumo po 
operacijos kliedėjimo susilau
kiant, gavus spinalinę ar 
bendrą anesteziją. 

Tikras dalykas, kad kiekvie
nas lietuvis mums yra brangus. 
Todėl visi pradėkime sava 
sveikata rūpintis. Sveikas mais
tas ir gėrimas su pertraukomis, 
nuolatinis pagal išgales darba
vimasis, įvairių asmenybės ir 
kūno nuodų vengimas ir savo 

Lietuvių Fondo stipendijų skyrimo pakomisija. Iš ka i r ė s sėdi: Ofelija B a r š k e -
ty tė , Marija Remienė — pirm., Jolita Naru t ienė ; stovi: Daina Kojelytė, d r . 
Rober tas Vi tas ir Ramoną Steponavičiūtė. 

AMERIKOJE LIETUVIAI 
IŠAUGINO VARGONŲ 

VIRTUOZUS 
Leonardas J. Šimutis, rašyda

mas apie Gedimino Kviklio kon
certą Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje Chicagoje („Drau
gas" Nr. 116, birželio 13 d.), tarp 
kitko, sako: ..Jei neklystu, 
Amerikos lietuviai neišaugino 
vargonų virtuozų tokių, kaip 
Žukas, Nomeika, Romanas ar 
šiuo metu — Digrys, Vasiliaus
kas ir Kviklys'. 

Toks teiginy? nėra visai tiks
lus. Juo ir pats straipsnio au
torius nevisai :iki, sakinį pra
dėdamas —„Jei neklystu"... 

Amerikos lietuvių tarpe išago 

10. Rūkyto, kepto maisto, aštrių 
prieskonių nė iš tolo nelietimas. 
11. Gausiausiac vaisių-daržovių 
naudojimas įvairiausiame 
pavidale. 12 Tiesiog gorčiais 
naudingų skysčių-vandens gė
rimas, liesiu sriubų, rūgusio pie
no kasdieninis valgymas. 

Šitą dvylikos punktų me
dicinišką prisakymą išpildyk, 
tada galėsi sienomis lipti iš 
džiaugsmo gera sveikata besigė-
rėdamasis. 

Bet kas iš tokio fizinio ir visų 
kitų gydytojo medikamentų (o 
taip pat ir dvasiškio kasdieninių 
dvasiškų!) patarimų, kad nėra 
žmoguje žmogaus — nepakanka 
jame išmintingumo, kuris 
vienas vienintelis padaro žmogų 

asmenybės išmintingumu puo- žmogumi, pajėgiantį Gamtos 
Šimas, ska i tan t geriausią Tvėrėjo nuostatus vykdyti 
spaudą, bendraujant su išmin
tingaisiais ir kultūringoje 
veikloje dalyvaujant, talkins 
mums išvengti senatviško iš
protėjimo. Nemanykim, kad jis 
— anas virs kopūstagalviu, o aš 
— esu ir liksiu Saliamonu. Toks 
nusiteikimas būtų savęs apga
vimas. Geriausiai sau padėsime, 
jei per kitam gera darydami 
savo nuotaiką gerinsim. 

DŽIAUGIMASIS SVEIKO 
MAISTO SKANUMU IR 

SVEIKATOS TVIRTUMU 

Klausimas. Koks trumpai -
drūtai pasakius būtų lietuvio 
sveikatai tinkamiausias mais
tas ir koks jo sveikatos tvirčiau
sias pamatas? 

Atsakymas. 1. Mišrus-įvai-
rus maistas. 2. Užlaikymas 
idealaus svorio. 3. Nevalgymas 
per daug aliejų; visiškas išven
gimas gyvulinių ir kai kurių 
augalinių (palmių, kokoso riešu
tų aliejų), riebalų. 4. Gausus 
valgymas grūdų, krakmolinio ir 
stambmenomis-sėlenomis gau
saus maisto. 5. Vengimas sal
daus maisto. 6. Nevalgymas sū
raus maisto. 7. Nesisvaigi-
nimas. 8. Nerūkymas. 9. 
Gyvenimas be kofeino (kavos, 
tikros arbatos, visokių pepsų...). 

XXI Amžius — laikraštis, lei
džiamas Tėvynėje»tvirtina, kad 
ten kunigai ir dabar negali 
visuomeninių darbų dirbti — 
jiems reikia sakramentus dalin
ti. O čionykščiai gydytojai užsi
ėmę receptų rašymu — ir jie 
panašiai negalvoja. 

Tada ir kyla klausimas: ar tik 
žvirbliams ir toliau dalinsime 
sakramentus; ar vis dar nesi
liausim vien receptų rašymu 
neišmintingiesiems, kada iš 
15-kos ligoninėje per dieną 
apžiūrėtų ligonių — tirtų — 
brangiausiais vaistais aprūpi
namų, 6 ši yra persivalgėliai, o 
9-ni persigėrėliai — per-
sirūkėliai ir kitokie skiedryne 
dainuojantieji! 

Pats laikas, jau gerokai pa
vėluotas, žmonėmis išlikusiems 
tiek gydytojams, tiek dvasiš
kiams, o ir visiems kitiems, atsi
raitojus rankoves, imtis svar
biausios veiklos: vienas kitam 
talkinti savyje žmogaus atgai
vinime, o nuo mažens vaike 
tikro žmogaus, išmintingumo 
nestokojančiojo, išauginime! Tik 
tada bus vaisingas tiek gydyto
jo, tiek dvasiškio, o ir kiekvieno 
kito darbas — nešantis mums 
kūno, proto ir nusiteikimo 
darną, kuria Tvėrėjas pramatė 
žmogų tverdamas. Tad nuo 
barnių visi prie tikrų darbų! 

du labai tvirti muzikai — 
vargonininkai, kuriuos drąsiai 
galima vadinti vargonų vir
tuozais. Tai Albinas Prižgintas 
ir dr. Vytenis Vasyliūnas. 

Muz. Albinas Pr ižg in tas 
vargonus studijavo prestižinėje 
Juilliard muzikos mokykloje 
New Yorke, pas garsų vargonų 
virtuozą Virgil Fax, tos pačios 
mokyklos vargonų skyriaus 
vedėją Vernon de Tar ir, gavęs 
Fullbright stipendiją, vargonų 
studijas tęsė Paryžiuje. Gyven
damas New Yorke, koncertuo
davo Šv. Patriko katedroje, 
kurioje yra dideli vamzdiniai 
vargonai. 1984 m. iš-New Yorko 
persikėlė į Tuscon, Arizoną, ir 
ten St. Michael bažnyčioje pra
dėjo eiti vargonininko ir muzi
kos direktoriaus pareigas. Turi 
magistro laipsnį iš muzikos. 

Minint J.S. Bacho 300 metų 
gimimo sukaktį (1985 m.), A. 
Prižgintas buvo užsibrėžęs už
duotį duoti koncertų ciklą, atlie
kant visus J.S. Bach vargonams 
parašytus veikalus. 

Koncertinio vargonų solisto 
dr. Vytenio Vasyliūno gyveni
mas su muzika susietas nuo pat 
kūdikystės dienų. Mat jo tėvas 
buvo žinomas smuikininkas Izi
dorius Vasyliūnas. Vytenis 
Vasyliūnas, studijuodamas 
griežtuosius mokslus, lygiagre
čiai studijavo ir muziką. J is 
duoną pelnosi, profesoriauda
mas Max Plank institute Vo
kietijoje. Atliekamu laiku kon
certuoja Europoje. Buvo atvykęs 
į astrofizikų suvažiavimą Los 
Angeles, CA, birželio 22-26 d., 
ten skaitė paskaitą apie Jupi
terį ir jo satelitus. Ta pačia pro
ga St. Alban episkopalų bažny
čioje atliko vargonų koncetą. 
Dr. Vytenis Vasyliūnas liepos 
mėnesį svečiuosis Lietuvoje, 
koncertuos Vilniuje, o po to vyks 
į Talliną ir ten atliks du kon
certus. Rudenį turės koncertą 
Grace, Austrijoje. 

Kaip matome, Amerikos lietu
viai, šiuo atveju pokario ateiviai 
iš Lietuvos, turi pagrindo di
džiuotis išauginę du tvirtus 
muzikus — vargonininkus Albi
ną Prižgintą ir dr. Vytenį Va-
syliūną. 

P. Palys 
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DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 Eaat Supartor, Sulte 402 

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

DR. LINAS J. BARTUŠKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Praktika su Dr. P. Toussaint 
1 0 8 3 5 S. VVestern A v e n u e 

Ch icago , IL 8 0 6 4 3 
Te l . ( 3 1 2 ) 2 3 8 - 1 1 3 3 

Valandos pagal susi tar imą 

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

SPECIALYBĖ — širdies, plau6ų, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sqskaitas siunčiame tiesiog į Medicare 
•nklauso Hoiy Croas ir Chriat ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Ta i . (1-312) 434 WJĮM (veikia 24 vai.) 

ant r . ketv., penkt nuo 12 iki 6 v.v 

Kab. (1-312) 738-4477; 
(708)246-0087; arba (708)246-4581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDfCAL BUILDING 

6440 So. PulasM Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. tS St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmcl. 3 v. p.p.-7 v.v.. antrd 12:30-3 v p.p 
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Kak. tai. (1-312) 8 8 8 4 3 4 8 ; 
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DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4268 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D, 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S . K a d ž i o Ava . , 
Chicago, I I I . 8 0 8 5 2 

6132 S. Kedzie Ava. , Chicago 
(1-312) 7 7 8 6 0 0 0 arba (1-312) 4004441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
OOOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Putaakf Road. 
Tai. (1 -312)588-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

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. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (700) 504-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGUA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tai. (1-312) 025-2670 

1105 Duntfee Ave . , Elgln, M . 60120 
Tai. (700) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0055 S. Robertą Rd.. Hickory Hllls. IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave 

Tai. (700) 508-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Ta i . kabineto k bute: (700)062-4160 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50tb Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šeši 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel . (1-312) 737-5140 
Vai. pagal susitarimą. 

Patoe VIslon Center, 7152 W.127t)iSt 
Palos Hgts, III. Ketv vai 3-6 v.v. 

Tel. (700) 440-1777 

NEGIMUSIŲ ŽUDYMAS 

Naujas Cook apskr. ligoninės 
prezidentas Richard Phelan pa
skelbė, kad ta ligoninė pradės 
daryti nuo liepos 30 dienos abor
tus. Kardinolas Bernardin pri
mena, kad tai neleistinas ne
gimusių žudymas ir ragina siųs
ti protestus apskrities tarybai 
bei valstijos prokurorui ir ki
tiems aukštiems pareigūnams. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
158 N. Mlch l ian Ava., Saite 324 Ir 

5835 S. Pulaekl M . , CMeago, IL 
81 St. Ir Kean Ave. , Justtee. IL 

Ta i . (1-312) 885-2000 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71et Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm. 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 
15300 Weet Ava., Orlend Parfc 

708-340-0100 
10 W. Martin. NapervNte 

700-365-0770 
Valandos pagal susitarimą 

Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto t e l . (1-312) 776-2800. 
Re*. (700) 448-5545 

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

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

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

ARAS Ž L I O B A , M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Semertten Medical Center 

NapervMe Campus 
1020 E. Ofden Ava., turte 310, 

NapervMe IL 00003 
Tai. 1-700-527-0000 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 506-3166 
Hemų (700) 301-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weet 63rd Street 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

• M 
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Valstybės šventė 

LIETUVOS KARALIAUS 
MINDAUGO 

VAINIKAVIMAS 
Lietuvos Aukščiausioji Tary

ba yra nustačiusi oficialias val
stybines šventes. Liepos 6 d. yra 
paskelbta Valstybės diena. Tai 
yra beveik svarbiausia valsty
binė šventė, kurią buvome be
veik užmiršę. Ir tai beveik 
nenuostabu, kadangi svetimie
ji mūsų istoriją rašė. Mindaugo 
asmenybė ir jo politinė veikla, 
palyginti, mums yra mažai 
žinoma ir mažai apie jį tėra 
rašyta. Minint krikščionybės 
jubiliejų, jo veiklą, palyginti, 
mažai tebuvo paminėta. O 
reikėjo išsamios studijos. Dabar 
norima Vilniaus įkūrimą 
minėti, taip pat Mindaugo 
asmenį beveik aplenkiant. O tai 
yra galbūt dėlto, kad jis didžią
ją savo energijos dalį paskyrė 
valstybės konsolidacijai. Ka
dangi buvo užsiėmęs valstybės 
viduje, tad jo kardą kaimynai 
gal mažiau tejuto. Dėlto ir jų 
kronikose jam nėra labai daug 
vietos skirta. Neturint savų 
archyvų, papildomos medžiagos 
beveik nebus galima surasti. 
Gal su laiku archeologija galės 
daugiau šviesos įnešti. Mūsų 
valstybinė praeitis yra sukon
centruota labai mažame plote. 

Katedros požemių kasinėjimai 
jau daug naujos šviesos įnešė. 
Beveik visa mūsų praeitis yra 
sukoncentruota valstybiniame 
lopšyje Vilniuje. Užtai, kas 
žydams Jeruzalė, tai lietuviams 
Vilnius. Tik skirtumas yra tas, 
kad Zionas yra uolinė aukš
tuma, o Šventaragis pelkėta 
žemuma, dažnai potvynių plau
nama. Tad po katedra esančiose 
valdovų kriptose tik metalinės 
dalys teišliko ir tos pačios 
vandens išsklaidytos. Už tai 
toks skurdus yra mūsų istorinis 
palikimas. Ir tai dar mažai tėra 
ištirta. Nei lenkai, nei okupan
tai rusai nebuvo suinteresuoti 
mūsų istorijos tyrimu, jeigu tai 
negalėjo savo propagandai 
panaudoti. Pagrindinai ištyrus 
Šventaragio slėnį ir viršutinės 
pilies žemutinius sluoksnius, 
gal atsivers istorijos puslapiai, 
kurie buvo laiko sąnašomis 
apnešti. 

pripažino liepos 6 d. Valstybės 
švente. Pagal atliktus apskai
čiavimus, ta diena laikoma Min
daugo vainikavimo data. Rašy
damas paminėjau „apskaičia
vimus". Taip, tai reikėjo atlikti. 
Metraščiuose ir kronikose 
dažniausiai nėra minimos datos, 
bet „tai vyko tokio ir tokio šven
tojo dieną". Be to, kalendorius 
buvo kaitaliotas. Taigi Min
daugo vainikavimas, kuris 
įvyko 1253 m., yra laikomas 
valstybine švente. Tais laikais 
vainikavimas, ypač dar neseniai 
buvusio pagonio, buvo laikomas 
tolygiu priėmimui į Jungtines 
Tautas. Kadangi mes patys tai 
užmirštame, tai labai dažnai 
pasaulinė spauda, apie mus 
rašydama, nurodo: „formerly 
part of the Russian Empire". 
Rusų propaganda visur tai 
mėgsta pabrėžti. Tai yra lyg jų 
teisių užtikrinimas. 

* * * 

Dalinai ištyrus katedros pože
mius, jau yra rasti Mindaugo 
katedros pamatai. Ištyrus žemu
tinės pilies aplinką, gal ir paties 
Vilniaus istoriją į tolimesnę 
praeitį galėsime nukelti. Kol tai 
nėra moksliškai ištirta, tai net 
istorijose apie „Geležinio vilko" 
legendą rašome. Apie paties 
Mindaugo asmenį mes mažai 
težinome. Labai mažai žinome 
ir apie jo tėvą, nors, anot Eiliuo
tos Livonijos Kronikos, jau 
buvęs tiek galingas, kad netu
rėjęs sau lygaus. Nuodugniau 
ištyrus esamus šaltinius ir kro
nikas, Lietuvos valstybės įkū
rimą gal reikėtų nukelti į XII 
šimtmečio galą. Greičiausiai 
Mindaugo tėvas jau paliko jam 
sujungtą valstybę. ,,Nuo 
Mindaugo pirmojo kritiško 
tyrinėtojo J. Latkovskio veika
lo Lietuvos valstybės vystimesi 
svarbia data yra laikoma 1219. 
Tada Ipatijaus metraštis iš
skaičiavo dvidešimt vardų lietu
vių kunigaikščių, sudarant tai
kos sutartį su Volinijos kng. 
Romano (mirusio 1205) našle. 
Jau Lietuva turėjo būti stipriai 
susijungusi, jeigu drauge sutar
tinai veikė toks žymus skaičius 
kunigaikščių" (Liet. Enciklop. 
XVIII psl. 496). 

Atidengti istorijos šydą gal 
bus lengviau, negu mūsų veikė
jus ir kalbėtojus išmokyti, kad 
Vasario 16-toji nėra Lietuvos 
valstybės įkūrimo šventė. Visi 
mūsų kalbėtojai turėtų atsimin
ti, kad Aukščiausioji Taryba 

JAV VYSKUPAI - LIETUVAI 
858,000 DOL. 

* * * 
Mindaugą reikėtų laikyti ga

biausiu mūsų valdovu, kuris jau 
turėjo valstybinį supratimą. Nei 
krikštydamasis, nei besivaini-
kuodamasis, j is nepajungė 
pašaliečiams Lietuvos. O ir 
tuomet į Lietuvą daug nagų 
buvo ištiesta. Rygos arkivys
kupas ir Livonijos ordinas, bū
dami ryšininkai tarp Mindaugo 
ir Romos, tuo pasinaudodami, 
įvairias pinkles spendė. Čia 
reikėtų pastebėti, kad Mindau
go krikšto ir vainikąvimosi eigo
je taip pat buvo didelis politinių 
jėgų žaidimas, tačiau Min
daugas ar jo patarėjai sugebėjo 
tai laiku išvengti. Tuomet pa
grindiniai veikėjai, su kuriais 
Mindaugas turėjo skaitytis, 
buvo Livonijos ordinas, Rygos 
arkivyskupas ir Volinijos kuni
gaikštis Danielius. Gal kam 
nors atrodytų, kad užmiršau 
lenkus. Tuomet jie Lietuvai dar 
beveik jokios grėsmės nesudarė. 
Reikėtų pažymėti, kad tik po 
nevykusio ir Lietuvai pražū
tingo Krėvos akto Lenkija iški
lo ir su laiku pradėjo dominuo
ti. Pirmiausiai pavojus buvo iš 
Rygos arkivyskupo, kuris 
peržengė popiežiaus jam duotus 
įgaliojimus, iš naujo Lietuvos 
vyskupo paimdamas sau prie
saiką, tuo pačiu Lietuvos die
ceziją sau subordinuodamas. 

Mindaugas tuojau pavojų 
suprato ir į popiežių net tris 
sykius kreipėsi, kol ta priesaika 
buvo anuliuota. Tokiu būdu 
Mindaugas buvo ir Lietuvos 
bažnytinės provincijos steigėjas. 
Deja, su jo nužudymu visa tai 
žuvo. Tuo pačiu ir Lietuvos 
langas į Vakarus ir civilizaciją 
vėl buvo ilgiems metams 
uždarytas. 

Vėlyvesniųjų Lietuvos val
dovų pastangos nebuvo sėkmin
gos. Galbūt tos jėgos, kurios su
naikino Mindaugą, dar didelę 
įtaką turėjo. O Krėvos aktas ir 
Jogailos vedybos Lietuvai labai 
tragišką pasekmę turėjo. Su tuo 
surištas aukštaičių krikštas — 
ne Lietuvos (kadangi Lietuva 
buvo iki Juodųjų jūrų ir 
gyventojų dauguma — stačiati
kiai). Krikštas (taip, kaip jis 
buvo pravestas) prijungė naujai 
įsteigtą Vilniaus vyskupiją prie 
Lenkijos bažnytinės hierarchi
jos, kadangi Lietuvos valdovai 
Mindaugo išminties nebeturėjo. 
Mindaugui 1263 m. nuo savo 
priešų rankos žuvus, taip pat 
žuvo ir jo pradėtas darbas. Su 
juo kartu žuvo ir vos įsteigta 
Lietuvos bažnytinė provincija. 
Ir turėjo praeiti 729 m., kol 
Vilnius bažnytinės teisės 
požiūriu vėl Lietuvai priklauso. 
Truko tiek šimtmečių Mindau
go darbui užbaigti. 

J . Ž. 

Birželio 26-27 d. Washingtone 
14 tautybių atstovų suskrido į 
antrąjį Rytų Europos sielovados 
pasitarimą JAV Vyskupų kon
ferencijos Migrantų bei pabėgė
lių sielovados ir JAV Migrantų 
bei tremtinių tarnybos įstaigų 
sukviesti aptarti bendrus rūpes
čius, pasidalinti žiniomis apie R. 
Europą ir išgirsti Vyskupų kon
ferencijos vedamą talką tauti
nėms parapijoms JAV ir tų tau
tybių šalių Bažnyčioms. 

Dalyvius sveikino Migrantų 
sielovados vedėjai kun. Peter 
Zenzian ir kun. Anthony Czar-
necki, Migrantų bei tremtinių 
tarnybos vedėjas (lietuvių kil
mės) kun. Riek Ryscavage, SJ, 
ir Vysk. konferencijos Tei
singumo bei taikos komisijos 
pirm. Gerard Powers. G. Powers 
pabrėžė, kad televizijos pro
gramomis bei kitais būdais sten
giamasi ugdyti vyskupijų sąmo
nę apie visuomeninius pasaulio 
rūpesčius, rodyti, kad Rytų 
Europoje tautiniai sąjūdžiai yra 
teigiamas, o ne neigiamas reiš
kinys, skatinti pačius Rytų 
europiečius savo tarpe bendra
darbiauti, rytų-vakarų klausi
mais parūpinti kalbėtojų, moky
tis iš bendrosios patirties. 

Pasaulinė jaunimo diena 

Generalinio sekretoriaus pa
dėjėjas kun. Dennis Schnurr, 
paskirtas Pasaulinės jaunimo 
dienos organizatorium, supažin
dino dalyvius su 1993 rugpjūčio 
11-15 d. Denver, Colorado, ruo
šiama Pasauline jaunimo diena, 
dalyvaujant popiežiui Jonui 
Pauliui H. Sąskrydžiui bus ruo
šiamasi vienerių metų evangeli
zacijos programa JAV jaunimo, 
jaunų suaugusiųjų tarpe bei pa
rapijose ir vyskupijose. Mano
ma, kad dalyvaus apie 100,000 
jaunimo iš viso pasaulio, nes 
tokie suvažiavimai, vykstantys 
kas dveji metai, buvo labai sėk
mingi Romoje, Buenos Aires, 
Ispanijoje ir Čenstachavoje. 
Dalyvių amžius numatytas nuo 
13 iki 30 ir daugiau metų. 
Visam renginiui ir kelionėms iš 
nepajėgių kraštų paremti pa
skirta 4,5 milijonai dolerių. 

JAV-bėse atlaidų ar maldinin
kų kelionių tradicija nėra stipri, 
todėl tikimasi įnašo iš kitų šalių 
jaunimo, kuriose procesijos, ke
lionės į šventas vietas yra gyva 
ir gyvybinga gyvenimo dalis. 
Svečiai iš kitur drauge su 
vietiniu jaunimu keliaus po 
parapijas, 160 JAV katalikų 
šventovių drauge su vyskupais, 
kunigais ir jaunimo sielovados 

A. SAULAITIS, S J 

darbuotojais. Denveryje — trys 
evangelizacijos dienos Šv. Tėvo 
parinkta tema „Aš atėjau, kad 
žmonės turėtų gyvenimą, kad 
apsčiai jo turėtų" (Jono 10,10), 
kas vakarą susitikimai su popie
žium, jaunimo dalijimasis tikė
jimu kalbų bei tautybių grupė
mis. Jaunimo ruošos komitetas 
prašė Susitaikinimo vakaro, bus 
šeštadienio naktį maldingos 
išvakarės ir sekmadienį baigia
mosios Mišios. 

Lietuvių pranešime pasakyta, 
kad tikimasi iškviesti 30 jau
nuolių iš Lietuvos, kur ie 
autobusais drauge su lietuvių 
kilmės jaunimu iš JAV bei 
Kanados keliautų po JAV ry
tuose l ie tuvių parapijas, 
stovyklavietes, šventoves, per 
lietuvių kolonijas Vidurio 
Vakaruose į Denverį,kur juos 
priglaustų to miesto tautiečiai. 

Vengrai sujungs Vengrijos 
jaunimo atvykimą su skautų 
stovyklom JAV. Lenkų kunigų 
vienybės nariai sudeda po 100 
dol. saviems padėti. Kroatai 
kelionę pradės savo kolonijose 
Kanadoje, slovakų draugijos 
gausiai finansiškai įvykį rems. 
Latviai tikisi atkviesti vieną 
jaunuolį. Čekai siekia artimo 
ryšio t a rp dalyvausiančio 
jaunimo ir juos palydinčių 
vyskupų. Rusams katalikams 
bus kiek sunkiau, nes nėra 
katalikų bendruomenių JAV, 
kurios rūpintųsi, o Lenkijoje 
1991 m. Pasaulinėje jaunimo 
dienoje buvo 5000 dalyvių iš 
Rusijos. 

Rengėjai paaiškino, kad 
reikės daugybės vertėjų ir at
vykusiems globos po iškilmių 
Denveryje, kad visi kuo tobu
liau patirtų visuotinę Bažnyčią. 

Pokomunist inė migracija 

Popiežiškos tarybos migrantų 
sielovadai vedėjas kun. Silvano 
Tomasi apžvelgė 1989-1992 emi
grantų reikalus Rytų Europoje. 
Nuo šio šimtmečio pradžios JAV 
yra visas parapijų, vyskupijų 
įstaigų bei mokyklų tinklas, 
kuris imigrantus priima. Šiuo 
metu iš Rytų Europos į Vakarus 
emigrantų ir pabėgėlių gali būti 
daug, nes didėja bedarbių skai
čius, ekonomijos pertvarkomos, 
kariuomenėse tarnyba mažėja, 
daug skurdo, sovietinė grietinė
lė praranda savo būklę, išsilavi
nę asmenys pageidaujami vaka
ruose. Tautybių susikirtimai, 
grįžimas į protėvių žemes ir 
karai kaip Jugoslavijoje didina 

tremtinių, pabėgėlių skaičių. 
1989 m. Vienoje 37 šalių atsto

vai spėjo, kad gali būti iki 30 
milijonų pabėgėlių iš Sovietų 
Sąjungos, bet ligi šiol nedaug 
buvo, ir skaičius gali būti iki 
septynių milijonų, ypač rusų, 
išvykstančių iš nerusiškų Sovie
tų žemių, lenkų, graikų, vokie
čių ir kt. kelionės į tos tautybės 
kraštą iš svetimų šalių. Į JAV 
iš Rytų Europos nuo 1948 iki 
1989 buvo po maždaug 100,000 
per metus. Rytų Europoje 65 mi
lijonai gyventojų gyvena ne 
savo tautybės valstybėse, įskai
tant kitose (naujai atkurtose ar 
kuriamose) valstybėse 25 mili
jonai rusų tautybės žmonių, ku
rių 1989-1991 metais 376,000 
sugrįžo į Rusijos valstybę. Ju
goslavijos du milijonai pabėgė
lių atsiranda Vengrijoje, Austri
joje, Vokietijoje ir kitur. 1991 
metais buvo 400,000 Rytų Euro
pos gyventojų, persikėlusių į 
Vakarų Europą, į JAV atvyko 
apie 200,000. Nuo Sovietų Są
jungos griuvimo 1989 m. Rytų 
Europą apleido 1,5 milijonai. 

Lenkijos duomenys tiksliau iš
studijuoti. Šiuo metu 1,9 mil. 
bedarbių, 1980-1990 dešimtme
tyje išemigravo 700,000 lenkų, 
kurių penktadalis į JAV, ir 
kasmet manoma iš Lenkijos iš
vyks tarp 40-70 tūkstančių gy
ventojų. Pagal imigracijos tvar
ką JAV kiekviena 17-kos Rytų 
Europos valstybių turi teisę į 
20,000 imigrantų vizų į JAV. 

Išsivystę kraštai stengiasi pa
dėti Rytų Europai vietoje vysty
tis, lavinti darbininkus naujoms 
ekonominėms sąlygoms, skatin
ti išsilavinusius likti savose 
šalyse, kaip daro ir Bažnyčia, 
kad žmonės liktų su savaisiais 
ir padėtų savo kraštui prisikelti. 
Bažnyčia stiprina ryšius tarp 
anų kraštų vyskupų bei įstaigų 
ir JAV tarnybų bei sielovados 
imigrantams, kad žmonės galė
tų būti priimti ir kurtis naujoje 
šalyje, praturtindami naują 
kraštą pagal Bažnyčios sociali
nį mokymą. 

Žinios iš kraštų 

Pirmą kartą tokiame Rytų 
Europos pasitarime dalyvavo 
atstovas iš Maskvos, vienas 
dviejų Rusijoje gimusių rusų 
katalikų kunigų pasaulyje. Po 
bolševikų revoliucijos liko tik 
dvi katalikų parapijos Rusijoje 
iš buvusios didžiulės Mogiliavo 
vyskupijos. Šiandien yra 34 
pripažintos parapijos, įskaitant 
Rytprūsius (Kaliningrado sritį) 

ir vokiečių apgyventą Pavolgį. 
Maskvoje pernai buvo pakrikš
tyti katalikų tikėjiman 1500 
suaugusių, yra šeši kandidatai 
kunigystei. Labai rūpi jaunų 
žmonių religinis ugdymas. 

Albanija, paskutinė išlendanti 
iš sovietinės velniavos, dabar 
išgyvena džiaugsmingą uolumą, 
kaip Lietuvoje prieš pora metų, 
atstato katedrą, turi jau 30 
klierikų seminarijoje. Kroatai 
JAV-bėse daug remia nuo karo 
nukenčiančius, vietinė Bažny
čia globoja ir karo blaškomus 
bei komunistų persekiojamus 
musulmonus, pradėjo JAV 
kroatų parapijos globoti po 
vieną „dvynę" parapiją Kroati
joje, karo nusiaubtą. Čekijoje 
revoliucija vadinama „pavogtą
ja" arba „nusavinta", nes ir 
toliau „mažosios žuvys kenčia", 
o didžiosios — toliau pelno. 

Vengrijoje katalikų spauda, 
radijas, TV gerai stovi, pradeda
mi steigti studentų sielovados 
centrai prie universitetų kaip 
yra Newman klubai JAV, pra
dedama rūpintis luošais, kali
niais, ligoninėmis ir kariuome
nių kapelionais. Užtruks 8-10 
m. paruošti išsilavinusius žmo
nes, kad kraštas pats savo jėgo
mis toliau vystytųsi. Latvijoje 
atgautoji laisvė kasdieniame 
gyvenime tapo netikra, nes so
vietų kariuomenė tebėra. Vei
kia trejų metų tikybos mokytojų 
kursai, paruošiama po 150 
katechetų per metus, eina trys 
žurnalai, knygų leidyba su
tvarkyta. Slovakijoje padėtis 
gera — 82% gyventojų katali
kai, šių 62% praktikuoja savo 
tikėjimą. 

Lenkijoje mažėja bažnyčioje 
dalyvaujančių skaičius ir taip 
pat rinkliavos dėl silpnos ekono
mijos. Su JAV pagalba TV, radi
jo ir spaudos reikalai gerai 
vyksta. Steigiami studentams 
katalikų centrai prie universi
tetų. Sielovada išeivijoje sudė
tinga: vien Chicagos mieste per 
40 lenkų parapijų, o priemies
čiuose, kur 65% lenkų gyvena, 
tėra lenkų kalba Mišios penkio
se vietose. Slovėnijoje sunku su 
ekonomija ir komunistais val
džioje. Bažnyčia stengiasi ugdy
ti susitaikinimą, mokyklas, 
spauda gerai stovi, užsiimama 
jaunimo sielovada ir kelionėmis 
į šventas vietas. 

Lietuvių pranešime laikytasi 
nustatytos temos „Kaitos šalyse 
poveikis išeivijai": JAV Vysk. 
konferencijos pagalba užsie
niuose mokosi klierikai, vienuo
lės ir kiti, jau turima tikybos 
vadovėlių (ypač su Italijos para
ma), Lietuvos vyskupijose į-
steigti katechetikos centrai ir 
katalikų informacijos centras. 
„Vakarų" baimė apsunkina at
sinaujinimą ir laisvėjančioms 

sąlygoms tinkamą sielovadą. 
Evangelizacija iš katalikų pusės 
talkinama ir kitų pastangomis, 
ugdoma LKM akademija, plin
tančios sektos skatina ir katali
kus sparčiau veikti. Vienuolijos 
bendrauja su sau panašiomis iš
eivijoje. Naujieji imigrantai 
JAV reikalingi daugiau talkos, 
negu ligi šiol seniau atvykę su
spėja, lietuvių kalbon išverstas 
ateivių vadovėlis, paruoštas 
Liuteronų bažnyčių. Išeivija 
ieško sau naujų gairių, kai ofi
ciali nepriklausomybė pripažin
ta , savo taut inei veiklai 
įprasminti. 

JAV Bažnyčios talka 

JAV Vysk. konf. Rytų Euro
pai talkos komiteto pirm. kun. 
Jurgis Šarauskas pirma parodė 
15 min. filmuką „Iš tamsos" 
(Out of Darkness) apie pastan
gas Rytų Europos 17 kai valsty
bių padėti. 1991 m. per visas 
JAV rinkliavomis gauta 6,4 mil. 
dol. aukų R. Europai, 1992 bus 
apie 8,000,000, kaip tikimasi ir 
1993 m. Remiamos labiausia 
trys sritys: kunigų, klierikų, 
vienuolių lavinimas šalyse ir 
užsienyje ir pagalba moterų 
vienuolijoms. Susižinojimo 
priemonės (TV, radijas, spauda) 
— televizijos studijos Latvijai, 
Lietuvai ir Ukrainai 1992 
metais (po 250,000 dol.), Lenki
jai 40 radijo stočių — kiekvienai 
vyskupijai po vieną ir kt. 
Religinis švietimas, katecheti
ka, pavz. parūpinant kom
piuterines leidybos priemones. 

Talkina katalikiškos įstaigos 
—"Lojolos universitetas Chicago-
je, Katalikų univ. Washingtone, 
Iona kolegija, St. Francis teolo
gijos fakultetas, De Paul univ. 
Chicagoje (teisiniais klausi
mais), Katalikų spaudos draugi
ja CPA, Lumen 2000, Mercy 
ligoninių tinklas ir kt. Ieškoma 
daugiau stipendijų ir pragyve
nimui (nakvynei, maistui , 
išlaidoms) talkos iš katalikiškų 
įstaigų bei asmenų, kaip ir sa
vanorių, kurie vyktų į Rytų 
Europą dirbti. 

Bendrai Rytų Europoje vysku
pai pradeda daugiau savo tarpe 
bendradarbiauti ir sutelktinai 
spręsti. Nelengva išvystyti 
jaunimo sielovadą. Svarbu ug
dyti katalikus mokslininkus, 
išsi lavinusius žmones ir 
pasauliečių vaidmenį 
Bažnyčiose. Nekatalikiškos sek
tos veikia neretai nepažindamos 
vietinės kultūros ir gali neturėti 
ilgalaikių sekėjų. Nelengvi ry
šiai su stačiatikiais dėl nesusi
pratimų ir informacijos stokos. 
Bažnyčia pradeda galėti vėl 
visuomenėje dalyvauti, kai 
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„Puiki idėja", patvirtino gailestingoji sesutė. 
Chirurgas, sunkiai vilkdamas kojas, išėjo. Tačiau 

atsidūręs tarpdury, sustojo. Ir akimirką padelsęs 
prabilo: 

„Sesute, už kokių penkių minučių pakvieskit miru
sio jaunuolio tėvus į mano kabinetą. Bet tik ne 
anksčiau!" 

„Gerai, daktare! Pasistengsiu neskubėti", atsakė ši. 
Chirurgas dėkingu žvilgsniu pažiūrėjo į ją ir tarė: 
„Sesute, tu esi labai retas deimantas". Ir dingo už 

durų. 
Už gerų penkių minučių, bailiai dairydamiesi, 

įžengė į kabinetą mirusio jaunuolio tėvai. Chirurgas 
atsistojo. Pasisveikino su jais ir paprašė atsisėsti. Pats 
gi, atsirėmęs į savo rašomojo stalo galą, liko stovėti. 
Nors jis ir stengėsi atrodyti ramus, bet jam nesisekė. 
Išvargęs jo veidas rodė prislėgtą nuotaiką ir sumišimą. 

„Mieli ponai", stengdamas valdyti savo susi
jaudinimą, kalbėjo jis. „Man labai nemalonu pranešti 
jums, kad mūsų pastangos gelbėti jūsų sūnaus gyvybę 
nuėjo veltui. Mes kova pralaimėjom. Šiuo tragišku jums 
momentu aš savo ir visų mano bendradarbių vardu 
reiškiu jums giliausią užuojautą". 

Čia noriu pabrėžti, kad šis chirurgas vengdavo var
toti žodžius „mirtis" arba „mirė", nes buvo įsitikinęs, 
kad tie žodžiai labiau sukrečia mirusio artimuosius, 
negu koks kitas vietoj jų pakaitalas. 

„Išgirdusi tai, motina susvyravo. Jos veidas pabalo. 
Galva nusviro ant krūtinės, ir ji, lyg žado netekusi 
tylėjo. Neilgai trukus iš jos dailių lūpyčių išsiveržė širdį 
veriantis verksmas ir aimanos. 

„O Dieve, koks baisus smūgis!... Mūsų sūnus... 
Mūsų vienintelis vaikas... Vienintelė paguoda ir viltis. 
Ak, mano Dieve, mano Dieve! Kam leidai lyg viesulu 
išdraskyti mūsų taip jaukų šeimos židinį? Už ką tu mus 
baudi?" verkšlendama ji skundėsi. 

Po kurio laiko ji kiek nurimo. Išsitrauė iš ranki
nuko baltą nosinaitę ir nubraukė su ja skruostais rie
dančias ašaras. Atsilošė į minkštasuolio atramą. 
Parėmė rankomis galvą ir paskendo tokiam giliam siel
varte, kad galėjo sujaudinti net akmens širdį. 

„Visos mano svajonės suskilo į negailestingas ske
veldras", beviltišku žvilgsniu pažvelgęs į gydytoją, pra
bilo mirusio tėvas. „Mano gyvenimas pavirto į begalinę 
tuštumą, nes aš praradau viską, viską..." Staiga jam 
užsikirto žodžiai. Ir iš akių kampučių pabiro graudžios 
ašaros. 

„Mieli ponai", žiūrėdamas pro storus akinių 
stiklus, atsargiai sverdamas kiekvieną žodį, prašneko 
chirurgas. „Suprantu, kad likimas jus labai skaudžiai 
palietė, ir jus atjaučiu. Tačiau įvykusį faktą pakeisti 
neįmanoma, kaip neįmanoma atstatyti grožį vystan
čios gėlės. 

Visų mūsų gyvenimas yra nusmaigstytas visokiais, 
visokiausiais netikėtumais ir pavojais. Todėl nuolat 
turim būti pasiruošę juos sutikti ir nepulti į depresiją. 
Šiuo kritišku momentu jums abiems yra reikalinga 
emocinė parama. Dėkit pastangas ją vienas kitame 
surasti". 

Netrukus mirusio jaunuolio tėvai atsistojo. Šiltai 
padėkojo chirurgui už jo jautrius, pilnus paguodos 
žodžius. Nuoširdžiai su juo atsisveikino ir, jo žvilgsnio 

lydimi, koja už kojos, žingsnis po žingsnio iššliaužė iš 
jo kabineto. 

Už durų jų laukė susirūpinusiu veidu, primerk
tomis nuo nemigos nakties akimis internas. 

„Ponai, malonėkit minutėlei sustoti", nuolaidžiai 
jis paprašė. 

Jie ūmai sustojo ir nustebusiomis akimis sužiuro 
į taip jiems nelauktai ir netikėtai atsiradusį interną. 

Sis pirmiausiai pareiškė jiems užuojautą dėl jų 
sūnaus mirties. Po to nuleido galvą ir kiek nedrąsiai 
mikčiodamas tarė:,,Aš labai apgailestauju, kad buvau 
toks šiurkštus ir nemandagus. Atleiskit man, nes aš 
1 -) nenorėjau. Neįprastai sunkus, įtemptas ir be jokios 
pertraukos darbas mane buvo išmušęs iš vėžių". 

Tas interno atsiprašymas padarė stebuklingą 
poveikį į mirusio jaunuolio tėvus. Įtampa staiga atslū
go, ir jie geraširdiškai žiūrėjo jam į akis. Tėvas uždėjo 
ant jo peties ranką ir šiltu, ramiu balsu kalbėjo: 

„Daktare, aš ne tik jus suprantu, bet ir giliai 
atjaučiu, nes šiąnakt savo akimis mačiau, kaip jūs visi, 
atsisakę savo asmeninio gyvenimo, be atodūsio bandėt 
išgelbėti kiekvieno jums patikėto ligonia.gyvybę. Ne
suprantu, kaip jūs ir išlaikot? .Ligos nežiūri nei 
valandų, nei švenčių, nei ima atostogų". Jis su gilia 
pagarba nusilenkė internui ir tęsė: „Todėl aš iš visos 
širdies maldauju jus man atleisti, nes kalbėdamas su 
jumis buvau netekęs kantrybės ir pusiausvyros. Aš nė 
kiek neabejoju, kad jūs esat kilnios širdies ir talen
tingas žmogus. Dėlto tvirtai tikiu, kad ateitis subliz
gės jums gražiausiom spalvom. 

Ir taip nejučimis tarp jų užsimezgė gilus ir pras
mingas ryšys. 

Jie nuoširdžiai atsisveikino. Ir išsiskyrė lyg būtų 
geriausi draugai. 

(Bus daugiau) 
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KELI KONKRETŪS 
PASIŪLYMAI 

DANUTĖ BINDOKIENĖ 

Turime pagaliau įsisąmoninti, 
kad be kalbos negali būti 
tautybės. Be lietuvių kalbos 
išeivija neišliks lietuviška. 
Praradusi savo lietuviškumą, 
arba, kitaip tariant, atsisakiusi 
savo lietuviškosios tapatybės, ji 
nebus naudinga ir Lietuvai, ku
rios reikalai tik tiek terūpės, 
kiek jie rūpi bet kuriam eili
niam svetimtaučiui. Išeivija, 
prarasdama savo lietuvišką ta
patybę, praranda ir savo cha
rakterio atspalvius, savitumą, 
sodrumą. Savos kilmės ir tautos 
pažinimas ugdo asmenybę, pa
deda pažinti, kas esi, kodėl toks 
esi. 

Kalbėti, kad lietuviškoji išei
vijos veikla atsidūrė akligatvy-
je, tai kartoti visiems žinomą 
dalyką. Maždaug prieš 20 metų 
buvo mada rašyti ir kalbėti apie 
„kultūrinį nuosmukį išeivijoje". 
Palyginti su dabartimi, tai bu
vo lietuviškos veiklos ir kultū
ros klestėjimo aukso amžius. 

Jau praėjo laikas diskusijoms, 
dūsavimams ir pilstymams iš 
tuščio į kiaurą, dabar reikia 
konkrečios veiklos. Diskutavo
me kone pusšimtį metų ir per 
daug nenuveikėme: knygų lei
dimas beveik sustojo, laikraščiai 
vos vos išsilaiko, lituanistinės 
mokyklos baigia ištuštėti, o 
daugelio organizacijų nariai jau 
persiritę pensininkų amžių. 
Magiškos formulės veiklai pagy
vinti dar niekas nesugalvojo, 
nesugalvosime ir mes. Ir Lietu
voje, kaip jau pamatėme, daug 
kas atrodo kitaip, negu įsivaiz
davome, nuolat skanduodami 
„laisvės Lietuvai'' šūkį ir visą 
veiklos orientaciją nukreipę įjos 
laisvės siekius. Ta mūsų svajo
nių Lietuva, dabar iš arčiau 
žvelgiant, taip pat nėra tokia 
šviesi: daug purvo, dvasinio 
skurdo ir tarpusavio pasi-
kandžiojimų. 

Visi tie tarpusavio aidai ir 
nesutarimai tėvynėje labai nei
giamai veikia ir išeivijos 
idealistišką nusiteikimą, žlugdo 
entuziazmą ir norą užsian
gažuoti. Ypač nusivilia jaunes
niųjų kartų žmonės, kuriems 
metų metais skiepytas idealios 
Lietuvos vaizdas, nesvarbu, kad 
ir nerealus. Vadinasi, Lietuva, 
nors atgavusi laisvę, dar neiško
vojo visų kovų, dar nenusistovė
jo. Šiuo metu ji kaip loterijoje 
dešimtis milijonų išlošęs varg
šas žmogelis — nežino, kaip tais 
pinigais protingai naudotis, 
švaisto juos į visas šalis, perka 
niekučius. Tik gerokai vėliau, 
jeigu pinigų liks, pradės tinka
mai su jais elgtis, pagalvos apie 
ateitį. Taip ir Lietuva atras savo 
tikrąjį laisvės kelią, bet pirma 
turi blaškytis, ieškoti, nesutar
ti. Žinoma, būtų idealu, kad to 
būtų išvengta, bet tikrovė pa
prastai skiriasi nuo svajonių. 

Tėvynės laisvės siekiai užklu
po ir mus svetimuose kraštuose. 
Užklupo labai neparankiu lai
ku, nes paskutiniuosius kele
rius metus išeivijos lietuviai 
buvo gerokai apsileidę ir išgyve
no aštrų veiklos apsnūdimą. 

JAV VYSKUPAI 
<Atkelta iš 3 p.) 
kraštų valdžios dar nėra sklan
džios, o viduriniame sluoksny
je buvusieji pareigūnai įsi
tvirtina. 

Kun. Šarauskas pabrėžė, kad 
iš JAV stengiamasi prisidėti 
meilingai, santūriai ir nuolan
kiai, nes Rytų Europos žmonės 
yra jautrūs, išsilavinę, sumanūs 
patys. Pernai JAV Lietuvai 
paskyrė per 600,000 dol., o 1992 
m. jau patvirtino 858,000 dol 
švietimui, klierikams, spaudai, 
TV ir kt. reikalams. 

Veiklą palaikė ir jai vadovavo 
palyginti nedidelis skaičius 
žmonių. Kiti, jeigu ir į veiklą 
jungėsi, tai ne tiek iš įsitikini
mo, kiek dėl mados. Kai Lietu
voje pajudėjo atgimimo srovė, 
suintensyvėjo ir mūsų veikla, 
bet tik viena linkme — viskas 
Lietuvos laisvės siekiams. Net 
intensyviai dirbdami, vargu tik
rai tikėjome savo amžiaus eigoje 
tos laisvės sulaukti. 

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, vieni tuoj įsijungė į pagal
bą jos atstatymui, kiti, atrodo, 
tokios progos ir telaukė: kadan
gi tėvynė jau laisva, galime 
ramiai grįžti į savo kasdieninį 
gyvenimą ir daugiau jokia veik
la nesirūpinti. Šioms dviem gru
pėms iš aktyvaus kultūrinio iš
eivijos gyvenimo pasitraukus, 
staiga atsivėrė plati tuštuma. 

Štai kelios konkrečios pro
blemos ir konkretūs pasiūlymai 
jų sprendimui. 

Stipriausi šio meto išeivijos 
lietuviški laikraščiai yra dien
raštis Draugas Amerikoje ir 
Tėviškės žiburiai Kanadoje. 
Šaliajų yra dar keli. Kai kurie 
galėtų ir išnykti, didelio nuosto
lio nebūtų. Pagrindinė visų laik
raščių problema — skaitytojų 
mažėjimas, spausdinimo išlaidų 
ir pašto kainų kilimas, lėšų trū
kumas. Jeigu būtų įmanoma pa
dauginti skaitytojų skaičių, tai 
ir anie trūkumai sumažėtų. 

Daugelis apgailestavo žurnalo 
Aidai sujungimą su Naujuoju 
Židiniu ir perkėlimą į Lietuvą. 
Tai didelis nuostolis išeivijos 
kultūrai. Kol kas dar leidžiamas 
kitas vertingas žurnalas — Met
menys. Daug metų mus 
džiuginę Laiškai lietuviams, 
nors dar vis patrauklūs turiniu 
ir forma, yra tik vieno užsispy
rusio žmogaus, kun. J. Vaišnio, 
darbo vaisius. Tą pat galima pa
sakyti ir apie Pasaulio lietuvį. 
Jeigu redaktoriai dėl kurių 
priežasčių savo darbo negalėtų 
atlikti, žurnalų leidimas susto
tų. Pavyzdys yra vaikų laikraš
tėlis Eglutė. Nuo ateinančių 
metų pradžios jo redaktorė savo 
pareigų atsisako, o jai pakaitalo 
kol kas nėra. Eglutės žaliavimas 
atsidūrė pavojuje. Pernai savo 
kelionę svetimuose kraštuose 
užbaigė Karys. Paklauskite, 
kiek buvusių jo skaitytojų pre
numeruoja Karį ar Kardą iš 
Lietuvos... 

Kol kas geriau laikosi organi
zacijų žurnalai: Ateitis, Skautų 
Aidas, Mūsų Vytis ir kiti. 
Tačiau jie dažniausiai remiasi 
taip pat vieno žmogaus pareigos 
jausmu. 

Dar liūdniau atrodo knygų 
leidimo reikalai. Čia ta pati 
priežastis: knygomis nesidomi
ma, jų neperka, nėra lėšų leidi
mui. Yra ir išimčių: Ateitis, Al
gimanto Mackaus, Vydūno fon
do leidyklos, kurios dar regulia
riai išleidžia vertingas knygas, 
nors laidos gana toli viena nuo 
kitos. 

Spauda nėra vien leidėjų, bet 
kiekvieno lietuvio reikalas. Su 
ja reikia bendrauti ir ben 
dradarbiauti, tuomet ji bus gyva 
ir veiksminga bendruomenės 
dalis. Amerikoje viską nulemia 
reklama, kai kada net įkyri ir 
nemaloni, bet kaip tik dėl tos 
priežasties reklamuojamas pro
duktas užsilieka atmintyje. Jei
gu mes tą reklamos metodą pri
taikysime, propaguodami lietu
višką spaudą, jos skaitytojų eilės 
tikrai augs. Iš to bus visokerio
pa nauda: spauda, skaitytojų re
miama ir gausiai skaitoma, 
stiprės; joje bus galima kelti 
aktualius klausimus, spręsti 
problemas ir tuo būdu pasieki 
plačias visuomenės mases; nuo 
to pagyvės visa išeivijos veikla 
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ir išaugs lietuviškas sąmo 
ningumas. 

Kaip atlikti tą reklamą, kaip 
pasiekti tą neskaitančiąją vi
suomenę? 

1. Kiekvienoje vasaros sto
vykloje, kas ją beruoštų, įvesti 
lietuviškos spaudos skaitymą 
taip pat reguliariai, kaip įveda
mi kiti programos ar dienotvar
kės dalykai. Stovyklų rengėjai 
ir vadovai turi pasirūpinti įvai
rių lietuviškų laikraščių ir 
žurnalų, su jais supažindinti sto
vyklautojus, o paskui leisti pa
tiems stovyklautojams juos pa
skaityti, pavartyti, skaitytus 
straipsnius diskutuoti. 

2. Rudens veiklai suklestėjus. 
į sueigas, susirinkimus (jaunes
niųjų ir vyresniųjų organizacijų 
narių) atsinešti lietuviškos 
spaudos ir apie ją kalbėti, para
ginti ją užsiprenumeruoti ir 
skaityti. Juk galima paaukoti 
valandėlę, gal nutrauktą nuo 
„kavučių" ir saldumynų, ku
riais paprastai užbaigiami su
ėjimai, lietuviškos spaudos 
reikalams. 

3. Kiekviena organizacija, jos 
draugovė, skiltis, kuopa, tikrai 
gali sumesti po kelis dolerius ir 
užsisakyti bent tos organizaci
jos laikraštį ar žurnalą. 

4. Kiekviena LB apylinkė ar 
net apygarda, norėdama pa
gerbti kurį darbštumu ar vien
kartinio didelio darbo atlikimu 
nusipelniusį asmenį, atsidėko
dama jam užprenumeruoja laik
raštį ar žurnalą, kuris visus 
metus lankys jo namus. Tai bū
tų gražios tradicijos pradžia ir 
padaugintų skaitytojų būrį. 

5. Pasaulio ar atskirų kraštų 
lietuvių jaunimo sąjungos val
dybos, dar neseniai suruošusios 
įspūdingą kongresą Pietų Ame
rikoje, turi aplinkraščiais, 
suėjimuose ar asmenišku kon
taktu raginti kiekvieną sąjun
gos narį skaityti bent vieną 
lietuvišką laikraštį ar žurnalą. 

6. Švietimo taryba turi pasi
rūpinti, kad į lituanistinių 
mokyklų skaitinių sąrašą įeitų 
lietuviška spauda, atitinkama 
įvairių skyrių ir klasių mokinių 
amžiui. 

7. Jeigu skaitytojai neieško 
knygų, tai knygos turi ieškoti 
skaitytojų. Kiekvienoje vietoje, 
kur sueina būrys lietuvių: šven
tėse, koncertuose, bažnyčios 
prieangyje, minėjimuose ir ki
tur, turėti lietuviškų knygų 
prekystalį (kai kur tai jau 
daroma, bet galima kur kas pla
čiau, sėkmingiau). Galbūt 
daugelis praeis pro knygas ir 
nusisuks j kitą pusę, kiti gal 
pavartys, o dar kiti vieną kita 
nupirks. 

8. Nekalbėkime abstrakčiai: 
skaitykite lietuviškus laik
raščius, pirkite ir skaitykite 
knygas, skelbiame spaudos mė
nesį... Tai nerealu, nes tie, kurie 
spauda nesidomi, tokių ragini
mų nemato. Jeigu mums tikrai 
rūpi lietuvybės ateitis sveti
muose kraštuose, turime eiti 

asmeniško kontakto keliu — pa
siekti kiekviena lietuvį atskirai. 
Žinoma, tai reikalauja darbo ir 
pastangų, o darbininkų šiame 
„vynuogyne" nedaug. Tačiau 
pradžiai pakaktų ir tų, kurie, 
pavyzdžiui, yra nuvažiavę į PLB 
seimą. Jeigu kiekvienas surastų 
bent vieną naują skaitytoją, 
bent vieną žmogų sudomintų 
lietuviška spauda, skirtumą 
tuoj pajustume. Čia dar reikia 
pridurti ir bendradarbiavimo 
reikalą. Joks lietuviškas laik
raštis ar žum'.as neturi pa
kankamai išteklių apmokėti 
korespondentams ir fotogra
fams, kad jie lankytų svar
biuosius kultui n i us renginius 
(ypač tolimesrese vietovėse), 
juos aprašytų fotografuotų. 
Patys rengėjai .ari pasirūpinti, 
kad įvykiai būtu aprašomi ir pa
siunčiami spaudai. Daug kartų 
pasitaiko, kad engėjai net po
ros bilietų redaktoriams pagaili, 
o paskui rūstauja, jei renginys 
nebūna spaudoje aprašytas ir 
dar pagirtai 

9. Turime dirbti visi kartu. 
tuomet darbas bus veiksmingas. 

TIRIA VANDENĮ 

Chicagos priemiesčiuose kilęs 
įtarimas, kad kai kur vandenyje 
yra per daug švino. Pravedami 
tyrimai. Radus sveikatai pa
vojingesnį švino kiekį, tose vie
tose gali prireikti pakeisti 
metalinius vamzdžius ar įvesti 
kitus patvarkymus. 

MIESTO PAVOJAI 

Per pirmus šešis šių metų 
mėnesius Chicagoje buvo nužu
dyta ypač daug žmonių — net 
449. 

CASINO KLAUSIMA 
SPRCS RUDENI 

Chicagos merui Daley nepa
vyko susilaukti reikiamos 
paramos statybai gembliavimo 
Casino, kam buvo numatyta 
gauti 2 bil. dol. paramos. Meras 
pareiškė, kad šio klausimo 
sprendimas atidedamas rude
niui. 

U LIETUVA" 
Garsusis Lietuvos liaudies ansamblis debiu
tuoja JAV-bėse Drury Lane teatre. 
Dalyvauja 30 žymiausių Lietuvos artistų! 
Nepraleiskite šių metų įdomiausio 
kultūrinio įvykio! 

„LIETUVOS" spektakliai 

prasideda liepos mėn. 8 d 
Ansamblis angažuotas tik 2 savaitėms! 

Spektakliai: 

Trečiadieniais, liepos 8 ir 15 dienomis, 8:30 v.v., 
Ketvirtadieniais, liepos 9 ir 16 dienomis. 2:00 *. p.p. 
Penktadieniais, liepos 10 ir 17 dienomis, 8:30 v.v., 
Ssstadfenlals, liepos 11 ir 18 dienomis 6:00 v.v. ir 9:30 v.v., 
Sekmadieniais, liepos 12 ir 19 dienomis 2:30 v. p.p. ir 7 v.v. 

Prie teatro veikia ir restoranas, bet ten vietas reikia užsisakyti iš anksto, 
o taip pat ir spektaklių bilietus, paskambinus jų telefonais 

G*W»OOKTFMACI 

100 Drury Lane, Oakbrook Terrace, IL 

ae/MAX 
REALTORS 

(312) 588 5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MIS. Kompiuterių ir FAX pagalba" 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

BiJ 
BELL-BACE REALTORS, 

J . BACEVIČIUS 
6 5 2 * S. K Ava. 

(312) 778-2233 
INCOUE TAX - MSURANCe 

• Namų pirkimas ir pardavimas į 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agantal kalba Hatuvtskal 
• Nuolaida pensininkams 

FOR RENT 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Iraną BĮhutrubesns 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Ksdafe A ve. 
Tai. 439-7979 

Išnuomojamas 4 kamb. butas II 
aukšte Brighton Pk. apylinkėje 
vienam ar 2 suaugusiems. Be 
gyvuliukų. 

Tai. 312-247-3838 

Išnuomojamas 2 kamb. ir virtu
vės butas rūsyje. Pageidaujama 
moteris. 

Skambint i : 312-229-0477 

Išnuomojamas 3 kamb. modernus 
butas pirmame aukšte, Marquette Pk. 
apyl. Su šiluma, oro vėsinimu: moderni 
virykla. šaldytuvas, skalbykla su maši
nomis. Suaugusiems. 

Tai. 708-361-5594 

HELP VVANTED 

Ieškoma moter is prižiūrėti 
senyvą moterĮ ir padėti namų 
ruošoje 7 dienas į sav. nuo 8 v.r. 
iki 9 v.v. Skambinti: Richard, 

708-301-0604 

MISCELLANEOUS 

LITHUANIANS IN THE USA: As-
pects of Ethnic Identity. knyga 
anglų kalboje. Sis dr. D. Fainhauzo 
darbas apie lietuvių imigrantų 
Amerikoje etninę identifikaciją 
užpildo spraga, kuri egzistavo 
lietuvių istorijos moksluose, 
svarstant lietuvių tautinės sąmo
nės vystymosi eigų. Knyga svarbi 
tuo. kad joje iškeliamas Amerikos 
lietuvių imigracijos vaidmuo, ka
riant nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. 

Knyga irišta minkštais vir
šeliais. 246 psl.. papildyta istori
nėmis nuotraukomis. Išleido Am. 
Lietuvių Bibliotekos leidykla. 

Knygos kaina 15 dol. Su persiun
timu 17.50 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 1.20 dol. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd S i 
Chicago. IL 60629 

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

T 1 3 7 6 - 1 8 8 2 W 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 Weet 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Crticngos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, uarantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS CUMPUTIS 

•*—=———— rrr—TT*» 
Kraustymas — Movlng 

Greitas, profesionalus patarnavimas Jums 
patogiu laiku, prieinamor is kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

Kreiptis: Vytas 
tai. 312-925-4331 nuo 3 v.r.—12 v.d. 

tai. 312-439-5219 nuo S v. p.p. 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI „DRAUGE" 

AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ, romanas. O. Nendrė. 365 psl. 
DAIKTAI KASDIENINIAI, eilėraščiai. A. Baronas. 71 psl. 
ULŪŽĘ TILTAI, romanas. Pr. Naujokaitis. 237 psl. 
ANGLŲ NOVELĖ. Sud. Pov. Gaučys. 459 psl. 

GĘSTANTI SAULĖ, novlės. Jurgis Gliaudą. 218 psl. 
TĖVAS PIJUS. Kun. V. Rimšelis, MIC. 151 psl. 
PO DAMOKLO KARDU, romanas. An. Kairys. 219 psl. 
GYVENIMO VINGIAIS, atsiminimai. Dr. P. Kalvaitytė-Karve-

lienė. 360 ps. 
BENAMIAI, atsiminimai. Mikelionis. 213 psl. 
LIETUVIŲ APYSAKOS. H. Sudermann. 132 psl. 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI, reportažai. A. Vilainis. 173 psl. 
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, atsiminimai. A. Gervydas. 221 psl. 
PIRMASIS STEBUKLAS, novelės. Azorin. Vertė P. Gaučys 

197 psl. 
TRYS SAKALAI, novelės. Alf. Vambutas. 186 psl. 
VIDURNAKČIO VARGONAI, novelės. Č. Grincevičius. 131 

psl. 
SLĖPININGOS NOVELĖS. R. L. Stevenson. 248 psl. 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 

708 530-8100 708-530-0111 

VASAROS KELIONĖS Į VILNIŲ 
Chicago—Vilnius (į vieną pusę) $815.00 
Chicago—Vllnius-Chlcago (ten ir atgal) $875.00 
Vilnius—Chicago—Vilnius $818.00 
(pačiam pasirūpinti transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLD VVINGS TRAVEL 
5348 N. Mllwaukaa 
Chicago, IL 80830 
Ta i . 312-775-5700 



IŠEIVIJA - GYVA TAUTOS 
ŠAKA? 

A U R E L I J A M. B A L A Š A I T I E N Ė 

Perskaičiusi „Draugo" š.m. 
birželio 26-os dienos D.B. pasi
rašytą vedamąjį „Mes esame be
raščiai, žavėjaus jame iškelta 
ka rč i a t e i sybe . S t ra ipsn io 
autorė (ar autorius?) taikliai 
perduoda kai kurias pesimis
tiškas mūsų visuomenės nuo
taikas, nors jos nėra charak
teringos didžiajai daugumai. 
Tiesa, kad išeivijoje lietuviška 
knyga merdi. Rašytojai turi 
maldauti mecenatų, platintojai 
sunkiai knygas platina, o ir 
periodinė spauda artėja prie kri
zės. Tokie balsai, kad nereikia 
ansamblių, nereikia švenčių ar 
koncertų, nereikia užsienyje 
leisti knygų, yra žalingi, nes jie 
yra kaip tie paukšteliai, kurie 
kerta šaką, ant kurios patys 
tupi. Jei negalima paneigti išei
vijos vaidmens, reikalaujant 
Lietuvos vyriausybės pripaži
nimo Vakarų demokratijose, tai 
reiškia, ji gali būti stipri, susi
klausiusi ir patriotiška. Bet 
reikia sutikti, kad didelė dalis 
„beraščių"... Baruose lankytojų 
nestinga, ir jie neklausia kilniojo 
jo gėrimo taurelės kainos, bet 
pasiūlymas įsigyti knygą su
tinka pasipiktinimą. „Ar tams
ta manai , kad aš iš pinigų 
padarytas?", pašoko baro lanky
tojas. Iš kur pažįstu baro lanky
tojus? Einant į sueigą ar posėdį 
Clevelando Lietuvių namuose, 
trumpesnis ir patogesnis kelias 
iš automobilių aikštės yra per 
barą pasiekti posėdžių kamba
rius. 

Antra ver tus , gerai prisi
minkime, kaip greitai išsibaigė 
įdomių knygų laidos. Neseniai 
ieškojau pas platintojus kadaise 
labai populiarių romanų, bet jų 
jau nėra. Spaudoje seku naujų 
leidinių sąrašus. Poilsiui ir pra
mogai tinkamos grožinės litera
tū ros n ė r a . Pamoks lų i r 
prakalbų rinkiniai, istorinės 
analizės, teologiniai raštai ir 
abejotinos vertės prisiminimai 
nedomina eilinio skaitytojo. 
Tiek teologiniai, tiek istoriniai 
raštai turi savo vertę, bet jų 
tikslas yra mokslinis ar pa
mokantis, o eilinis skaitytojas 
ieško atvangos poilsio valandą. 
Jis nori nusikelti į fantastišką 
veikėjų pasaul į , nekant r ia i 
versti lapą po lapo, kad paaiškė
tų veikėjų problemos spren
dimas. Tai žavus pabėgimas nuo 
kasd i enybės . S k a i t y d a m a s 
grožinę literatūrą, skaitytojas 
save sutapdina su veikėjais, 
k a r t u su j a i s išgyvena ir 
džiaugsmą, ir liūdesį. Grožinė 
literatūra yra įdomi ir populia
ri, bet individualaus rašytojo 
knyga išeivijoje eina vargo 
keliu, o įvairūs prisiminimai ir 
kiti raštai yra mielai išleidžiami 
kurios nors grupės, tuos raštus 
finansuojančios ir juose ran
dančios savo pavardes. 

Išeivija privalo išlaikyti ir 
remti savo spaudą, nes ji yra 

visame pasaulyje pasklidusių 
tėvynainių gyvybinis ryšys. Jo
je nestinga žinių ir iš Lietuvos, 
gaunamų per faksus ar kompiu
ter ius. Bet ar Lietuvos laikraš
čiuose rasime žinių apie Chica-
gos, Clevelando, Los Angeles 
lietuvius? Kas mirė? Kas susi
tuokė? Kas pasižymėjo kurioje 
n o r s mokslo s r i ty je? PLB 
leidžiamame „Pasaulio lietuvy
je" skaitome apie lietuvius Ara
bijoje, Japoni jo je , P i e t ų 
Amerikoje. Reikia prenumeruo
ti ir skaityti Lietuvos spaudą, 
bet neleistina skriaust i savo
sios, daugelį dešimtmečių išsi
laikiusios toli nuo Tėvynės. 
„ D r a u g a s " , „ D a r b i n i n k a s " , 
„Dirva" šventė savo auksinius 
jubiliejus, išsilaikė per abu 
karus ir Lietuvos nepriklau
somybės laikotarpį. Kai po Ant
rojo pasaulinio karo į Ameriką 
atvyko naujoji lietuvių banga, į 
čia jau daugelį dešimtmečių 
gyvenus ius l i e tuv ius buvo 
linkusi žiūrėti iš aukšto. Tiesa, 
kad jų daugelis buvo mažiau 
mokyti. Jie iš kaimų bėgo nuo 
caro valdžios į Amerikos anglių 
kasyklas ar skerdyklas; nebuvo 
nei lituanistinių mokyklų, nei 
aukštos vertės l i teratūros, bet 
jie išliko ištikimi savo tėvynei. 
Jų dėka radome l ietuviškas pa
rapijas, spaudą, chorus, pasta
tus . Nejaugi naujesnė išeivių 
ka r ta yra silpnesnė už tuos, 
kurie buvo mažamoksliai? Bet 
jų beraščiais vadinti negalima, 
nes lietuviška spauda klestėjo, 
žydėjo lietuviškos parapijos, 
dainavo chorai, s tatė vaidi
nimus, rengė suvažiavimus, sta
tė paminklus. 1938 metais Cle-
v e l a n d e su d i d e l ė m i s 
iški lmėmis buvo a t ida ry t a s 
lietuviškas kultūrinis darželis 
su „Birutės" fontanu, Maironio, 
Kud i rkos ir B a s a n a v i č i a u s 
bronziniais biustais, pr ie kurių 
naujieji ateiviai rengė minėji
mus, eisenas, ansamblių kon
certus... 

Ansambliai, taut in ių šokių 
grupės ir lietuvių sporto klubai, 
lygiai kaip periodinė spauda ir 
lietuviška knyga, yra išeivijos 
gyvybės palaikytojai. Lietuvos 
ansamblių gastrolės yra puikus 
dalykas, bet netur ime teisės 
leisti ir išeivijos menininkams, 
muzikams ar šokėjams dingti 
nežinioje. Turime puikų jaunų 
muzikų prieauglį, kurie palaiko 
išeivijoje lietuviškos dainos ir 
muzikos gyvybę, teikia džiaugs
mą, sukuria pramogą. Netu
r ime teisės, susidėję rankas , 
l a u k t i svečių ir r a š t ų „iš 
anapus" , patys prarasdami tai, 
ką puoselėjome beveik penkias 
dešimtis metų. Kol išliks gyva 
mūsų kul tūr inė veikla , tol 
būsime t ikra Lietuvos šaka, 
kuriai neleistina palūžti ar 
nuvysti. Teprabyla lietuviškos 
sąžinės balsas! Ir neužsitarnau
kime „beraščio" epiteto... 

DRAUGAS, an> 

Lietuvių paviljonas 1992 m. Tarptautiniame festivalyje, Houston Texas. 

*«U DIENRAŠTIS 
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CHICAGOS 
SENIORŲ 

SUSIRINKIMAS -
POBŪVIS 

Chicagos Lietuvių Pensininkų 
sąjungos susirinkimas įvyko 
birželio 25 d., ketvirtadienį, 1 
vai. p.p. Vytauto Didžiojo Šaulių 
r inkt inės namuose. Susirinki
mą at idarė valdybos pirminin
kas Stasys Vanagūnas. Pasvei
kinęs visus gana gausiai susi
rinkusius, priminė, kad šis susi
rinkimas bus daugiau pobūvinio 
pobūdžio su menine programa ir 
šiltais pietumis. Pirmininkas 
padarė t ik keletą pranešimų. 
M i n u t ė s a t s i s t o j imu ir 
susikaupimu buvo pagerbti į 
Amžinybę iškeliavę nariai : A. 
Stropienė, J. B irys, J . Maži
nąs. Buvo ir sunegalavusių: 
Pe t ras Valai t is ir renginių 
vadovė Paketurienė, turėjusi 
akies operaciją. Dabar abu jau 
sveiki ir kartu su visais daly
vauja šiame pobūvyje. Naujais 
nariais įstojo K. Ramanauskas, 
A. Ramanauskienė ir K. Rimša. 
Taip pa t pranešė, kad South 
West rajono seniorų piknikas 
bus liepos 8 d., trečiadienį, 
McKinley parke. Tuo ir buvo 
pranešimai baigti. 

Po to pirmininkas pristatė Ci
ty of Chicago Dept. on Aging 
South West rajono direktorę 
Betty Offet, kur i padarė kelis 
pranešimus. Pirmiausia paste
bėjo, kad laike Income Tax 
pildymo metu j ie turi savano
r i u s , k u r i e a t l i e k a š iuos 
patarnavimus veltui. Taip pat 
pastebėjo, jog jau kelinti metai 
yra ruošiami piknikai senio-
rams. Toks piknikas ir įvyks lie
pos 8 d. Maistas, gėrimas, 
žaidimai ir visi kiti įvairumai — 
veltui. Visus kvietė atsilankyti. 
Pada rė vieną labai svarbų 
pranešimą: Living Will tes
tamentas , žmonės, kurie labai 
sunkiai susirgę be vilties pa
sveikti, įjungiami į mašinas, 
kurių dėka dar gyvybė palai
koma. Žmonės, kurie nenori, 
kad dirbtinai palaikytų gyvybę, 
p a s i d a r o L iv ing Wi l l tes
t a m e n t ą . Šio t e s t a m e n t o 
sudarymas yra labai lengvas. 
Yra t am tikros blankos, kurias 
reikia užpildyti, turi pasirašyti 
du liudininkai (ne giminės). Pir
miau reikėdavo šį testamentą 
notarizuoti, bet dabar užtenka 
tik liudininkų parašų. Direk
torė atsakinėjo ir į klausimus. 
Buvo bent pora klausimų, kurių 
ji negalėjo atsakyti. Todėl ji 
prašė, kad mūsų Pensininkų or
ganizacijos valdyba numatytų 
narių rūpimus klausimus ir ji 
a ts iųs specialistus asmenis , 
kurie tuos klausimus išaiškins. 

„Lietuva" Houstono 
Tarptautiniam festivalyje 

Lygiai prieš metus Houstono 
lietuvių kolonija, paragin ta 
Danguolės Špakevičiūtės Alt-
man, suruošė lietuvių kultūri
nę parodėlę Houstono Tarp
tautiniam Festivalyje. Pernai tą 
darbą atliko vos 7-8 lietuvių 
išeivijos šeimos. Didelį pasišven
timą parodė Vytas Bulota ir 
Kęstas Gaižutis, sukaldami 
kiosko sienas, ant kurių buvo 
sukabinti eksponatai, sur inkt i 
iš apylinkės lietuvių, ir Laima 
Gaižutienė, kuri praleido daug 
valandų, rinkdama aukas pa
dengti parodos vietos nuomai. 
Efektas buvo tikrai skoningas, 
pritraukė daug lankytojų ir ge
rokai praplėtė mūsų narių sąra
šą, nes atsirado keliasdešimt lie
tuvių kilmės asmenų, kur ie la
bai domėjosi savo protėvių 
žeme. 

Taip pat linkėjo, kad būtų di
desnis bendradarbiavimas su 
Amerikos seniorų organizacija. 
Visi dalyviai buvo patenkint i 
viešnios atsilankymu. 

Meninę dalį — dainas prave
dė muzikas Faustas Strolia. Iš
dalinus dainų tekstus, akor
deonu pritariant, padainavome 
keletą dainų. Norėdami pasi
rodyti savo viešniai, dar pa
dainavome kelias dainas iš at
minties. Muzikas F. Strolia pa
gyrė seniorus, kad gražiai 
dainos žodžius t a r i a m e . 
Bedainuodami gerai išvėdinome 
plaučius ir jau buvome pasi
ruošę užkąs t i . Tuojau 
šeimininkės, M. Paketurienės 
vadovaujamos moterys patiekė 
pietus. Pavalgius prasidėjo 
dovanų paskirstymas, kurį pra
vedė P. Padvaiska. Žinoma, ne 
visi buvo laimingi. Po to visi su 
pakilia nuotaika skirstėsi į 
namus, laukdami kito pobūvio. 

Ant . R e p š i e n ė 

Šiemet , t u r ėdami visus įren
g i m u s ir daug daugiau narių, 
aps iėmėm ne t ik išs tatyt i lietu
vių tau toda i lės meno pavyz
džius, bet ir pardavinėti tautinio 
meno dirbinius. Pasisekimą tu
rėjo mažos t au t i nė s lėlytės, 
k u r i a s Kęs tas Gaižutis, Aldona 
ir Remigijus Gaškos atgabeno iš 
V i l n i a u s ir paaukojo mūsų 
bendruomene i . Pardavinėjom 
juos t a s , deginto medžio dir
b in ius , kruopščiai pagamin tus 
Reginos Pe t ru t ienės iš Cape 
Cod ir modernius g in tar in ius 
papuoša lus , sukur tus Audros 
Dabšy tės iš Los Angeles. Nors 
t u r tuo l i a i s netapom, tačiau į 
skylę neįpuolėm. Šių metų biz
nis padengė visas išlaidas, įskai
t a n t i r perei tų metų skolas, 
užsidirbom kuk laus pelno h* 
pas imokėm, kaip re iks elgtis 
k i t a i s meta is . 

Įdomu, kad mūsų paviljonas 
buvo prie Houstono klasikinio 
t e a t r o (Wortham Center) įeina
mųjų durų. Abu savai tgal ius 
buvo operos spektakl ia i , todėl 
m ū s ų parodėlę ap lankė gausi 
g rupė operos mėgėjų, kur ie la
bai domėjosi mūsų išs ta tyta 
t au toda i le ir Lietuvos peizažų 
fotografijom. 

O tos fotografijos buvo t ikra i 
žavios. Tai Lietuvos vaizdų di
delio formato nuotraukos, dary
tos Juozo Polio. Houstono kolo
nija širdingai dėkoja Leonui 
Narbuč iu i iš Chicagos už nuo
t r a u k ų paskolinimą. J ų kokybė 
pr i t raukė lankytojus. Vėl, paro
dos dėka , papildėm savo nar ių 
sąrašą naujai surastais lietuvių 
k i lmės asmenimis , į ska i t an t ir 
iš ka imynin ių miestų. Ir dabar 
mąs tom, kokį naują projektą 
užs imot i , kad p a g a r s i n t u m e 
Lietuvos vardą mūsų Texas 
kampelyje. 

L, F . 

Buvusiam Lietuvos Va l s t i eč ių L i a u d i n i n k ų s-gos 
Prezidiumo sekretoriui ir LVLS-gos Chicagos skyr i aus 
pirmininkui 

A.tA. 
STEPUI PAULAUSKUI 

m i r u s , žmonai S T A S E I , s ū n u m s S T A S I U I i r 
KĘSTUČIUI J ų še imoms, g i m i n ė m s ir a r t i m i e s i e m s 
reiškia gilią užuojautą. 

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
S-gos Prezidiumas ir 
LVLS-gos Chicagos skyrius 

Kotryna Česienė prie savo pagamintų lietuviškų lėlių š.m. 
Houstono Tarptautniame festivalyje. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Zai/>A? 

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

CAftOO — siunčiame oro linija 
..ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu j namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

982S South 7tth A vertu* 223 Ketveri* gatve 
Mefcory HM, Wwiuto S04S7 vuntue. Lietuve 

(70S) 430-7272 Telefonas 35©-11S Ir 778 392 

P A D T . 
Mirus 
A.tA. ""r. 132 

MALVINAI TAMOŠIŪNIENE* 
Nuoširdžiai dėkoju visiems, atsisveikinusiems a.a. 

Malviną koplyčioje ir palydėjusiems Ją i Amžino Poilsio vietą. 
Dėkoju kleb. kun. J. Kuzinskui už maldas koplyčioje ir 

kapinėse. 
Dėkoju už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu, už aukas ir 

gėles puošusias velionės karstą. 
Nuoširdus ačiū karsto nešėjams. 
Ačiū laidotuvių direktoriui Donald Petkui už rūpestingą 

patarnavimą. 
Vyras Vladas 

ALTO Cicero skyr iaus ilgamečiui sekretor iui 

A.tA. 
STEPONUI PAULAUSKUI 

i škel iavus į Amžinybę, liūdesyje l ikusiai jo žmonai 
S T A S E I , s ū n u m s S T A S I U I , K Ę S T U Č I U I su 
šeimomis, sesei JULIJAI su šeima Lietuvoje, skausmo 
valandoje re iškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

ALTO Cicero skyrius 

GAIDAS-DAIMID 
EUDEIKIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9652 

4605-07 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 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois 60629 

M312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių n a m a i Chicagoje ir p r i emiesč iuose . 

V i sus la idotuvių n a m u s gali te pas i ek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

M ^ M M H ^ B 
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DRAUGAS, antradienis, 1992 m. liepos mėn . 7 d. 

x Vyresniųjų lietuvių cent
re — Seklyčioje, liepos 8 d. 
trečiadienį 2 vai. p.p. Stasys 
Žilevičius rodys vaizdajuostę — 
iš t raukas iš 1989 m. programos 
Ansamblio ,,Lietuva", kuris 
šiuo metu gastroliuoja Drury 
Lane — Oak Brook priemiesty. 
Dr. Konstancija Barniškienė iš 
Lietuvos kalbės apie Druskinin
kų miesto kurortą. Po pro
gramos — bendri pietūs. Visi 
kviečiami ir laukiami. 

x Lietuva 1992 realijos ir 
p e r s p e k t y v o s . Š i a t e m a 
pokalbis bus liepos 12 d., sekma
dienį, Ateit ininkų namuose, 
Lemonte. Pradžia 12:30. Pokal
byje dalyvaus asmenys, ne
seniai Lietuvoje dalyvavę Į 
Laisvę Fondo, Vliko ir teisi
n inkų konferencijose. Po pro
gramos bus galima papietauti. 
Rengia Lietuvių Fronto bičiulių 
Chicagos sambūris. Kviečiami 
bičiuliai ir svečiai. 

x Lietuvos Tautinių šokių 
g r u p ė s „ V ė t r u n g ė " ir Ar
gentinos šokių grupės „Inka
r a s " koncertas rengiamas šį 
trečiadienį Jaunimo centre. Visi 
labai kviečiami dalyvauti. Ar
gentinos tautinių šokių grupė 
, , I n k a r a s " šoks įva i r ius 
a r g e n t i n i š k u s šokius , ka ip 
tango ir kitus, kitoje programos 
dalyje pamatysime Klaipėdos 
šokių grupės „Vėtrungės" suge
bėjimus. Kviečiame visus at
vykti į mūsų tolimųjų svečių 
koncertą. 

x I š v y k a - p i k n i k a s , kur į 
ruošia Vyresniųjų lietuvių cent
ras liepos mėn. 22 d. trečiadienį, 
vyks Chicagos botanikos sode 
Glencoe, IL. Norintieji vykti, 
prašomi registruotis iš anksto, 
Socialinių reikalų raštinėje — 
Seklyčioje. 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo 
jamos PAL sistemos į amerikie 
tiškąją NTSC ir atvirkščiai 
kreipkitės į INTERVIDEO. Si 
moderniausia „digital" apara 
tū ra . už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk; 

x P a k e n a s International 
Trading Corp., turinti savo at
stovus Lietuvoje, padės jums 
tvarkyt i asmeninius bei biznio 
reikalus: nusipirkti namus, bu
tus , įmones, žemės sklypus 
Lietuvoje, įkurti savo biznį, su
rasti partnerius ar pirkėjus. Fir
mos atstovas pasitiks jus aero
uos tuose , apgyvendins pri
vačiuose viešbučiuose, orga
nizuos reikiamus susitikimus su 
a smen imis , organizacijomis, 
įformins reikiamus dokumen
tu s . Skambinti : 407-392-7916 
Petrui Pakėnui . 

(sk) 

x „ D r a u g o " l a i k r a š t i s , 
uždarius „Paramos" k r a u t u v ę , 
nuo dabar didesniu t i r ažu j a u 
gaunamas Talman maisto gami
nių krautuvėje , 2624 Wes t 
Lithuanian Plaza Ct., Chicagos 
Marąuette Parko dalyje. Krau
tuvė yra atidaryta kasdien nuo 
8 valandos ryto iki 6-tos valan
dos vakaro, o sekmadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 2-ros valandos po 
pietų. 

x Jūrų šaulių kuopa „Klai
pėda" rengia tradicinę Jū ros 
dieną liepos 12 d., sekmadienį, 
Union Pier, Michigan. Gin ta ro 
vasarvietėje bus dienos at i
darymas ir vėliavų pakė l imas 
10:30 vai. ryto. 10 vai . pa
maldos. Po pamaldų Michigano 
ežero pakrantėje žuvusių Lietu
vos karių, šaulių, par t izanų ir 
jūreivių pagerbimo apeigos — 
vainiko nuleidimas į ežero 
gelmes. 1 vai. po pietų daly
vaujame Nepriklausomos Lietu
vos prezidentų pagerbimo apei
gose International F r i endsh ip 
Gardens, Michigan City, India
na. Visuomenė kviečiama daly
vauti. Dienos programa vyk
doma vietos Michigano laiku. 

x Juozas B. Laučka ir jo 
žmona iš Marylando a t skr ido 
dešimčiai dienų į Chicagą ir 
apsistojo pas savo dukterį dr. 
Pranute ir adv. R. Domanskius. 
Jie dalyvavo PLB seimo dalyje 
ir Tautinių šokių šventėje. J . 
Laučka yra nuolatinis „Drau
go" bendradarbis. 

x Evel ina ir Bronius Ma-
siokai iš Colorado atvyko į 
Chicagą, dalyvavo PLB seime ir 
Tautinių šokių šventėje. J i e 
i š le ido l aba i p l a tų l i e tu 
vių-anglų kalbų žodyną su pa
a i š k i n i m a i s , ka ip t a r t i i r 
daugelio žodžių p rasmę . E. 
Kolupailaitė-Masiokienė y r a 
„Draugo" bendradarbė. 

x „ S o u t h w e s t N e w s - H e -
rald" liepos 2 d. laidoje įsidėjo 
platų aprašymą apie Lietuvių 
Tautinių šokių šventę i r nuo
trauką, kurioj matyti Vik toras 
Puodžiūnas ir Aida Mikučiaus-
kaitė šokio sūkuryje. Ta ip pa t 
„Sun-Times" dienraščio liepos 2 
d. laidoje įdėta nuotrauka Gran
dies šokėjos, šokančios miesto 
centre. 

x Dr. Leonas Se ibut i s iš
vyksta į Lietuvą dirbti i r atosto
gau t i . Jo k a b i n e t a s b u s 
uždarytas nuo liepos 9 dienos iki 
rugsėjo 1 dienos. 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 st St., Chicago, IL 60629. 
tel. 312-778-6766. Kreipt is į Al 
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd . 
uždaryta. 

(sk) 

x Baltic Monuments , Inc. , 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūš ių 
paminklai, žemiausios ka inos , 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x Ligos draudimas a tvyku
siems iš Lietuvos ir ki tų kraš tų . 
Kreiptis pas A. Laurai t į , A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago , IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

Tautinių šokių šventėje (iš kairės): JAV LB Krašto valdybos pirm. Vytas Maciūnas, Lietuvos 
premj. Gediminas Vagnorius, IX Tautinių Šokių šventės organizacinio komiteto pirm. Petras 
Kisielius. Lietuvos Švietimo ir Kultūros mapistras Darius Kuolys ir Kanados LB Krašto valdy
bos pirm. Gabija Petrauskienė. 

Nuotr. Jono Kuprio 

Kad „Draugas" išliktų dienraščiu, rė
mėjai, bendradarbiai ir skaitytojai prašo
mi pagalbos. Ruošdami testamentinius 
palikimus, nepamirškite „Draugo" ir jo 
leidėjų. Viename punkte maloniai prašome 
įrašyti: „I give and bequeath the sum of... 
to „Draugas" (arba to the Lith. Marian 
Fathers), 4545 W. 63th St., Chicago, IL 
60629". Aukos „Draugui" ir Marijonų vie
nuolijai nurašomos nuo valstybinių mokes
čių. 

x L i e t u v o s t a u t . š o k i ų 
grupės „Vėtrungė" ir Ar
gentinos lietuvių šokių grupės 
„Inkaras" koncertas rengiamas 
šį trečiadieni, l iepos 8 d. 7 v.v. 
J a u n i m o centre . Visi kviečia
mi. 

(sk) 

x Walter Rask-Rasčauskas 
(IL) parėmė IX Tautinių Šokių 
Šventę 500 dolerių suma ir tapo 
šios šventės mecenatu. Lėšų 
telkimo komisija nuoširdžiai 
dėkoja už paramą. 

(sk) 

x E d v a r d a s Šulait is , 1330 
S. 51 Ave., Cicero, IL 60650, tel. 
708-652-6825, yra naujai Vilniu
je pradėto leisti anglų kalba 
savaitraščio — „Li thuan ian 
Weekly" įgaliotinis Amerikoje. 
Jo adresu galima kreiptis visais 
šio laikraščio reikalais . Metinė 
prenumera ta oro paštu t ik 36 
dol. „L i thuan ian Weekly" su
teikia galimybę mažiau lietu
viškai s u p r a n t a n t i e m s tau
tiečiams nenutol t i nuo tėvynės 
Lietuvos. 

(sk) 

x P a d ė k i t e vargs tant iems 
Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai , 
cukrus , ryžiai, aliejus, kava, 
kakava , druska, kumpis , per
sikai, ananasa i , slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pr is ta tymu j namus — 
$100.00 „Žaibas" 9525 So. 
79th Ave. , H ickory Hil ls , 111. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

X R O M A S P Ū K Š T Y S , 
Transpak firmos savininkas 
vėl vyksta j Lietuvą liepos 
gale. Pinigai pervedami dole
riais pasieks jūsų art imuosius 
liepos mėn. Ats iskai tyt i iki 
liepos 14 d. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Naujas , N E B R A N G U S , 
MAISTO s iunt inys t ik $49: 
mėsos gaminiai , cukrus, kava. 
aliejus, vaisiai ir kt. produktai. 
Pats populiariausias 55 SVA
RŲ s iunt inys iš įvairių pro
duktų tik $85; 22 SVARAI tik 
mėsos gaminių irgi $85. Prie 
visų s iunt inių galite užsakyti 
aspirino ir vi taminų. Trans 
pak, 2638 W. 69 St., Chicago 
IL 60629. tel . 312-436-7772. 

(sk) 
x Kaip ir anksč iau , Atlanta 

laukia J ū s ų s iunt inių i Lietu
vą. A T L A N T A IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(Sk! 

ARAS ROOFING 
Arvyda* Klela 

Oonglam* Ir taisoma 
visų rūalų stogus 
Tai. 708-257-0746 

Skambinti po 8 v.v. 

DIDINGA TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ 

Devintoji Taut in ių šokių 
šventė sujudino lietuvių telki
nius visuose kontinentuose. Net 
53 šokėjų grupės ryžos liepos 5 
d. įsijungti į šokių sūkurį, skelb
damos, kad „Lietuva jų širdy". 
Susirinkusieji į Rosemont Hori-
zon salę, tūkstančiai žiūrovų, 
paėmę į r ankas D. Bindokienės 
r edaguo tą , su J . Kuprio 
techniška pagalba paruoštą ir 
dail. P. Aleksos apipavidalintą 
šventės leidinį, turint į 180 
puslapių, galėjo įsitikinti, kad 
ne veltui net amerikiečių laik
raščiai, radijas ir televizija va
dino šią šventę gausiausia iš 
visų, iki šiol buvusių. 

Koks džiaugsnas buvo pro
gramoje stebėti, kad dalyvavo 
šokėjai iš Klaipėdos, Argen
tinos, Brazilijos. Vokietijos (Va
sario 16 gimnazijos), Kanados ir 
JAV. Daug šokėjų grupių daly
vavo iš lituanistinių mokyklų, 
savo sklandžiu pasirodymu 
liudydami, kad per tautinius 
šokius dar ilgai gyvuos lietu
viška išeivija. Buvo sudarytas 
stiprus sutelktinis choras, į jį 
įjungus Dainavos, Chicagos 
operos, Vyčių. Dievo Apvaizdos 

parapijos (iš Clevelando) ir 
Tėviškės parapijos chorus. Cho
ro p a r u o š i m u i t a l k i n o A. 
Polikaitis, F. Strolia, R. Klio-
rienė, akompanavo M. Motekai-
tis, o viską koordinavo muz. Da
rius Polikaitis. Buvo sudaryta ir 
stipri muzikos palyda — orkest
ras, iš viso dalyvaujant ar t i 40 
muzikantų. 

Taigi pavyko suorganizuoti 
gaus ią šokėjų, chor is tų , 
muzikantų jungtį. Tai vis gyvas 
liudijimas, kad lietuviai moka 
nuoširdžiai vieningai dirbti, kai 
juos sujungia bendras tautos 
reikalas. 

Nemažą problemą sudarė ne
toli poros tūkstančių iš toliau 
atvykusių šokėjų ir jų palydovų 
apgyvendinimas. Vieni apsi
stojo viešbučiuose, kiti pas 
gimines ar pažįstamus, o iš 
Pietų Amerikos atvykusieji 
buvo apgyvendinti Ateitininkų 
namuose. Pusryčius ir vaka
rienę jiems paruošdavo ten 
gyvenančios Nekalto M. Mari
jos Prasidėjimo seselės, o pietūs 
buvo atvežami iš Seklyčios 
Chicagoje. 

Muzikinis vadovas Darius 

šventimu atliko rengimo komi
tetas: pirm. dr. P. Kisielius, 
vicepirm. B. Jasait ienė, sekr. J . 
Budrienė, ižd. K. Dočkus, meno 
vadovė D. Dzikienė, dirbdami su 
T a u t i n i ų šok ių i n s t i t u t o 
valdyba, ryšininkais, informaci
jos vedėjais, šokių ratelių vado
vais ir daugybe kitų talkininkų. 
Visus šiuos darbuotojus galima 
rasti šventės leidinyje. Religinių 
apeigų koordinatorius buvo J. 
Polikaitis, o ryšius su li tuanis
tinėmis mokyklomis palaikė R. 
Kučienė. 

Šios šokių šventės surengimas 
pareikalavo apie ketvirtį mili
jono dolerių. Iš kitų valstybių 
atvažiuojančių šokėjų grupėms 
duota kelionei po 10,000 dol., o 
atvažiavus viešbučiai, maistas, 
vežiojimas autobusais vėl suda
rė tūkstančius dolerių išlaidų, 
bet įspūdis buvo nuostabus. 
Prasidėjo punktualiai . Prane
šėjai: A. Zmuidzinaitė ir Edv. 
Tuskenis supažindina su garbės 
svečiais: gen. kons. V. Kleiza, 
vysk. P. Baltakiu, vysk. H. 
Dumpiu, keliais kitų valstybių 
konsulais, svarbiausia su prem
jeru G. Vagnoriumi, min. D. 
Kuoliu, JAV LB Krašto valdy
bos pirm. V. Maciūnu, PLB bu
vusiu pirm. V. Bieliausku ir 
naujuoju pirm. B. Nainiu. 

Orkestrui grojant maršus , 
buvo įneštos vėliavos. Vyko 
šokėjų įvedimas. Buvo Klaipė
dos, Argen t inos , Brazil i jos, 
Vokietijos, Chicagos, Detroito, 
Toronto (Kanados), St. Peters-
burgo, Omahos, Philadelphijos, 
Londono (Kanados), Kansas Ci
ty , Har t fo rdo , H a m i l t o n o 
(Kanados), Clevelando, Liber-
tyville, EL, Rochesterio, Kearny, 
NJ, Seattle, WA. Baltimorės, 
Lemonto, Pi t tsburgho, Den
verio, Bostono, Los Angeles, 
New Yorko, San Francisco, 
Champaign, IL, New Haven, 
Ottawos, Madisono ir kitų. Iš di
desnių miestų buvo po kelias 
grupes. Daug moksleivių ir net 
buvo senjorų. Iš viso suėjo 2,200 
šokėjų. Iškilmingai perduota 
Lietuvos juosta šios šventės 
vadovybei , sug iedot i J A V , 
Kanados ir Lietuvos himnai . 
Šokėjai sušuko šios šventės 
šūkį: „Šokio sūkury — Lietuva 
širdy!" 

Atidarymo kalboje P. Kisie
lius priminė, kad Lietuva per
gyveno genocido, melo ir kančių 
laikus, bet niekas negalėjo iš 
lietuvio širdies išplėšti Lietuvos 
meilės. V. Maciūnas pakvietė 

IX Tautiniu šokių šventės bendras vaizdas. 

x TRANSPAK siunčia siun
tinius, baldus: parūpina butus, 
automobilius, traktorius. Per 
vedam dolerius. Transpak, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629. tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

Polikaitis taip pat buvo susi
dūręs su nemaža bėda dėl 
orkestracijos. Jis paruošė lietu
viškų melodijų gaidas įvairiems 
orkestro instrumentams ir įrašė 
i kompiu te r į . Tuo t a rpu 
Chicagoje praūžusi didžiulė 
audra su perkūnija ir žaibais su
naikino visą jo kūrybą kompiu
teryje. O repeticija jau čia pat! 
Jis turėjo pasėdėti per naktį ir 
paruošti gaidas visiems in
strumentams iš naujo. 

Prieš šventę didelį organiza
vimo darbą su nuoširdžiu pasi-

Nuotr. Jono Kuprio 

kalbėti premj. G. Vagnorių, 
kuris pasveikino Lietuvos var
du, džiaugdamasis, kad j am 
pirmą kartą tenka dalyvauti 
tokioje išeivijos šventėje. 

Tuomet prasidėjo spalvingi 
lietuviški šokiai gyva ta ra s , 
dobilėlis, ragučiai, vėdaras, ru
ge l ia i , k a r k l a i , k u b i l a s , 
malūnas. Visi šokėjai gerai pasi
ruošę, visi taut iniais kostiu
mais, visi nuoširdžiai įsijautę, 
kad iš žiūrovų buvo girdėti, jog 
ši šokių šventė yra viena iš ge
riausių. Labai gerai suplanuo-

IS ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Hamiltone ve ikia vasa
ros dienos stovykla „Gintaras". 
Šiais metais stovykla prasideda 
liepos 7 d., baigiasi liepos 31 d. 

— Ottawoje, Ont. iš Lietu
v o s lankėsi Ramunė Vaitonie-
nė, mokytojų kvalifikacijos ins
t i tu to docentė. J i atvyko gimi
nių iškviesta, bet atsivžė Švie
t imo ministerijos raštą, kad 
susipažintų su Kanados mo
kyklomis. Birželio 7 d. pas dr. A. 
Šidlauskaitę jos mokykloje buvo 
atsisveikinimas ir kalbos apie 
mokyklas ir švietimą. 

— Motinos d i e n o s minė
j imas buvo Edmontone, Alb., 
gegužės mėnesį. LB apylinkės 
pirmininkas dr. V. Kadis visas 
motinas pasveikino ir paaiški
no tos dienos prasmę. Taip pat 
pranešė apie naują valdybą. 
Meninę dalį atliko vicepirm. N. 
Karosaitė ir socialinių reikalų 
vadovė E. Papley su vaikais, 
ku r i e pašoko, padainavo ir 
padeklamavo. 

— Iš Vancouverio , B. K., 
i š le ido čia gimusius, bet lietu
viškoje veikloje pasižymėjusius 
A. ir J. Andersonus. J ie išsikėlė 
gyventi į Okanagan slėnį, Ke-
lovvnos vietovę. 

— Vancouvery, B. K., buvo 
paminėta Motinos diena, kurią 
a t i d a r ė L. M a c i j a u s k i e n ė , 
paskaitą apie motinas skaitė V. 
Malerienė. Meninę programą 
sudarė „Rudenėl io" choras, 
vadovaujamas V. Malerienės. 

— Sibiran trėmimų minė
j imą birelio 15 d. surengė visi 
p ab a l t i e č i a i e k u m e n i n ė m i s 
pamaldomis anglikonų Šv. Pau
l iaus bažnyčioje. Dalyvavo lat
vių arkiv. A. Lusis, estų arkiv. 
U. Petersoo ir daug kunigų 
evangelikų ir kata l ikų. Užbai
gė pabaltiečių ir Kanados him
nais . 

— Grynai l ietuviškos vestu
v ė s buvo birželio 20 d. Lietuvos 
Kankinių bažnyčioje Mississau-
goje. Loretą Raščiauskaitę su 
Raimundu Valantoniu sujungė 
moterystės ryšiu jaunosios gimi
nai t is kun. V. Skilandžiūnas, o 
Ireną Cirušytę su Stasiu Maksi
mavičium sujungė klebonas 
kun. J. Staškus. Vestuviniai 
pokyliai buvo suruošti Anapilio 
salėje. Visi gėrėjosi lietuviš
komis vestuvėmis, nes jų nedaž
nai pasitaiko. 

ti šokėjų įėjimai ir išėjimai — 
išėjo pro vartus šokdami, gro
jan t orkestrui. 

Po pertraukos matėme naują 
žavių šokių eilę: šeinis, grybs 
grybs, noriu miego, juodbėrėlis, 
per girią girelę, dzūkų polka, 
kolenderis, pradės aušrelė švis
t i , p a t r e p s ė l i s , u ž b a i g i a n t 
l ietuvišku sukt iniu. Finalas 
atnešė naują staigmeną — lie
tuviškų spalvų vėliavos žaismą. 

Užbaigiant V. Maciūnas nuo
širdžiai padėkojo šokėjams, jų 
mokytojams ir ypač daug pasi
d a r b a v u s i e m s šią šven t ę 
ruošiant: P. Kisieliui ir B. Jasai
t ienei ir visam komitetui . 

Ši šokių šventė — tai mūsų 
išeivijos triumfas, Lietuvai at
gavus laisvę. Joje dalyvau
damas, jautei gilų džiaugsmą 
kad esi lietuvis. Tai buvo nuo
stabus meniškas laimėjimas, 
kurį sutvirtino puikus jungtinis 
choras bei stiprus orkestras. 
Nieko netrūko, kas trukdytų 
jaus t i , kad tai nuostabus mūsų 
tautinis, kultūrinis laimėjimas. 
Gerai, kad nebuvo politikierių 
kalbų. Jie tik siekia laimėt 
r inkimus. Šokių šventę šiltai 
įvertino amerikiečių spauda. 

Juoz. Pr. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


