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Rusija nemoka 
Lietuvai skolų 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, liepos 8 d. (Elta) -

Kaip buvo siūlyta Boriso Jelci
no, liepos 7 d., Maskvoje susi
tiko Lietuvos delegacija su Rusi
jos premjero pareigas einančiu 
Jegoru Gaidar. Derybos vyko 
dvi valandas. Jos parodė, kad 
Rusija radikaliai keičia savo 
santykius su Lietuva ir kad ne
paisoma sutarties, pasirašytos 
praėjusių metų gruodžio mėne
sį. Rusijos neapmokėta skola 
vien tik Lietuvos žemdirbiams 
viršija tris milijardus rublių. 
Didelės abipusės skolos yra ir 
tarp daugelio pramonės įmonių. 
Rusijos vyriausybė atsisakė 
atsakomybės už atsiskaitymus, 
motyvuodama tai sugriežtinta 
finansų politika. Lietuvos siū
lymas paversti tai tarpvals
tybinėmis užskaitomis taip pat 
nepriimtas. Liepos mėnesį Rusi
ja Lietuvai parduos naftą dar iki 
šiol buvusiomis kainomis, o vė
liau gali pakelti iki pasaulinių. 

Lietuvos delegacijos vadovas 
Česlovas Stankevičius, grįžęs iš 
Maskvos, Eltos korespondentui 
pasakė nenorįs daryti skubotų 
išvadų. Lietuvos vyriausybė tu
rės išanalizuoti padėtį ir priim
ti Lietuvos interesus atitinkan
čius sprendimus. 

Europos Taryba svars tys 
Rusijos-Pabaltijo de rybas 

„Lietuva tikriausiai jau šį 
rudenį bus priimta į Europos 
tarybą", pareiškė Lietuvos AT 
seniūnas Eugenijus Gentvilas. 
Jis vadovavo delegacijai, kuri 
buvo išvykusi į Europos tarybos 
parlamentinės asamblėjos vasa
ros sesiją Budapešte. Sesijos 
komisijose buvo pateiktos išva
dos apie Europos tarybos dele
gacijos vizitą Lietuvoje. Pada
ryta išvada: Lietuvoje vykstan
tys demokratizacijos procesai 
plėtojasi teigiama linkme, Lie
tuva verta priėmimo į Europos 
tarybą. Reikšmingu Pabaltijo 
kraštų laimėjimu sesijoje, de
putato Gentvilo žodžiais, reikia 
laikyti tai, kad nutarta sudaryti 
specialų laikinąjį komitetą, 
kuris svarstys derybų tarp Rusi

jos ir trijų Pabaltijo valstybių 
eigą. 

Rusai išsikraustė iš 
Sapiegų rūmų 

Iš Vilniaus išsikraustė dar 
vienas buvusios sovietų armijos 
dalinys — priešlėktuvinės gyny
bos aukštosios radioelektroni
kos mokyklos kursantai, dėsty
tojai ir pagalbinės tarnybos. 
Liepos 8 dieną pasirašytas mo
kyklos teritorijos, pastatų ir kai 
kurios įrangos perdavimo Lietu
vos krašto apsaugos ministeri
jai aktas. 

Mokykla buvo užėmusi 20.7 
hektarų plotą Antakalnyje. Ka
reivinėmis buvo paversti ištai
gingi Sapiegų rūmai, sandėliais 
— greta esanti bažnyčia, iškirs
tas senas ūksmingas parkas. 

Paminklas Japonijos 
diplomatui 

Vilniuje, skverelyje prie žydų 
muziejaus (Pamėnkalnio 12) bus 
pastatyta skulptūra japonų dip
lomato Chijunė Sugihara atmi
nimui. 1939 metais jis, tuome
tinis Japonijos konsulas Lietu
voje, rizikuodamas savo gyvybe, 
išgelbėjo tūkstančių žmonių, 
daugiausia žydų, gyvybę — pa-
žeidinėdamas savo valstybės nu

rodymus, išdavinėjo pabėgė
liams įvažiavimo į savo šalis vi
zas. 

Paminklą didžiam humanis
tui — japonų diplomatui kurs 
žinomas japonų skulptorius 
Goichi Kitagawa. Jis yra atvy
kęs į Lietuvą ir netrukus imsis 
darbo. Lietuvos vyriausybė pa
skyrė šiam tikslui lėšų. 

Liepos 10 d., iš Vienos į Vilnių 
atskrenda prieškarinėje Lietu
voje dirbusio Japonijos konsulo 
Chiume Sugihara našlė su duk
ra. Kartu atvyksta ir Japonijos 
televizijos kompanijos grupė, 
kuri kurs dokumentinį filmą 
apie Sugiharą, prieš karą išda
vusį daugiau negu 6,000 vizų 
žydams, bėgantiems nuo nacių. 

Lietuvos konsulatas 
Karaliaučiuje 

Grupė Lietuvos parlamentarų 
lankėsi Kaliningrade (Karaliau
čiuje) ir susitiko su šios Rusijos 
srities deputatų tarybos ir admi
nistracijos atstovais. Aptarti 
tolesni žingsniai, realizuojant 
ankstesnius susitarimus dėl 
ekonominio bei kultūrinio 
bendradarbiavimo, kalbėta apie 
čia gyvenančių lietuvių švieti
mo, kultūros, socialines proble
mas. Pasirašytas komunikatas 
apie tai, kad Kaliningrado srity
je netrukus bus įsteigtas Lie
tuvos konsulatas, o Lietuvoje —' 
nuolat dirbs Kaliningrado sri
ties atstovas. 

Pagalba Moldovai 

Iš Šilutės rajono į Moldovos 
respublikos Kaušenio rajoną iš
važiavo du kroviniai — automo
biliai su labdara. Šio krašto gy
ventojams, nukentėjusiems nuo 
nepaskelbto karo, šilutiškiai 
veža maisto produktų, medika
mentų, patalynės, lovų ir neš
tuvų. 

Šilutės ir Kaušenio rajonai 
draugauja jau daug metų. 

Tarifai įvažiuojantiems į 
Lietuvą ir išvažiuojantiems 

Lietuvos Respublikos vy
riausybės nutarimu padaryti 
kai kurie nutarimo „Dėl vals
tybinės r inkl iavos" ir jo 
priedėlio pakeitimai. Už vizos 
įvažiuoti į Lietuvos respubliką 
išdavimą pasienio kontrolės 
postuose — 25 JAV doleriai ar 
kita konvertuojama valiuta (pa
gal JAV dolerio kursą). 

Už paslaugas, teikiamas įva
žiuojant į Lietuvos Respubliką 
per pasienio kontrolės postus, 
numatyti tokie tarifai: 

Užsienio piliečių lengvųjų 
automobilių vairuotojams (kai 
netaikomos anksčiau numaty
tos lengvatos) — 160 rublių ar
ba 5 JAV doleriai. Tranzitu 
vykstančiam arba įvažiuojan
čiam kitų valstybių kariniam 
transportui — 500 rublių. 

Privati radijo stotis 
„Titaniką" 

Kaune pradėjo veikti pirmoji 
mieste privati radijo stotis „Ti
taniką". Ją įkūrė UAB „Apa" 
ir miesto viešoji biblioteka. 
Transliuojamos laidos girdimos 
50 kilometrų spinduliu. Eterio 
laikas aštuonios valandos per 
parą. Kol kas stotis turi dvi pa
grindines programas: „menopo-
lis" (muzika) ir komercinis ka
nalas „radioturgus", kuris rek-

Septynių pramoninių valstybių vadų pasitarime Miunchene bendrai 
nuotraikai ruošėsi Japonijos ministeris pirmininkas Kiichi Miyazawa, 
Kanados ministeris pirmininkas Brian Mulroney, Prancūzijos preziden

tas Francois Mitterrand, Vokietijos kancleris Helmut Kohl, JAV preziden
tas George Bush, Britanijos ministeris pirmininkas John Major ir į savo 

vietą einantis Italijos ministeris pirmininkas Giuliano Andreotti. 

Sunkūs klausimai 
pasaulio ekonomikoje 

Miunchenas, liepos 7 d.— 
Prieš 17 metų pradėtieji septy
nių pramoningų valstybių (G-7) 
vadų susitikimai pergyvena įti
kimumo krizę, rašo NYT kores
pondentas Roger Cohen. Nežiū
rint visų kalbų, pompos ir iš
laidų, mažai yra konkrečių 
veiksmų. Atrodo, kad vienin
teliu jų įtikimumo išgelbėtoju 
taps Rusijos prez. Boris Jelcinas, 
vadovaująs visiškai suirusiai 
ekonomijai, kurios „infliacijos 
ratą" buvo 640% per paskuti
niuosius keturis mėnesius. 

Kai G-7 vadai nepajėgė sutar
ti dėl jokių priemonių gelbėti 
žlungančią viso Vakarų pasau-
kio ekonomiką, jie manė galėsią 
bent sutarti dėl Jelcinui duo-
simos 1 bil. dol. ekonominės 
pašalpos bei palengvinti Rusijos 
palūkanų mokėjimo tvarkaraš
tį. Bet jie nepasisiūlė sumokėti 
Jelcino viežbučio sąskaitą, kuri 
manoma esanti apie 400 dol. už 
naktį, pastebėjo žurnalistas. 

Nors atvykęs dieną anksčiau 
negu kviestas, Jelcinas buvo šil
tai priimtas. Bet patylomis buvo 
klausinėjama. „Kaip galima su-
koordinuoti ekonominę politiką 
su šalim, kuri net neturi rinkos 
ekonomikos?" — klausė Italijos 
ministeris pirmininkas Giulia

no Andreotti. 
Vaišindami Jelciną bavarišku 

alum ir puikiu maistu, kiti 
vadai taip pat žadėjo jo klausti 
sunkių klausimų. Būtent, japo
nams rūpi, kada Rusija jiems 
grąžins jų keturias salas Paci-
fike, kurias Rusija pasigrobė II 
Pasaulinio karo metu. Ir JAV, 
rašo Cohen, nori žinoti, kada 
Rusija išves iš Pabaltijo 300,000 
savo dalinių. 

Nors niekas nebuvo pasiruošę 
Septynių grupę praplėsti į 
aštuonių, visiems' pravertė 
Jelcino atvykimo prasiblašky
mas nuo visų kitų problemų, 
kurių jiems nesisekė spręsti. 

Prez. G. Bush, nenorėdamas 
pasitenkinti tik Rusijos reformų 
proceso rėmimu, stengėsi ir pri
vilioti daugiau darbų amerikie
čiams. Kiti dalyviai stengėsi 
išspręst i buvusios Sovietų 
Sąjungos branduolinių jėgainių 
problemą ir pasaulio pabėgėlių 
problemą. Bet, anot Cohen, nie
kur taip ryškiai nepasirodė sun

kumai, kaip užstrigusiuose pasi
tarimuose apie pasaulinę preky
bą, kur didžiausia kliūtis buvo 
prez. Bush ir Prancūzijos prez. 
Francois Mitterrand pozicijų 
skirtumai. 

Dėl branduolinių 
jėgainių pavojaus 

G-7 pasitarimuose JAV ir Japonija 
nenori bendro fondo 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rusija dar šią vasarą gaus 
1 bil. dol. kreditų iš Tarptau
tinio Valiutos Fondo. 

— JAV erdvėlaivis Columbia, 
po trylikos dienų tyrinėjimų 
erdvėje, nusileido Edwards Air 
Force Base Californijoje. Prieš 
tai JAV rekordas buvo 10 dienų 
21 valandų. 

— Nepriklausomų valstybių 
Sandraugos vadai pirmadienį 
nutarė pasiųsti taikos palaiky
mo dalinius į Moldovą. Tarp
tautinius dalinius sudarys Rusi
jos, Ukrainos, Moldovos ir gal 
Bulgarijos kariai. Moldovos vy
riausybė prašė šios pagalbos. 

— JAV Laivyno naujuoju 
sekretorium paskirtas Sean 
O'Keefe, buvęs aukšto rango 
finansų direktorius Pentagone. 
Jis paskirtas atsistatydinus 
buvusiam Laivyno sekretoriui 
dėl išaiškinto moterų karinin
kių seksualinio skriaudimo. 

Miunchenas, liepos 7 d.— 
Septynių praminingų kraštų va
dams nepavyko sutarti dėl pro
gramos kaip užtikrinti Rytų 
Europos ir NVS senstančių ato
minių jėgainių saugumą. Pran
cūzijos prez. Francois Mit-
terand ir Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl, aptarę padėtį nu
sprendė, jog šio susitikimo metu 
nebus galima sutarti dėl tarp
tautinio plano tas jėgaines 
remontuoti, nes JAV ir Japonija 
per stipriai tam priešinasi. 

Bet Vokietijos ir Prancūzijos 
atstovai pareiškė, jog tų 
jėgainių remontavimas vistiek 
vyks, bet mažesniu mastu, nes 
yra pavojus antram Černobiliui. 
„Negalime leisti prie to prieiti". 
Vokietijos finansų ministras 
Theo Waigel pareiškė, kad Va
karų pašalpa turi būti naudo
jama ne tik taisyti pavojingas 
jėgaines, bet „šiose šalyse 
pakeisti visą energetikos poli
tiką, kad jos galėtų taupyti 
energiją, vystyti alternatyvi
nius energijos šaltinius ir tuo 
būdu sudaryti sąlygas uždaryti 
nesaugias jėgaines". 

Manoma, kad apie 60 jėgainių 
tuose kraštuose veikia be apsau
gų, kurios yra reikalaujamos 
daugumoje Vakarų šalių. Jų 
tarpe yra ir 15 jėgainių Lietuvo
je Ukrainoje ir Rusijoje, kurių 
statyba panaši į Černobilio. 

Prancūzįjos-Vokietijos siūlo
mas planas būtų sudaręs 700 
mil. dol. fondą iš kurio galėtų 
būti finansuojami skubūs patai
symai pavojingiausiose jėgai
nėse. Nors JAV buvo skyrusios 
25 mil. dol. senų jėgainių re-
montavimui, Amerikos atstovai 
nenorėjo sukurti naujo fondo 
tam tikslui. „Amerikos prezi
dentas sakė, kad problema ne
bus išspręsta naujos biuro
kratijos sukūrimu", aiškino 
kanclerio Kohl atstovas. „Jis 
norėjo, kad pinigai būtų ski
riami kiekvienam kraštui at
skirai pagal reikalą, o ne iš 
kokio nors bendro fondo". Euro
pos Bendrija šiam projektui sky
rė 270 mil. dol., o Skandinavi
jos kraštai sakė, kad jie šiuo 
metu ruošia panašią sumą tam 
tikslui. 

lamuoja įvairiausias prekes ir 
paslaugas. 

Prof. Petro Kraujalio 
atminimui 

Molėtų rajono Stirnių pa
rapijoje paminėtos įžymaus Vil
niaus krašto visuomenės veikė
jo, profesoriaus, kunigo Petro 
Kraujalio gimimo 110-osios me
tinės. Stirnių bažnyčioje buvo 
aukojamos šv. Mišios, o jo gim
tajame Žagarų kaime — pašven
tintas šiai sukakčiai pastatytas 
koplytstulpis. Kunigas Krau-
jalis kovojo prieš Vilniaus 
krašto polonizaciją, rūpinosi lie
tuviškomis mokyklomis, ne kar
tą buvo suimtas, kalinamas. 

Kaune — du jubiliejai 

Liepos 27-29 dienomis Kaune 
rengiama mokslinė konferencija 
Kauno pilies (statyta 1362 m.) 
ir Kauno rotušės (1542 m.) jubi
liejams paminėti. Konferencijos 
rengėjai kviečia mokslininkus, 
kolekcionierius, miesto senbu
vius ir visus, kuriems brangus 
yra Kauno miestas, atvykti į šią 
šventę, o jeigu turi įdomios me
džiagos, — naujų miesto istori
jos faktų, — tai ir papasakoti 
apie tai konferencijoje. (V.P.) 

Būtina remti 
dalinių išvedimą 

Rowland Evans ir Robert No-
vak savo vedamajame liepos 8 
d. įvairiuose jų sindikuotuose 
JAV laikraščiuose pastebi, jog 
prez. George Bush vyriausybė 
neturi nustatytos politikos, kaip 
elgtis rusiško nacionalizmo, sie
kiančio atkurti Rusijos imperi
ją, akivaizdje. Jie rašo: „Moldo
voje dabar vyksta konfliktas 
tarp Rusijos 14-osios armijos 
dalinių ir menkai ginkluotų 
Moldovos dalinių. Jei .nepri
klausoma' Moldova spaudžiama 
sutiktų rusų mažumai duoti 
buvusių komunistų ir Maskvos 
generolų reikalaujamą autono
mijos statusą (apie ką dabar 
vyksta diskusijos), ką darys 
JAV? Ji tam pritars jei bus 
taikiai susitarta, anot vieno 
vyriausybės pareigūno". 

„Kas kelia baimę Pabaltijui ir 
kitoms respublikoms, turin
čioms rusų mažumas, tai , kad 
Moldovos formulė taps standar 
tu daugybėje ne Rusijos regio
nų". 

„Ne-ekspansionistiškų ir de 
mokratiškų pažiūrų Rusijos už 
sienio ministras Andrei Kozy-
rev, kuris yra artimas Boris 

Jelcino patarėjas, birželio 25 d. 
perspėjo, jog kūrimas autonomi
nių sričių patenkinti rusų ma
žumas atsiduoda nacių Vokieti
ja. Hitlerio reikalavimas Sude-
tenlando rėmėsi tuo, kad ten 
gyvena vokiečių mažuma. JAV 
į tai nieko neatsakė". 

„Nors rusų generolai Maskvo
je sakosi giną rusų mažumas 
Moldovoje, Pabaltijy ir kitose 
respublikose, gali būti. kad jie 
iš tikrųjų planuoja atgauti im
periją", rašo Evans ir Novak. 

Jie primena, kad kai JAV 
Gorbačiovui „davė žalią šviesą 
naudoti jėgą Pabaltijy, Gruzijoje 
ir kitur", norint jį apsaugoti nuo 
perversmo, Maskvos genero
lai kaip tik tada suorganizavo 
rugpjūčio perversmą. Dabar pa
našiai elgiamasi su Jelcinu. Bet, 
anot Evans ir Rovvland, Jelcinui 
nereikia „netrukdymo", o prie
šingai — reikia „viešo JAV 
spaudimo, parodančio kieno pu
sę JAV palaiko dalinių išvedi
mo, kitų respublikų spaudimo ir 
tikros demokratijos kūrimo 
klausimais". Jei Jelcinas neišsi
laikytų, atsivertų durys Hitlerio 
tipo įpėdiniui, jie rašo. 

Rusų dalinius galima 
išvežti per 4 mėnesius 

Vilnius, liepos 2 d. — Depu-
tuotas Lietuvos AT pirmininkas 
Česlovas Stankevičius birželio 
30 d. pasiuntė Rusijos parla
mento deputuotam pirmininkui 
Viktor Isakovui laišką su deta
liu planu, kaip Rusijos daliniai 
gali būti išvesti iš Lietuvos per 
keturis mėnesius. Liepos 2 d. 
duotoje spaudos konferencijoje 
apie tai pranešdamas, Stankevi
čius paminėjo, jog atsakymo te
belaukia į laiške duotą pasiū
lymą, kad sekantis ekspertų su
sitikimas dalinių išvedimo rei
kalu įvyktų Vilniuje liepos 2-3 
dienomis. 

Lietuvos gynybos ministras 
Audrius Butkevičius toje pačioje 
konferencijoje atrėmė rusų tei
gimą, jog dalinių neįmanoma iš
vesti dėl butų trūkumo karinin
kams ir dėl geležinkelio trans
porto perkrovimo. Jis paaiškino: 
7,500 iš 10,500 rusų karininkų 
turi butus Lietuvoje, kuriuos 
pardavę, jie turėtų už ką pirkti 
butus Rusijoje. 

Lietuvos geležinkelių žinyba 
apskaičiuoja, kad Rusijai 
reikėtų 224 traukinių su 10,000 
vagonų visų rusų dalinių ir jų 
turto išvežimui. Išvežimui 

Jelcinas apie dalinių 
išvedimą 

Maskva, liepos 4 d. — Boris 
Jelcinas spaudos konferencijoje 
pareiškė, jog „buvo padarytas 
politinis sprendimas visiškai 
išvesti dalinius" iš Pabaltijo 
valstybių, kaip pranešė Mask
vos Televizija. Jis davė suprasti, 
kad dalinių išvedimas eina lė
čiau, negu pabaltiečiai norėtų, 
pagrindinai dėl to, kad pabaltie
čiai nestatą butų tiems dali
niams Rusijoje. 

Sakydamas, jog 100,000 dali
nių išvesti per dvejus metus 
neįmanoma, jis pasisiūlė suda
ryti tvarkaraštį 1993 metų 
išvedimo darbų, dar pridėda
mas: „Mes šio tvarkaraščio 
laikysimės ir jį įvykdysime". 

Neskaitant vienos treniravi
mo divizijos vidurinio rango per
sonalui, „kurią siunčiame", 
kalbėjo Jelcinas, „visos kitos 
karinės grupuotės nebus sustip
rinamos (ar atnaujinamos) nau
jais rekrutais. Tad savaime po 
dvejų metų, pasibaigus jų turui, 
kareivių aplamai ir nebeliks. 
Liks tik karininkai, kurie turės 
būti išvesti. Tik tiek". 

Nors pripažindamas, kad 
laiks nuo laiko esą kariuomenės 
vykdomų pažeidimų, Jelcinas 
tvirtino, kad kariuomenė esan
ti „pilnai pavaldi įstatymams 
tos teritorijos, kurioje jie yra 
dislokuota". 

atlikti per keturis mėnesius 
reiktų vidurkiu 55 traukinių 
kas mėnesį, kas yra mažiau, ne
gu dabar 80 traukinių kasdien, 
išvežant dalinius iš Vengrijos. Ir 
nebūsią jokio geležinkelių 
transporto perkrovimo, nes 
judėjimas Lietuvos geležin
keliais šįmet yra sumažėjęs 
30%. 

KALENDORIUS 

Liepos 9 d.: Veronika Juli 
jani. Algirdas, Vida. 

Liepos 10 d.: Amalija, Mauri
cijus, Prudencija, Rūgina, Gil-
vainas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:27. 
Temperatūra 84 F (29 C) die

ną, 63 F (17 C) naktį. Daugiau
sia debesuota, galimybė lietaus. 
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LIETUVOS VYČIU 
VISUOTINIS 

SUVAŽIAVIMAS ARTĖJA 

Netrukus vyksime į Allen-
town, PA, dalyvauti Lietuvos 
Vyčių visuotiniame suvažiavi
me. Kiek iš mūsų pasiruošę da
lyvauti seime su planais, pasiū
lymais ir mintimis Lietuvos 
Vyčių organizacijai pagerinti, 
jos idealus ir veiklą platinti? O 
gal tik vyksime gražiai praleisti 
laiką, susitikti draugus, aplan
kyti naujas vietas, nedalyvau
sime posėdžiuos? Viliamės, kad 
taip nėra... 

Tiesa, kad visuotiniuose su
važiavimuose yra galimybių at
naujinti pažintis, sutikti naujus 
veidus, pasidžiaugti draugų 
kompanija. Tačiau tai tik antra
eilė priežastis dalyvauti seime. 
Pagrindinė priežastis dalyvauti 
seime yra išreikšti meilę Lietu
vos Vyčių organizacijai. Domi
mės sužinoti, kas buvo pasiekta 
praėjusiais veiklos metais, ir 
ieškome būdų pagerinti veiklą, 
sustiprinti organizaciją. Turė
tume būti pasiruošę dirbti seimo 
komitete, kad turėtume geresnį 
supratimą, kaip Lietuvos Vyčiai 
veikia JAV. 

Seimas tikrai idealiai praeitų, 
jei kiekvienas delegatas visa 
širdimi dalyvautų kiekvienoje 
darbo sesijoje. Liūdna išgirdus 
delegatą džiaugiantis, kad pajė
gė apleisti visą darbo posėdį. To
kius asmenis tikrai negalime 
laikyti tikrais Vyčiais. Jie 
nesidomi organizacijos idealų 
bei tikslų puoselėjimu. 

Tiems, kurie seime dalyvau
site kaip delegatai, linkime pa
siryžti dalyvauti visa širdimi, 

visomis mintimis, ne tik kūnu. 
Atsiminkit, kad iš organizaci
jos tegausite tiek, kiek į ją 
įnešite. Jeigu padarysite orga-
nizacijon įnašą, pasiūlysite min
tį ar planą, tai ir patys susi
domėsite jo įgyvendinimu. Ne
betupėsite, besiklausydami, ką 
„jie" kalbą... 

Jei kiekvienas Lietuvos Vytis 
nuspręs atlikti savo dalį, turė
sime ne tik idealų suvažiavimą, 
bet ir sustiprinsime organizaciją 
bei sugrįšime į kuopas pasiruošę 
skleisti Vyčių idealizmą mažiau 
susidomėjimo juo turintiems na
riams. Štai proga pasitarnauti 
organizacijai, Lietuvos vyčiams 
— atlikti ką nors „Dievui ir Tė
vynei". Pasimatysime Allen-
town, PA, šių metų liepos 16-19 
dienomis. 

LIETUVOS VYČIŲ 
VISUOTINIO SEIMO 

ALLENTOWN, PA, 

DARBOTVARKĖ: 
Liepos 15, trečiadienis 
9:00 -12:00 v.r. - registracija 
5:00 - 6:30 v.v. — registracija 
Liepos 16, ketvirtadienis 
9:00 -11:00 v.r. — registracija 
4:30 - 5:30 v. p.p. — registraci

ja 
(Laikas bus praneštas) — 

Centro valdybos posėdis. 
11:00 v.r. — autobusai išva

žiuoja į katedrą 
12:00 v. d. - Mišios Šv. Kotry

nos Sienietės katedroje 
2:30 - 5:00 v. p.p. — pirmas 

seimo darbo posėdis 
6:00 v.v. — autobusai išvyksta 

į Northhampton Community 
Center 

7:00 - 11:00 v.v. - „Vakaruš-
ka" Northhampton Comm. 
Center 

Liepos 17, penktadienis 
8:00 -11:00 v.r. — registracija 
5:00 - 6:30 v.v. — registracija 
8:30 v.r. — Mišios viešbutyje 
9:30 - 12:00 v.r. - antras 

seimo darbo posėdis 
12:30 v. p.p. — pietūs viešbu

tyje 
2:00 - 5:00 v. p.p. — trečias sei

mo darbo posėdis 
8:30 v.v. — kultūrinis vakaras 

viešbutyje 
Liepos 18, šeštadienis 
8:00 -10:30 v.r. — registracija 
8:30 v.r. — Mišios viešbutyje 
9:30 - 12:00 v.r. - ketvirtas 

seimo darbo posėdis 
1:30 - 4:00 v. p.p. - penktas 

seimo darbo posėdis 
6:00 v.v. — Seimo banketas 

viešbutyje 
Liepos 19, sekmadienis 
8:30 - 10:00 v.r. - pusryčiai 
10:30 v.r. — autobusai išvyks

ta į Packer Memorial Chapel 
Lehigh universitetą 

12:00 v.d. — Mišios Packer 
Memorial koplyčioje 

(Tuoj po šv. Mišių) — bendra 
seimo dalyvių nuotrauka 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, J r. 

AŠTUONIOS DIENOS 
LIETUVOJE 

Lietuvos Vyčiai šiais metais 
surengė aštuonių dienų lan
kymąsi Lietuvoje. Kelionės 
tikslas buvo susipažinti su svei
katos aprūpinimu Lietuvoje po 
penkiasdešimties metų ko
munistinio niokojimo ir 
įvertinti mūsų organizacijos 
siunčiamų medicininių prie
monių panaudojimą. 

Sekmadienį, gegužės 3 dieną, 
Mercy International (Sisters of 
Mercy Health Corporation 
padalinio) prezidentas Glen 
Haydon, World Medical Relief, 
Inc., vykdomoji direktorė 
Carolyn George ir Lietuvos 
Vyčių centro valdybos medi
cininės Pagalbos Lietuvai komi
teto (PLK) pirmininkas Rober
tas Boris išvyko Lietuvon. Kar
tu gabenosi dvi dideles dėžes, 
sveriančias 52 svarus, kuriose 
buvo 11,750.34 dol. vertės 
World Medical Relief organiza
cijos parūpintų vaistų bei 
medikamentų. TWA ir Austri
jos oro transporto firmos šį prie-
dinį bagažą persiuntė, neim-

DETROITIECIAI 
TAUTINIU ŠOKIŲ 

ŠVENTĖJE 

IX-toje Išeivijos Lietuvių 
Tautinių šokių šventėje daly
vavo Detroito „Audinys" su 29 
šokėjais. Vienetas įkurtas 1979 
m., vadovaujant Rusnei Kaspu-
tienei. Nuo 1988 m. vienetui 
vadovauja Asta Puškoriūtė-Sol 
tis. Jos padėjėja yra Nata Za
rankaitė. Akordeonistė Virga 
Simaitytė. „Šaltinis" Detroito 
veteranų šokėjų grupė su 23 
šokėjais dalyvavo šokių 
šventėje. Vienetui vadovauja 
Viktorija Viskantienė, taip pat 
vadovaujanti,^Žiburio" lituanis
tinės mokyklos tautinių šokių 
grupei, kuri su 54 šokėjais taip 
pat dalyvavo šventėje. Visi trys 
vienetai užsitarnavo visų Det
roito lietuvių pagarbos ir 
padėkos už puikų pasirodymą 
šokių šventėje. Prie šventės 

pasisekimo, patalpų techniškų 
reikalų, ypač garso ir šviesos 
priežiūros, daug darbo įdėjo Jo
nas Beržanskis, gyvenantis Ann 
Arbor, Michigan. 

DAINAVOS METINĖ 
ŠVENTĖ 

Dainavos Jaunimo stovyklos 
metinė šventė vyks sekmadienį, 
liepos 19 dieną, Dainavos Jau
nimo stovyklos rajone, netoli 
Manchester, Michigan. Visi 
Detroito ir apylinkių lietuviai 
kviečiami dalyvauti šioje šven
tėje. 

PLB SEIME 

Lietuvių centre, Lemont, Il
linois, kur vyko Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimas, 
aktyviai dalyvavo detroitiečiai: 
Vytautas Kutkus, Danutė 
Petrusevičiūtė, Liuda 
Ruginienė ir Jonas Urbonas. 
Seimo eigą ir PLB valdybos 
ateities tikslus, papasakojo 
naujasis PLB pirmininkas Bro
nius Nainys per „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlės 
liepos 7 d. laidą. Buvo perduoti 
ir pasikalbėjimai (šventės metu) 
su Lietuvos ministeriu pirmi
ninku Gediminu Vagnorium, 
Lietuvos Kultūros ir Švietimo 
ministeriu Darium Kuoliu ir 
Lietuvos Garbės generaliniu 
konsulu Vaclovu Kleiza. Liepos 
10 dienos laidoje girdėsite 
pasikalbėjimus su PLB Seime 
dalyvavusių Sibiro lietuvių 
atstovu Viliu Bernadoniu ir 
Lenkijos lietuvių atstovu Juozu 
Paransevičium. 

BALFO GEGUŽINĖ 

Balfo 76-to skyriaus metinė iš
vyka į gamtą (gegužinė „Pilė
nu" stovykloje) vyks sekma
dienį, liepos 12 d. Stovyklos var
tai bus atidaryti anksti rytą-
Svečiai turės progas pasivai
šinti, pasidžiaugti gamta, išban
dyti savo laimę dovanų paskirs
tyme ir pasisvečiuoti. Gegužinę 
rengia Balfo 76-to skyriaus 
valdyba. 

PAGERBIMAS 
NUSIPELNIUSIŲ 

PAVERGTOMS TAUTOMS 

Detroito Pavergtų Tautų 
komitetas sekmadienį, liepos 
19 dieną, 5 vai. po pietų, Ukrai
niečių Kultūros centre rengia 
pagerbimo minėjimą visuomeni
ninkams, kurie daug metų 
darbavosi pavergtų tautų 
reikaluose. Pagrindinis pokylio 
kalbėtojas bus kongr. William 
S. Broomfield. Pakvietimus į 
pagerbimą galima įsigyti pas dr. 
Algį Barauską. 

A.A. BRONE 
MYKOLAITIENĖ 

Liepos 5 d. Divine Providence 
ligoninėje mirė a.a. Bronė My
kolaitienė, sulaukusi 80 m. am
žiaus. Velionė buvo našlė Lietu
vos savanorio kūrėjo a.a. Kosto 
Mykolaičio. Giliam nuliūdime 
liko sūnus Kazys, marti Elena, 
sūnus Kostas, marti Carol, 
dukra Genovaitė Baltaragienė, 
gyvenanti Chicagoje ir dukra 
Ruth Arndt. 14 vaikaičių ir 12 
provaikaičių, bei daug kitų gi
minių ir pažįstamų. Liepos 9 d., 
po gedulingų šv. Mišių Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje, velionė 
buvo nulydėta į Holy Sepulchre 
kapines. Velionė buvo Biru 
tiečių draugijos ir Moterų są
jungos narė. Laidotuves tvarkė 
laidotuvių direktorė Yolanda M. 
Zaparackienė. 

lm 

u a m o o a i ivgi i i imo. 
Iš Vienos į Vilnių lėktuve sė

dėjo tik trys lietuviai, kiti buvo 
įvairių kilmių bei rasių pramo
nininkai arba biznieriai. Kelia
vo ir Prancūzijos tradicionalis-
tų vyskupas, ekskomunikuoto 
vyskupo LeFever pasekėjas. At
rodo, kad visi tikėjimai pradeda 
atsigauti buvusioje Sovietų 
sąjungoje mormonai, Jehovos 
liudininkai, Hare Krišnos (savo 
apranga išsiskiriantys, Kated
ros aikštėje atlikdami savo 
šokius). Vilniaus aerodrome 
mus pasitiko Caritas diagnos
tinio centro vyriausia gydytoja 
dr. Aiva Marčiulionienė ir šo
feris Saulius Kelpša. Jau dingę 
yra sovietų muitininkai ir 
komiškos įvažiavimo procedū
ros, kurias pergyvenome prieš 
dvejus metus. Vėliau tą vakarą 
eidami vakarieniauti „Ber
niukų užeigon" Kaune, tikrai 
pasijutome esą Lietuvoje. 

Kitas septynias dienas pralei
dome pasitarimuose su kar
dinolu Sladkevičiumi, arkivys
kupu Bačkiu, vyskupu Tam-
kevičiumi. vyskupu Žemaičiu, 
kun. Jurgiu Šarausku, Lietuvos 
A.T. pirm. Landsbergiu, sveika
tos ministerijos pareigūnais ir 
Kauno burmistru. Aplankėme " 
net 13 ligoninių, klinikų, vais
tinių, našlaitynų bei prieglau
dos namų. Beveik kiekviena 
mūsų aplankyta įstaiga buvo 
gavusi įrengimų bei vaistų iš 
World Medical Relief organiza
cijos. Jų padėkos pareiškimai 
buvo stulbinantys. 

Mūsų išvykos kulminacinis 
taškas buvo gegužės 11-tą 
dieną, ka: teko priimti 40--ties 
pėdų konteinerį, paruoštą ir iš
siųstą iš Detroito kovo 16-tą 
dieną. Originalusis antspaudas 
nebuvo paliestas ir brangus kro
vinys buvo puikiame stovyje po 
56-ių dienų kelionės sunkveži
miais, traukiniais bei laivu. Ste
bėjomės, prisimindami, kaip 
16,179 s-arų krovinys, įver
tintas 527,422 dol. Detroite 
pakrautas moderniais prietai
sais, čia buvo iškrautas per vos 
keturias valandas kai kurių 
netoli esančios Kauno semina
rijos studentų. Seminaristai 
buvo paleisti iš kurso padėti 
šiame humanitariniame pro
jekte. Šitaip visas siuntas su
tvarkydavo seminaristai, nežiū
rint iš kurių kraštų buvo atsiųs
ta Caritas organizacijai. Nuo 
1990-tųjų metų, kai mūsų me
dicininės pagalbos projektas 
prasidėjo, Lietuvon jau buvo nu
siųsta prekių maždaug už 
5,081,828 dol. vertės. Caritas 
rūpinasi šias siuntas paskleisti 
po Lietuvą. 

Caritas diagnostinis centras 
Kaune veikia jau kelis 
mėnesius ir yra įrengtas JAV 
gamintomis priemonėmis bei 
vaistais. Tai parūpino mūsų 
PLK ir kiti šaltiniai. Malonu 
buvo matyti, kad mūsų pastan
gos ir aukos buvo naudojamos 
gyvybėms gelbėti bei kančioms 
mažinti. Nors centras teveikia 
vos kelis mėnesius, tačiau jau 
daugiau negu tūks t an t i s 
asmenų buvo veltui aptarnauti. 
Gydytojai, slaugės ir kitas per
sonalas savanoriškai atlieka 
darbą. Tai pirmas toks reiškinys 
Lietuvoje nuo 1940 metų. 

Caritas įsteigė penkias regio
nalines vaistines Kaune, Vil
niuje, Panevėžyje, Marijampo
lėje ir Telšiuose, iš kurių tiekia 
vaistus ir kitokius medika
mentus veltui. O visa tai parūpi
no World Medical Relief ir kitos 
organizacijos. Savanoriai vais
tininkai ir gydytojai prižiūri 
tiekimą ir vaistinių administ
ravimą. Žinoma, vaistų kiekis, 
įvairumas yra ribotas. Vien 
mūsų iš Vakarų prisiųsti vais
tai yra išrašomi pacientams. 
Šios programos vadovas yra 
kvalifikuotas gydytojas ir vais
tininkas dr. Romas Mačiulaitis. 

Kitas svarbus mūsų kelionės 
momentas buvo Vilniaus uni
versiteto ligoninės nefrologijos 
skyriaus aplankymas. Pernai 
vasara gydytojas dr. Balys Dai
nys maldavo, kad mes parūpin

tume inkstų dializės priemones. 
Lietuvos Vyčių PLK parūpino 
3,100 dol., o'Amerikos lietuvių 
religinė šalpa, George Ward, dr. 
Michael Yudd ir The Baltimore 
Group taip pat atsiliepė į 
prašymą. Pirmieji septyni prie
taisai jau puikiausiai veikia ir 
gelbsti gyvybes. Sutikome dvi 
jaunas mergaites, kurių inkstai 
buvo išoperuoti ir kurių gyvybės 
buvo išlaikomos šiomis mūsų 
parūpintomis dializės priemonė
mis. Jos laukia tinkamų inkstų 
persodinimo. Dr. Dainys ir jo 
štabas sėkmingai kovoja su 
priemonių bei vaistų trūku
mais ir išreiškė mums giliausią 
padėką už pagalbą tai įvykdyti. 

Belankant ligonines ir klini
kas, kuriose naudojami JAV ga
minti prietaisai, pasidarė aišku, 
jog reikia visą šį procesą kom
piuterizuoti, kad būtų galima 
nuspręsti, kokių dalių, kokių 
prekių reikia užsakyti. Vincen
tas Boris sutiko šiuo projektu 
pasirūpinti. 

Įdomu, jog ligoninės, pasta
tytos prieš komunizmo antplū
dį, dar yra gan gerame stovyje, 
o tos, pastatytos jau sovietų 
okupacijos metu, griūva. Jos už 
kelių metų tikrai sugrius. JAV-
bėse tokie pastatai būtų uždary
ti ir nugriaunami kaipo nesau
gūs žmonių naudojimui. O 
sovietų gaminta medicininė 
technologija yra „tamsiųjų 
amžių" gamybos... Reikia stebė
tis Lietuvoje dirbančiais sveika
tos tiekėjais, kurie sugeba ši
tokiose primityviose bei apgailė
tinose aplinkybėse dirbti. 

Glen Haydon kelionės tikslas 
buvo nuspręsti, ar Bažnyčia ir 
valdžia domisi, kad Mercy In
ternational įsteigtų amerikie
tiško tipo ligoninę Lietuvoje. 
Kaip buvo laukta, jis buvo su
tiktas su parama ir pritarimu, 
įskaitant AT pirm. V. Landsber
gio, sveikatos ministerijos bei 
bažnyčios hierarchijos. Šiuo 
metu yra ruošiami siūlymai ir 
netrukus bus pateikti. Daugelis 
Glen'o pasiūlymą rado neįtikė
tiną, kadangi-Mercy Interna
tional jokio pelno iš šio projekto 
negautų, išlaidas padengtų 
aukomis iš amerikietiškų įstai
gų bei fondų. 

Glen bei jo štabo dėka, 
170,000 dol. vertės rentgeno 
aparatūra buvo gauta iš New 
Hampton, IA, St. Joseph Com
munity ligoninės. Iš karto Pro-
ject Hope sutiko persiųsti apa
ratūrą Lietuvon, tačiau savo 
siūlymą atsiėmė. PLK tada 
apsiėmė tai finansuoti. Išlaidų 
susidarė 4,000 dol. aparatūrą 
pakrauti ir persiųsti iš Detroito. 
Aparatūra buvo siunčiama dali
mis. Paskutinioji dalis bus iš
siųsta liepos mėnesį septintame 
konteineryje. Kai ji bus įmon
tuota, rentgeno aparatūra, tur
būt, bus geriausia visoje Lietu
voje. 

Didelis lietuviškas ačiū Lietu
vos Vyčių centro valdybai, kuri 
šią kelionę finansavo narių, 
kuopų bei apygardų aukomis. 
Visų maldos bei aukos įgalino 
mūsų projektus. Prašome tęsti 
šią paramą. Lietuvai reikia 
mūsų pagalbos. 

Brooklyn, NY, veikianti 
Lietuvių katalikų religinė 
šalpa, Detroit, MI, veikianti 
World Medical Relief, Mercy In
ternational, Detroito lietuvių 
parama ir Lietuvos Vyčių PLK 
darbas yra vienas iš mūsų pui
kiausių pasiekimų. 

Stengiantis efektingiau veik
ti ir pasitarę su įstatymų žino
vais, siūlome PLK inkorporuo
ti kaip savarankišką labdaros 
organizaciją, vadovaujantis 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
gairėmis. Tai įgalins mus veikti 
nuo mokesčių nurašomų aukų, 
ne pelno siekiančios organiza
cijos rėmuose. Šio statuso mes 
šiuo metu dar neturime. Mūsų 
teisinis patarėjas Saulius Kup
rys pradės pildyti atitinkamas 
formas, kai Centro valdyba 
šiam siūlymui pritars. 

Robertas S. Boris 
Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LTTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Pubhshed daily except Sundays and Mondays. Legal Holidays, the 
Tueadays following Monday observance of Legal Holidays as wei! as Dec 
26th and Jan 2nd by the Lithuaman Catholic Press Society. 4545 W. 63rd 
Street, Chicago. IL 60629-5589. 

Second ciass poatage paid at Chicago, IL and additional mailing offices 
Subacription Rates: 80.00. Foreign countries $90.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago. IL 60629. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama Ii anksto 

metams 
U.S.A $80 
Kanadoje ir kitur (USA. dol) $90 
U.S.A. savaitinis (šešt. laida) $45 
Kanadoje ir kitur (šešt laida 
U SA dol) savaitinis $50 

Vi metų ' 
$45 
$50 
$30 

$30 

mėn. 
$25 
$30 
$25 

$25 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00: šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

Medis atsiskyrėlis 

Pats vienišiausias pasaulyje 
medis yra palmė Gerer oazėje, 
Sacharoje. 
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dykumoje 1000 anglų mylių 
spinduliu n ė r a jokio kito 
medžio. 
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Praktika su Dr. P. Toussaint 
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T e l . ( 3 1 2 ) 2 3 8 - 1 1 3 3 
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, SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
[spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog , Medica-e 
įklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
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Tel. (1-312) *m 8646 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1 312) 726-4477; 
(766)246-6067; arba (766)246-65«1 

DR. E. DECKY8 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS UGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6446 8 e . Puiaskl Roed 
Valandos pagal susitarimą 

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

3tO0 W. tS St. T»l. (7M) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v. p.p.-7 v.v.. antrd 12:30-3 v.p.p 
trečd. užčarytaa. ketvd. 1-3 v.p.p , penkta 

ir šaštd. 9 v.r -12 v.p.p. 

• 1 3 2 6 . Kedz l * Ave . , CMcago 
(1-312) 776-6666 arba (1-312) 466-4441 

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

m ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGUA 

Kab. tel . (1-312) 666-0346; 
Ras. (1-312) 776-6633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4266 W. 63rd 6t. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4 

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

K a b . t e l . ( 1 - 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 8 . K e d z i e A v a . , 
C M c a g o , IN. 6 0 6 5 2 

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 

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

ir hemoroidų gydymas 
6646 6 . Puiaskl Road. 
Tel. (1-312) 666-2602 

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- (706) 598-8101 
Vai. pagal susitarimą 

Namų (706) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGUA 

6132 8 . Kedzie, CMcago, III. 
Tel . (1-312) 626-2670 

1185 Dundee Ave., E lg ln , III. 60120 
Tel. (706) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

6055 8. Robertą Rd., Hickory HHf*, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir bute: (706)682-4119 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 8 e . SOth Ave . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tel. (706) 446-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
186 N. MUhlgan Ave., tur te 324 Ir 
8638 8 . P U — Rd., CMcago, IL 
81 St. rr Kean Ave. , Justlce, IL 

Tel . (1-312) 866-2660 (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. 6-12. Penkt 2-7 

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. 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (1-312) 776-2660. 
Rez. (706) 446-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel . (1-312) 565-7785 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Or. M e g t g o t t Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15366 Weet A v e . , Ortand Psrk 
766-346-8100 

10 W. Mftf tfu, PMp#rvflll# 
706-368-6776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 766-687-8383 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Semerttan Medical Center-

NaeervNIe Campus 
1020 C. Ogden Ave., Surt* 310, 

NaeervIHs IL 60663 
Tel. 1-706-527-0060 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 586-3166 
Namų (706) 361-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 



Įspūdžiai , praėjus 

DIDIESIEMS 
SAVAITGALIO 
RENGINIAMS 

Pirmasis šių metų liepos sa
vaitgalis Chicagoje pasižymėjo 
renginiais, svarbiais ne tik da
bartinei, bet ir ateities išeivijos 
lietuviškai kultūrinei veiklai. 
Pradedant VIII PLB seimu ir 
baigiant didinga IX Tautinių 
šokių švente, turbūt nebuvo 
čikagiečų, vienaip ar kitaip 
neįsijungusių į tuos renginius: 
jeigu ne kaip dalyvių, tai bent 
kaip žiūrovų. 

Čia neapsiimama rašyti repor
tažų apie savaitgalio įvykius — 
visuose turėjome būrį žurnalis
tų, kurie ilgainiui išsamiai iš
gvildens įvykių eigą ir pateiks 
skaitytojams. Tai tik pirmas 
šilto įspūdžio ūžtelėjimas, atsi
dūrus seimo svarstybose, Sielo
vados tarybos suvažiavime ar 
didingoje Tautinių šokių šven
tėje, kur kiekvieno programos 
atlikėjo ir taip pat žiūrovo buvo 
„Lietuva širdy". 

PLB seimas, vykęs Lietuvių 
centre, Lemonte, liepos 14 d., su
būrė atstovus net iš 24 kraštų. 
Tarp jų: Argentina, Australija, 
Belgija. Brazilija, Didž. Bri
tanija, JAV, Kanada, Šveica
rija, Vokietija, Urugvajus... Šių 
kraštų LB ar kitų lietuvių or
ganizacijų atstovus jau esame 
pratę matyti, apie juos skaityti 
kitomis progomis, tačiau Es
tijos, Latvijos, laisvos Lietuvos, 
Moldovos, Vengrijos, Lenkijos, 
Maskvos, Sankt Peterburgo, 
Sibiro, Ukrainos lietuvių atsto
vai PLB seime — tai jau nuosta
bą keliantis reiškinys. Kalbė
dami apie išeiviją, paprastai 
turime mintyje Vakarų pasau
lyje gyvenančius lietuvius, dau
giausia ten atsiradusius Antro
jo pasaulinio karo (ar tuoj po jo) 
metu. Šiek tiek sunkiau įsi
sąmoninti, kad lietuviškoji išei
vija ir kitoje pasaulio pusėje — 
rytuose — gyvena tais pačiais 
siekiais, vargsta su tomis pačio
mis problemomis, kaip ir mes. 

Galbūt pirmą kartą teko pa
justi, kad tikrai esame pasaulio 
lietuviai: viena didžiulė gyvo
sios tautos dalis, išsibarsčiusi, 
pasklidusi po visus žemynus ir 
jų šalis. Daugelis jau ir susi
šnekėti gimtąja kalba nebe
moka, o vis dėlto, susibūrę drau
gėn, dirba, diskutuoja, stengia
si spręsti problemas, rasti išei
tis, pasidalinti vargais ir 
džiaugsmais, pasijutę broliai ir 
seserys. Čia nebebuvo ,jūs ir 
mes", o tik mes — lietuviai. Jei
gu iš VIII PLB seimo ir nebūtų 
kitokios naudos, tai vien minė
tasis faktas pateisina jo ruo
šimą. 

* * * 

Antrasis svarbus savaitgalio 
įvykis buvo liepos 4 d. Jaunimo 
centre, Čiurlionio galerijoje. Jis 
truputį nublanko tarp PLB 
seimo ir šokių šventės, gal kaip 
tik dėl tų priežasčių nebuvo pa
kankamai gausus. Tą šeštadienį 
dar vyko neužsibaigęs seimas ir 
taip pat tautinių šokių šventės 
pagrindinė repeticija tolimoje 
Rosemont Horizon salėje. 
Tačiau vis tiek nemažas būrys 
žmonių — vietinių ir iš kitur 
atvykusių — susirinko daly
vauti kasmetiniame Lietuvių 
sielovados tarybos suvažiavime. 

Pagrindinės temos, gvilde
namos šiame suvažiavime, buvo 

dvi: priešpietinė — „Sielovada 
atsikuriančioje tautoje", popie
tinė — „Sielovada išeivijoje". Iš 
tikrųjų abiejų simpoziumų pre
legentai kalbėjo apie tą pačią 
problemą, sutinkamą ir Lietu
voje, ir už Lietuvos ribų: lie
tuvių (ypač jaunesnio amžiaus) 
kunigų trūkumą, darbininkų 
„Viešpaties vynuogyne" stoką, 
dėl kurios stipriai nukenčia ka
talikiškoji sielovada lietuvių 
parapijose, mokyklose, vasaros 
stovyklose. Buvo parodyta daug 
susirūpinimo ir keliami opūs 
klausimai, bet atsakymų ne
daug tesurasta. 

Vis dėlto atrodo, kad išeivijos 
lietuvių sielovados problemos 
nemažiau aktualios (o gal dar 
aktualesnės), kaip Lietuvos. Kai 
vienas prelegentas užsiminė 
apie bent 4000 tikinčiųjų eilinio 
sekmadienio Mišiose, kai jau
nimo stovyklose darbuojasi 
kapelionas, keli jauni klierikai 
ir dar vienuolės, tuoj pagalvoji 
apie l ietuviškas parapijas 
Amerikoje, kurios baigia su
nykti, nes nėra šiek tiek jau
nesnio, lietuviškai kalbančio 
kunigo; kai jaunimo stovyklose 
ar rekolekcijose nėra kapeliono 
ir kartais reikia kreiptis į 
amerikiečius kunigus, kad 
katalikiškųjų organizacijų na
riai galėtų išgirsti Dievo Žodį, 
o į čia iš Lietuvos atvykę jauni 
kunigai tik trumpai pasišvais
to, nuolat skųsdamiesi sielova
dos problemomis, tai norisi 
jiems pasakyti: „Jūsų proble
mos laisvoje tėvynėje ilgainiui 
išnyks, o mūsų tik paaštrės. Ne
viliokite paskutiniųjų dvasi
ninkijos išteklių iš svetur, nes 
jie čia kur kas labiau reika
lingi". 

KOKIOS PARAMOS 
REIKIA LIETUVAI 

Kone pusę šimtmečio trukusi 
siaubinga sovietinė okupacija 
gniuždė Lietuvos dvasinį gyve
nimą, nutraukdama ryšius su 
civilizuotu Vakarų pasauliu. 

PETRAS LAZAUSKAS 

Lininė itališka paklodė Madison 
mieste (Wisconsin valstijoje) 
kainuoja apie 200 dol. Tai dideli 

Lietuva prarado turėtas pozici- pinigai, o mes linus tiems pa-

* # * 

Savaitgalio kulminacinis 
taškas — IX Tautinių šokių 
šventė, sutraukusi tūkstančius 
žiūrovų ir 2200 šokėjų iš šešių 
valstybių, iš trijų kontinentų. 
Kuo ši šventė skyrėsi nuo anks
čiau vykusių išeivijoje? Savaime 
aišku, tuo, kad joje dalyvavo 
šokėjų būrys iš jau laisvos Lietu
vos. Gal dėl to buvo jaučiama 
ypač pakili nuotaika, entuziaz
mas, džiaugsmas ne tik šokėjų 
gretose, bet ir žiūrovų masėje. 
Tas džiaugsmas kelis kartus 
spontaniškai sujudino šokėjų 
„bangas" ir šūkį: „Šokio sūkury 
— Lietuva širdy!" O tas entu
ziastiškas šokio sūkurys 
užtušavo vieną kitą netobulumą 
figūroms besikeičiant, nesuly-
giavimą, žingsnio paklaidą... 

Smagiai žiūrovus nuteikė 
kai kurių šokių vienetų gau
sumas, ypač iš tolimų vietovių 
atsivežus ne tik jaunimą, bet 
veteranų ir vaikų grupes. Čia 
reikia pastebėti, kad ir patys 
jauniausi šventės dalyviai 
lengvai užpildė visą didžiulę 
salę — jokio lietuviškojo prie
auglio menkėjimo nebuvo ma
tyti. Įspūdingai aidėjo orkestro 
palyda (apie jungtinį chorą ne 
visuomet galėtume tai pasakyti) 
ir sukosi šokėjai. 

Ar buvo verta ruošti tokią pra
bangią šventę šiuo metu? Atsa
kymą kiekvienas galėjo matyti 
besišypsančiuose žiūrovų vei
duose ir įkaitusiuose nuo plo
jimo delnuose. 

D. B. 

jas tarptautinėje rinkoje. Mūsų 
žmonės prarado bendravimo su 
užsieniu įgūdžius ir ryšius, 
užmiršo užsienio kalbas, ne
beliko informacijos kanalų. Net 
ir dabar Lietuvoje sunku gauti 
užsienyje leidžiamų knygų bei 
mokslo žurnalų. Lietuvos eko
nomika yra labai blogame, bet 
ne beviltiškame, stovyje. Visi 
tie, kurie kovojo už Lietuvos ne
priklausomybę, tiki jos ateitimi 
ir nuoširdžiai dirba, bet vien 
Lietuvos žmonių pastangų 
nepakanka. Lietuvai būtina 
parama ir iš užsienio. 

Akys krypsta į Lietuvos 
žemės ūki 

Bene labiausiai nuskurdintas 
yra Lietuvos žemės ūkis. Kol 
reikalai nepagerės kaime, kol 
nesutvirtės ūkininkai, Lietuva 
nepakils. Daugiau kaip pusė 
pagaminamos Lietuvoje pro
dukcijos vertė yra žemės ūkio 
produktai, todėl Lietuva priskir
tina prie besivystančių agra
rinių valstybių. Vienam žmogui 
čia tenka apie pusantro akro 
ariamos žemės, o 2/3 žemės ūkio 
produkcijos turi būti ekspor
tuojama. Kitų kelių atkurti 
Lietuvos ekonomikai šiuo metu 
sunku rasti. 

Deja, Vakarų Europos šalys 
turi didžiulį įprastos — chemi-
zuotos — žemės ūkio produkcijos 
perteklių, ir Lietuvai toje rinkoj 
vietos nėra. Maža vilties, kad 
kas pirktų chemizuotuose lau
kuose (Užaugintą mūsų derlių. 
Vienintelis čia kelias bandyti 
tiekti Europai ekologiškai šva
rią, organinės žemdirbystės pro
dukciją (Organic production). 

Tokia produkcija auginama 
be importuotų pesticidų ir mine
ralinių trąšų, kurių kainos taip 
labai aukštos. Organinė ekolo
giškai švari produkcija reika
lauja daugiau rankų darbo, 
tačiau tai taip pat naudinga 
Lietuvai, kur kasdien vis didėja 
bedarbystės grėsmė. Augindami 
ekologiškai švarius javus, uo
gas, daržoves, vaistažoles ir ki
tus kultūrinius augalus, nesun
kiai rasime jiems rinką ir pa
kankamai aukštas kainas. Eko
logiškai švarūs gyvulininkystės 
produktai: pienas, mėsa, ypač 
paukštiena, taip pat prasimuš 
kelią pasaulinėje rinkoje. 

Kasdien didėja linų paklausa. 

tiems italams parduodame 
pluoštu. Beje, ir gerų linų išau-
ginimui, perdirbimui reikia 
daug žinių. 

Mokėjimo reikia ir prekybos 
vedimui. Neatskleisiu didelės 
paslapties, pasakydamas, kad 
lietuviai nėra garsūs prekiau
tojai. Prieškario Lietuvoje labai 
nedaug lietuvių vertėsi 
prekyba. Taigi Lietuvai reikia 
žinių, kaip auginti ekologiškai 
švarius produktus, juos per
dirbti, pakuoti ir jais prekiauti. 

Įstaigos specialistams ruošti 
Iniciatyvinė grupė, vado

vaujama prof. Petro Vasi
liausko, ėmėsi steigti ekologinės 
žemdirbystės ir linų auginimo 
specialistų mokymo centrą 
Joniškėlyje (Pasvalio rajone). 
Tai turėtų būti būsimojo Lietu
vos žemės ūkio universiteto 
fakultetas ar koledžas. Jame 
Vakarų šalių pavyzdžiu galėtų 
būti ruošiami geri specialistai, 
kurie patys mokėtų auginti, o 
reikalui esant,, ir kitiems patarti 
bei parodyti, kaip turi būti au
ginama pasaulinei r inkai 
tinkama žemės ūkio produkci
ja. Būtų labai malonu, jei atsi
rastų Šiaurės Lietuvos išeivių, 
kilusių nuo Biržų, Pasvalio, 
Rokiškio, Pakruojo, Akmenės, 
Utenos, Zarasų ar bet kurios 
kitos Lietuvos vietos, kurie 
prisijungtų prie mūsų grupės ir 
padėtų spręsti šį svarbų Lietu
vai uždavinį. Koledžo steigimui 
pastatai yra, valstybė, be abejo, 
padės, bet užsienio lietuvių susi
būrimas prie šio projekto būtų 
labai naudingas. 

Paramos reikia ir Lietuvos 
Žemės ūkio akademijai — būsi
mam žemės ūkio universitetui. 
Si Lietuvos mokslo įstaiga ne 
gali pasigirti bibliotekos tur
tingumu — joje yra vos vienas 
kitas užsienyje leidžiama? 
žurnalas. Labai nedaug naujų. 
Vakaruose leidžiamų knygų. 
Jau nekalbant, kad čia beveik 
nenaudojama kompiuterinė 
technika. 

Nedaug geresnė padėtis ir ki
tose mokslo institucijose. Visur 
t rūksta žmonių, mokančių 
anglų kalbą, kompiuterių nau
dojimą, programavimą. 

Todėl šiuo metu visapusis 
Lietuvos žmonių švietimas ir 

ruošimas darbui naujose sąly
gose yra labai svarbus. 

P a r a m a pramonei 

Visapusiškos paramos reikia 
Lietuvos pramonei. Mūsų gami
niai dažnai tvirti, bet nėra 
tobuli. Kaune ir Šiauliuose 
gaminami televizijos aparatai 
neturi distancinio valdymo, ne
didelis kanalų skaičius. Paly
ginti neblogi galanterijos gami
niai dažnai prastai įpakuojami, 
nepatrauklios etiketės, o be viso 
to, į Vakarų šalių rinką neverta 
eiti. 

Ir vis tik mes turime skubiai 
atsisukti į Vakarų rinką, nes ji 
pati jau pradeda ateiti pas mus. 
Čia mums gali daug padėti išei
viai ir Lietuvos rėmėjai. 

Per Lietuvą greitu laiku eis 
„Via Baltica" automagistralė 
nuo Berlyno ligi Helsinkio. Jau 
dabar tarptautinė komisija pa
žymėjo silpną Lietuvos pasi
ruošimą priimti užsienio svečius 
ir juos aptarnauti. O už metų 
kitų per Lietuvą riedės tūks
tančiai mašinų. Jeigu nepasi
ruošime jų priimti, mašinos 
nesustodamos dums pas kaimy
nus. Todėl ir čia labai reikia 
užsienio lietuvių patirties, 
reklamuojant, įrengiant poilsio 
stotis, motelius, bankus, benzi
no stotis ir t.t. 

Lietuvos gamtos grožis pri
t raukia nemažai turistų iš 
užsienio. Jų galėtų būti dar dau
giau, bet vėl tas lietuviškas 

kuklumas, o kartais ir nemokė
jimas ar nežinojimas, komer
cinės kultūros nebuvimas, 
neleidžia plėsti užsienio turiz
mo. Juk turizmas Lietuvai labai 
pajaminga šaka. 

Lietuva turi garsias kuror
tinės medicinos tradicijas. Vien 
Durskininkai gali duoti mili
jonus dolerių, tik reikia daugiau 
reklamos, geresnės technikos 
ligonių pakaks, pinigų bus. 

Nemažos ir Lietuvos pramo
nės galimybės. Tik būtina 
atnaujinti techniką ir techno
logiją, gerinti apipavidalinimą 
ir reklamą. 

Ne tik pinigai svarbu 
Išeivija gali remti Lietuvą ne 

tik pinigais, bet ir savo patir
timi, žiniomis, knygomis, nau
dingais patarimais, viskuo, kas 
gali padėti mažinti mūsų atsili
kimą nuo Vakarų. Išeivijos 
parama bus naudingesnė, jeigu 
bus žinoma, ko konkrečiai 
Lietuvai reikia ir kuo galima 
padėti. 

Labai malonu, kad Ameriko
je Lietuvos rėmėjai, nelaukdami 
prašymo, susibūrė į Amerikos 
lietuvių profesionalų sąjungą, 
išsirinko pirmininku prof. 
Raimondą Matulionį ir pradėjo 
savo veiklą. Tokia sąjunga 
turėtų apimti visus mūsų pro
fesionalus ir išeivijoje, ir Lietu
voje. Lietuvos profesionalai turi 
išsakyti, ko Lietuvai labiausiai 
reikia, ko jie nežino, o išeivija -
— ieškoti galimybių padėti ir pa
tarti. Tokiu būdu, bendrai dirb
dami, mes galime daugiau 
pasiekti, negu pavieniui steng
damiesi. Geras patarimas gali 

daugiau padėti negu šimtas ar 
tūkstantis dolerių. 

Tad junkimės į Amerikos 
lietuvių profesionalų sąjungą, o 
po to gal ir į Pasaulinę Lietuvos 
Nepriklausomybės rėmėjų pro
fesionalų sąjungą. 

Mes tėvynėje bursime profe
sionalus glaudesniam bendra
vimui su Amerikos ir kitų 
pasaulio šalių profesionalais, 
stengsimės, kad mūsų bendros 
pastangos duotų gražius ir nau
dingus vaisius. Tam labai svar
bu tirti dvasines ir materialines 
Lietuvos reikmes ir jos rėmėjų 
galimybę, sukurti tokių žinių 
banką, vis jį atnaujinant ir pa
pildant. 

Antras labai svarbus užda
vinys yra ryšys tarp Amerikos 
ir Lietuvos profesionalų geri
nimas. Jau dveji metai mes lais
vi, o vieni kitų beveik nepažįs
tame, nors neretai dirbame 
panašų darbą. 

Tad kviečiame dėl informacijų 
kreiptis į Amerikos lietuvių pro
fesionalų sąjungą, į prof. 
Raymondą Matulionį, Universi-
ty of VVisconsin, Engineering, 
Professional Development, 432 
North Lake Street, Madison, 
Wisconsin 53706,o Lietuvoje į 
Petrą Lazauską, Žemės Ūkio 
akademijos Žemdirbystės kated
ros profesorių, 4324 Kaunas — 
akademija. Lithuania. 

Jeigu turėčiau į vieną sakinį 
sutelkti visą patyrimą, kurį įga
vau per savo darbštų ir 
sėkmingą gyvenimą, aš jį iš-
reikščiau šiais žodžiais: „Pirma 
pareiga, paskui malonumas!" 

Nasmyth 

IX Tautinių šokių šventės fragmentas. Nuotr J o n o Kuprio 

Pareiga tai yra tas šaltas van
duo, į kurį kišama įkaitinta 
geležis; ji lyg dejuodama čirškia, 
o tačiau išeina sustiprinta, 
sukietinta, atspari, ir iš jos 
galima padaryti kovos kardą. 

Sylvain 

Seniau buvo galima išgirsti: 
Kristus nešiojo erškėčių 
vainiką, o jo vietininkas Romo
je nešioja aukso vainiką. Šian
dien popiežiaus vainikas tikrai 
yra erškėčių. 

Faulhaber 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ-ŠIMAITIENĖ 

7 
Atsisveikindamas su žmona, jis įsakančiu tonu 

tarė: 
„Žiūrėk, kad šį kartą būtų sūnus". Ir rodomuoju 

pirštu piktai pagrasino. 
„Pasistengsiu! Pasistengsiu, brangusis!" švelniai 

prižadėjo ji. Ir išjos žaslvai melsvų akių pasipvlė aša
rų klanai. 

Šaltomis akimis žvilgterėjęs į žmoną, jis jau bandė 
išeiti. Tačiau aš jį sulaikiau. Ir su ypatinga intonacija 
pabrėždama kiekvieną žodį, pranešiau: 

„Ponas, noriu su jumis pasišnekėti. Prašau, šekit 
paskui mane". 

Jis labai nemaloniai pasižiūrėjo į mane. 
„Daktare, prašau palikit mane ramybėj. Aš pakan

kamai turėjau dialogų su dr. H.", sekdamas iš paskos, 
jis burbėjo. 

„Taip, tikiu, kad turėjot. Bet nuo šio vakaro atsako
mybę už jūsų žmoną neša ne tik dr. H., bet ir mes visi, 
kurie šiame skyriuj dirbam". 

Paprašiau jį atsisėsti. Stebėjau jo judesius. Sekiau 
veido išraišką ir ieškojau tinkamų žodžių pokalbiui pra
dėti. Galų gale prašnekau: 

„Ponas, jūs turbūt juokais pagrasinot žmonai, kad 
šį kartą būtų sūnus?" 

„O ne! Visai rimtai", tvirtu balsu atsiliepė jis, 
„Apie tą mano nusistatymą žino ne tik ji, bet ir dr. H., 
kuris mūsų penkias mergaites priėmė ir privedė mane 

prie bankroto". 
„Tai jūs antifeministas?" bandydama kiek sušvel

ninti įtampą, jį užklausiau. 
Jis išplėtė akis. Savotiškai išsišiepė ir gomuriniu 

juoku nusikvatojo: 
„Cha... cha... cha... Antifeministas!" 
„Daktare, kai mums gimė pirma mergaitė, aš ją 

sutikau su džiaugsmu, antrą jau abejingai, trečią su 
nemalonumu, ketvirtą su pykčiu, o penktą netgi su pa 
nika, nes aiškiai pamačiau, kad mergaitės mane prie 
bankroto prives. Visas savo santaupas turėsiu išeikvo
ti jų drabužiams, vestuvėms... O pats senatvėj liksiu 
ne tik be skatiko, bet ir be sūnaus. Taip mano pavar
dė ir išnyks". 

Pasakęs tai, jis kelis sykius giliai atsiduso, o po to 
ir vėl tęsė: 

tų cigaretę, godžiai leido pro nosį pilkšvų dūmu debesis 
ir susimąstęs tylėjo. 

Aš išnaudojau tą progą ir vėl prabilau: 
„Laike nėštumo moters organizme vyksta ne tik 

fiziologiniai, bet ir psichologiniai pasikeitimai. Gydy
tojas periodiškai seka juos ir padeda gimdyvei pasiruoš
ti svarbiam jos gyvenime momentui — gimdymui, kuris 
yra susijęs ne tik su dideliais skausmais, bet ir su 
rizika Laimė, kad moterys turi daugiau drąsos sutikti 
skausmus ir juos kantriau pakęsti negu vyrai. Kai ku
rie autoritetai netgi tvirtina, kad, jei vyrams tektų 
kentėti gimdymo skausmus, jie neturėtų nė vieno 
vaiko". 

Išgirdęs tai, jis lūpų krašteliais šyptelėjo. Papurtė 
galva. Nukratė ant cigaretės galo susirinkusius 
pelenus į peleninę ir vis tylėjo. 

.Mano akyse jūsų žmona užsipelnė garbės vainiko. „Daktare, prašau jus, nebandykit man pūsti 
dūmus, kad lytį nulemia vyras, nes dr. H. užtektinai o ne priekaištų. Mačiau, kaip ji skaudžiai pergyveno 
man plovė smegenis". JŪS" absurdišką reikalavimą, nes jos ašaros liejosi, kaip 

„O ne! Nebandysiu, o tik patvirtinsiu, kad tai yra šaltinio vanduo. Tačiau ji nepyko ant jūsų. Meiliai <.iu-
mediciniška aksioma". rėdama jums į akis, netgi pažadėjo tai, kas nuo jos 

Jis apžiūrėjo mane nuo galvos iki kojų. Suplojo nepareina, 
rankomis sau per kelius ir įsikarščiavęs suriko: Ponas, prašau jus, nesužeiskit nėščios moters šir-

„Taip aš ir maniau, kad esat dr. H. sąjungininkė!" dies ir nevirkdinkyt jos, nes Viešpats ne tik skaičiuo-
Ūmai pašokęs nuo kėdės, jis pradėjo nervingai po ja jos ašaras, bet mato ir atžymi kiekvieną jai padarytą 

mažą stažistų kambarį dideliais žingsniais iš kampo skriaudą, 
į kampą žingsniuoti B e t0- k a i P Jau i r ""įėjau* kad ir normaliai gimdy 

Netrukus'jo pyktis atslūgo. Jis atsikrankštė ir, ^ m a poteris gali numirta Apsaugok, Dieve, jeigu tas 
,. i i • atsitiktų jūsų žmonai! Kokia ziaun tragedija ištiktų 

priėjęs arčiau prie manęs, paklausė; .- , . . . •, _. ., _. , £ . . . 
A* * J u* L. x jūsų penkis, o gal net ir sesis vaikučius! O jums.. Argi 

„Atsiprašau, daktare, ar jus nieko prieš neturėsit, 
jei aš užrūkysiu?". 

„Labai prašau", ramiai atsakiau jam, nors ant 
sienos ir kabojo užrašas: ..Rūkyti draudžiama". 

„Ačiū", lakoniškai jis padėkojo ir vėl atsisėdo. 
Atsilošė į kėdės atramą. Laikydamas tarp dviejų pirš-

negrauztų sąžinės, kad savo nerealiu reikalavimu prisi-
dėjot prie jos mirties? Tikėkit manim, kad jūsų žmonai 
yra reikalinga sielos ramybė. Dėl Dievo meilės, nener-
vinkit jos!'* Nutilau ir laukiau reakcijos iš jo. 

(Bus daugiau) 
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MES SEKSIME 
BURIAVIMO KELIONĘ 

Pasikalbėjimas su Klaipėdos 
jachtklubo prezidentu Rimu Dargiu 

N I J O L Ė NAUSĖDIENĖ 

Pirmą kartą Lietuvos buriuo
tojai turėjo galimybe dalyvauti 
transatlantinėje Kolumbo rega
toje. Okupaciniais metais mūsų 
buriuotojai net svajoti negalėjo 
apie tokias varžybas ir turėjo 
pasitenkinti tik dalyvavimu 
vietinėse varžybose. O dabar 
balandžio 5 dieną per Lietuvos 
vartus — Klaipėdą į transatlan
tines varžybas išdidžiai išplau
kė Kauno „Laisvė" (kapitonas 
Miniotas) ir Klaipėdos „Lietu
va" (kapitonas St. Rudzevičius). 
Į plačiuosius vandenis jie išplau
kė kukliai, be ovacijų, be triukš
mo, tik išlydėti savo draugų ir 
artimųjų. Maršrutas — San Ju-
ano jlankos krantai. Kristofas 
Kolumbas Puerto Rico saloje 
buvo apsistojęs 1493 metais, 
antrą kartą perplaukęs Atlantą, 
tad čia jis tituluojamas San Ju-
ano fundatorium. Amerikos at
radimo jubiliejų Puerto Rico pa
grįstai sieja su savo sostinės San 
Juano įkūrimo 500 metinėmis. 
Šiame mieste visą šventinę 
programą finansavo „Kodak" 
firma. 

Plačiau apie šią kelionę pasi
kalbėjau su Klaipėdos jacht
klubo prezidentu Rimu Dargiu. 

— Pirmiausiai gal papasa
kotumėte apie patį jūsų 
jachtklubą. 

— Klaipėdos jachtklubas jun
gia visus Klaipėdos ir apylinkių 
buriuotojus. Žiemos metu yra 
ruošiami kursai. Juose paruo
šiame 3-čios eilės vairininkus, 2 
ir pirmos eilės. Buriuotojas, sėk
mingai perėjęs visas šias eiles, 
ruošiasi kapitono diplomui, kurį 
įsigijęs, turi teisę plaukioti bet 
kuriuose vandenyse. Aš turiu 
kapitono diplomą ir vadovauju 
Klaipėdos jachtklubui. Visi 
mūsų nariai yra tiktai mėgėjai, 
kurie tam skiria visą savo lais
vą laiką ir lėšas. 

— Kas jus paskatino tokiai 
kelionei? 

— Pereitais metais mes bu
vome pakviesti varžybų organi
zacinio komiteto dalyvauti „Ko
lumbas 92" transatlantinėse 
varžybose. 

— Kiek jūsų yra įgulos 
narių ir ar kalbate angliškai? 

— Iš viso mūsų jachtoje 
plaukė 8 žmonės. Tame tarpe 
„Lietuvos ryto" specialus ko
respondentas Gediminas Pilai
tis, kuris ėjo ir virėjo pareigas. 
Vienas iš mūsų kalba gerai ang
liškai, o kiti šiek tiek, taip, kad 
su kalba neturėjome sunkumų. 
Įgulos narių amžius tarp 34 ir 
35 metų. 

— Kokios talpos jūsų jach
ta ir kam ji priklauso? 

— Priklauso Klaipėdos jacht

klubui. Jachtos ilgis yra 51 pė
da. Vandens talpa yra 16% to
nos. Ši jachta yra praktiškai bu
rinė, bet turi atsargoje pagalbi
nį motorą. 

— Ar turite gerą navigaci
nę aparatūrą 

— Navigacinė aparatūra yra 
naujausia. Turime labai gerą 
radijo stotį su ultra trumpomis 
bangomis. Visą kelią mus lydėjo 
Klaipėdos hidrometeorologų 
siunčiama informacija, kuri pa
sitvirtino 80%. Mums dar reikė
tų įsigyti palydovinį oro progno
zių priėmimo aparatą, keletą 
reikalingiausių kompiuterių, 
pilnesnį burių komplektą. Kai 
iki etapo pabaigos buvo likę 
daugiau kaip 1000 jūros mylių, 
stiprus škvalas į skutus sudras
kė mūsų spinakerį. Kitiems tai 
niekis — pasikels kitas ir dar at
sargoje turi. O mes su vieninte
liu spinakeriu, pritaikytu silp
nesniems vėjams, buriavome la
bai atsargiai. Tačiau toks daly
kas labai psichologiškai slėgė 
įgulą. 

— Ar kas nors finansavo 
šią jūsų kelionę? 

— Buvo kreiptasi į Lietuvos 
vyriausybę, bet ši atsisakė mus 
finansuoti. Tada kreipėmis į vi
suomenę, įvairius verslininkus 
ir dviejų mėnesių laikotarpyje 
surinkome mums reikalingą 
sumą. 

— Kiek laiko užtruko šioji 
jūsų kelionė? 

— Iš Klaipėdos mes išplau
kėme balandžio 5 dieną ir 23 d. 
turėjome būti Lisabonoje, bet 
mums pasisekė atplaukti anks
čiau. Lisabonoje rinkosi šiauri
nė flotilės dalis, o kiti rinkosi 
Kadisoje. Iš ten mes plaukėme 
į Kanarų salas. Jose mus pasi
tiko lietuviai jūrininkai. Ten 
mes pasipildėme maisto ir ap
tvarkėme jachtas. Lietuviai 
jūrininkai labai nuoširdžiai 
mums padėjo. Iš Kanarų salų 
iki Puerto Rico Atlanto vande
nyną nugalėjome per 16 parų. 

— Ar bandėte pastatyti 
kokį rekordą ir, jei taip, tai ar 
tas jums pavyko? 

— Galutiniai rezultatai dar 
nesuskaičiuoti, bendrai greičiau 
už „Lietuvą" atplaukė ameri
kiečių jachta „Crissy", italų 
„Nostro Azzuro", vokiečių 
„Schlussel von Bremen", Puer
to Rico „Danza" ir dar kelios 
jachtos, kurių lenktyninis rei
tingas aukštensnis. Kiek vėliau 
užbaigė „Laisvė", preliminari
niais duomenimis irgi patenka 
į greičiausiųjų dešimtuką. Tai 
nuostabu! Pirmą kartą dalyvau
dami tokiose varžybose, lietu
viai sugebėjo aplenkti dešimtis 

jachtų iš tokių pasaulio šalių, 
kur buriavimo sportas yra pres
tižinis. Tas mums buvo labai 
malonu. Iš viso varžybose daly
vavo apie 200 jachtų, ir mes 
ieiname į penktą vietą. 

— Ar turėjote kokių sunku
mų kelionėje? 

— Sunki buvo kelionės pra
džia. Šiaurės jūroje reikėjo 
plaukti prieš vėją. Temperatūra 
buvo žema, pūtė 5,6 balų saitas, 
stiprus vėjas. Anglų kanale bu
vo stipri priešinė srovė ir prie
šinis vėjas virš 8 balų. Visą 
laiką arba lijo, arba snigo. Taip 
prasikankinome 3 paras. Atlan
to vandenyne buvo geriau. Rim
tesnių avarijų ir gedimų išven
gėme. 

— Kokiu būdu pasiekėte 
Chicagą? 

— Po pabaigos Puerto Rico 
atskridau į Chicagą aplankyti 
gimines. Apsistojęs pas Aleksą 
Lauraitį įf Žadu paviešėti sa
vaitę laiko. 

— Kiek žinau, tuo kelionė 
jūsų dar nepasibaigė. Koks 
tolimesnis jūsų kelionės 
maršrutas? ...... . 

— Aš esu vienas iš tų, 
kuriems tolesnis „Lietuvos" 
maršrutas beveik aiškus — per
plaukus Ramųjį vandenyną, nu
sigauti iki Australijos, po to, 
perplaukus Indijos vandenyną, 
sustosime trumpam Pietų Afri
koje, Cape Town. Iš ten per At
lantą plauksime namų link. 
Kelionei aplink pasaulį per 
daug nesigarsindami, ruošėmės 
iš anksto. Mūsų jachtą atpluk
dys į New Yorką ir ten ją ap
tvarkę išplauksime l~pa*saulinę 
kelionę. Ieškome, kas_ galėtų 
mus šioje kelionėje lydėti radi
jo ryšiu. Su Lietuva per mūsų 
radiją mes jau nebegalėsime 
susisiekti, per tolimi atstumai. 

, Ir šiuo klausimu imifu žada 
padėti V. Repšys. Jis tūri savo 
radijo stotį ir yra radijo mėgėjas. 
Planuojame išplaukti liepos 

- viduryje ir Australiją pasiekti 
maždaug rugsėjo pabaigoje. 
Pasikliauname savo jėgomis, 
gerais orais ir geranoriškų 
rėmėjų nusiteikimu. Tokią ke
lionę mes pirmi atliksime. 

— Toks bendrai yrą visas 
šios jūsų kelionės tikslas? 

— Pirmiausiai, aišku, iškelti 
Lietuvos vardą, parodyti pa
sauliui, kad mes turime jūrą ir 
neblogesnių jūrininkų, negu 
kitos valstybės. Mūsų jachtos 
laivugalyje plevėsuojančią 
trispalvę varžovai ir publika 
pastebėjo. Pasaulio jachtingo 
parade visiškai natūraliai 
atrodė ir du išsirikiavę lietuvių 
burlaiviai. Tas sudarė didelę 
garbę mums, ir tikimės, kad lie
tuviai didžiuosis su mumis 
kartu. 

— Ką gi, ačiū jums už ma
lonų pasikalbėjimą. Ir gero 
vėjo! 

— Reikia tiktai didžiuotis ir 
stebėtis tokia mūsiškių buriuo
tojų drąsa ir veržlumu. Jie juk 
pirmą kartą išplaukė į plačiuo
sius vandenis, nugalėjo juos ir 
plaukia toliau aplink pasaulį. 
Šiuo savo žingsniu jie tikrai 
dabar atkreips ne tik viso pa
saulio dėmesį, bet ir Lietuvos 
vyriausybė dabar pati žiūrės į 
juos kitomis akimis. Tikiuos, jie 
bus labai karštai sutikti sugrįžę 
į gimtąjį Klaipėdos uostą, ne 
taip, kaip iš jo buvo išlydėti. Sia 
savo kelione ir vėl lietuviai pa
rodė visam pasauliui, kokia yra 
stipri ir nepalūžtanti lietuviška 
dvasia, koks yra lietuvis. Tegul 
Dievas juos lydi šioje rizikingo
je kelionėje, o mes lietuviai se
kime ją ir malda prisidėkime 
prie jos. 

PREZ. NIXONAS -
NEUŽMIRŠTAMA ASMENYBĖ 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

CLASSIFIED GUIDE 

Neseniai sukako 20 metų nuo 
Watergate istorijos. Šia proga 
vėl iškilo Nixono asmenybė ir 
anų dienų veikimai. 

Tačiau laikas ir nauji įvykiai 
amerikiečių sąmonėje išdildė 
neigiamas pasekmes. Nixono 
pavardė ir šiandien atkreipia 
kiekvieno amerikiečio dėmesį. 
Jo nuomonė ir patarimai šių 
dienų gyvenime ir politikoje 
labai realūs. 

Artėjant 80 metų gimtadie
niui, Nixonas jau eina lėčiau, jo 
pečiai daugiau sulinkę. Amžius 
ir pergyvenimai paveikė jo as
menį. Tačiau jo protinis pajė
gumas nepasikeitė ir, galima 
sakyti, daugiau paaštrėjo negu 
kitų žymių Amerikos asmenų. 
Daugiausia R.,Nixonas mėgsta 
skaityti istoriją. Jis išvedė 
įdomią paralelę tarp Boris 
Jelcino ir Ross Perot. 

Per paskutines savaites R. 
Nixonas savo"' namuose Park 
Ridge, N.J. turėjo pokalbį su 
dviem U.S. Nev s redaktoriais. 
Šiame pokalbyjejis pabrėžė, kad 
paskutinė ir svarbiausia istori
jos eiga dar nepasibaigė. Šio 
šimtmečio pabaiga gali būti 
svarbi pasaūle vadovavimui, 
kai dėl jo varžysis Amerika ir 
Rusija. 

Dabar dažnai sakoma, kad pa
sibaigė Šaltasis karas ir laisvė 
laimėjo. Nixor3S£ sutinka tik su 
pirmąja šio tvirtinimo dalim. 
Taip, komunizmas žlugo, tačiau 
laisvė dar tebėra teismo salėje. 
Komunizmo sėkla buvo pasėta 
Rusijoje šio šimtmečio pradžioje. 
Jeigu dabar, žlugus komunizmui, 
laisvė bus ten nsrai įgyvendin
ta, tada šis pasisekimas pasieks 
visą pasaulį. 

Sio meto infliacija, etniniai 
neramumai ir nepajėgumas 
kraštą tinkamai valdyti yra nei
giamos aplinkybės dabartinei 
valdžiai, vadovaujamai Jelcino. 
Per šiuos metus R. Nixonas 

yra pabrėžęs, kwl Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms yra gyvy
binis klausimas Rusijos Fede
racija. Jeigu ten nepavyks de
mokratinis procesas, tada Ame
rikai gali kainuoti šimtas bili
jonų dolerių nauįam apsiginkla
vimui. *•* 

Tuo pačiu jis pSbrėžė. kad čia 
neužtenka vienrjfakarų valsty
bių pagalbos. Piltfmtrnjn pašau-T 

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ DRAUGIJA RENGIA 

10-tąJĮ FESTIVALĮ-MUGĘ 
YVestern Blvd. park* tarp 43 ir 47 gatvės 

Kapos 10, 11 Ir 12 d . 
' ą 

>. 
š i o renginio gtobėjai-rėmėjai: City of Chicago. Oid Styte Beer 
ir Standard Federal Bank for Savings. 
Lietuviškais ir lenkiškais skanumynais č ia visus mait ins 
„Ramunė" , „F r i t zes " ir „Chesdan 's P izza" , L inksmins — 
„Bluegrass Survivors", „Ed Tyika Polka B a n d " bei Ričardo 
Šoko ir Algio Bylos orkestrai. „F la tb roke" , „N igh t l i f e " , 
„Sho tgun" ir „Gu i ta rs and Cadi l lacs" kapelos. 

Veiks karuselė; bus galima įsigyti įvairių rankdarbių ir pama
tyt i „magic show". 

šeštd ir sekmd. vaidins vaikų myl ima „Gar f ie ld Goose " . 

Platesnei informacijai skambinti: V. Utara, 312-847-0664. 

Vigus kviečia BPLNS Draugi ja. 

Klaipėdiečiai atsisveikina su „Lietuvos" įgulos buriuotojais A. S tumbros 
nuotr . 

REAL ESTATE 

linio karo Maršalio planui 
pavyko atstatyti Europą todėl, 
kad buvo pasilikęs pagrindas. 
Reikėjo tik Amerikos inicia
tyvos ir pinigų. 

Dabar yra kita situacija. 
Dabartinė Rusijos Federacija to 
pagrindo po kojomis neturi. 
Pagrindą reikia jiems patiems 
naujai surasti ir atstatyti. 

Nixonui jau iš anksčiau 
patinka Jelcinas. Jis yra skir
tingas nuo Gorbačiovo. Jelcinas 
tur i geresnių patarėjų, jis 
tvirčiau pasiryžęs įvesti naują 
ekonomiją. Rusijos Federacija 
daugiau pasikeitė ir palaiko 
Jelciną. Nixonas propaguoja ir 
remia jo poziciją. 

Įdomus yra Nixono palygini
mas, kad šiuo metu vyraujantis 
Amerikos prezidentinis kandi
datas Ross Perot savo elgsena ir 
idėjomis yra panašus į Jelciną. 
Tačiau Nixonas daug nekalba 
apie šių metų prezidentinius 
rinkimus ir jų kandidatus. Jam 
pačiam esant respublikonu, yra 
priimtinas G. Bush, kuris ir 
toliau nori matyti savo vedamą 
Amerikos politiką pasaulinėje 
arenoje. 

Tačiau Perot yra nauja asme
nybė, kuri savo idėjomis pa
traukė daugelio amerikiečių dė
mesį. . 

Kai Perot pradėjo aiškiau kal
bėti apie užsienio politiką, tai ir 
Nixonas juo daugiau susido
mėjo. 

Nixonas savo politinėje karje
roje pakeitė pasaulio istorijos 
kryptį. Jam patinka buvę pa
saulio masto vadovai Churchi-
lis, De Gaulle ir Zhou Enlai. 

Nixono parašytoje ir prieš 10 
metų išleistoje knygoje >,VA
DAI", jis sako, kad, stirpūs 
pasaulio vadovai turi ir stiprią 
valią. Jie taip pat turi gabumų 
tą vajįą veiksmingai perduoti 
kitiems, Šiuos pasaulio vadovus 
jis mėgsta ne dėlto, kad jie jam 
patinka, bet tik dėl jų valios 
stiprumo. 

Dabar Nixonas gyvena ramiai 
savo namuose. Kiekvieną dieną 
vaikšto 3 mylias ir tikisi, kad 
vieną dieną jis dar rašys šių 
dienų Vadų istoriją. 

Iš tiktųjų jis pats yra žmogus 
su vado gabumais, tik galbūt 
nemano, kad jo mokėjimas vado
vauti viršija Jelciną ir Perot. 

GREIT 
PARDUODA 

HE/MAJC 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

FOR SALE 
Brlck bunga low, 4 bdrm. 2 
baths., 8 rms. f inished basement; 
61 & Kenneth. $ 1 1 9 , 0 0 0 . 

Cal l : 1 -708 -301-8063 

Onturfc KMIEOK MALTOUS 

3 7922 S. PuUski Kd. 
. 4365 S. ArcKer Ave. 

INTERNATIONAL 
T R A V i L C O N S U L T A H T S i*&& 

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

C A R G O — siunčiame oro l ini ja 

„ Ž A I B A S " — virš 10 skirtingų paketg pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9828 South 79th Avanua 2 M KahraH|ii gatvė 
mdiocy HM, Msnots 80487 VUntus Lietuva 
T — f o n a a (708) 430-7272 Telefonas 380-11S Ir 778-392 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

MISCELLANEOUS 

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

got, 376-1882 m 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
sas mus. 

FRANK Z A P O U S 
3 2 0 8 V i W e a t 95 th Stret 
T a i . — ( 7 0 8 ) 424 -8054 

(312) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chtcngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS CUMPUTIS 

«—; : ^~T.—~~~z> 

Kraustymas — Movlng 
Greitas, profesionalus patarnavimas Jums 
patogiu laiku, prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas 

Kreiptis: Vytas 
tai. 312-925-4331 nuo 8 v.r.—12 v.d. 

tai. 312-436-5219 nuo 5 v. p.p. 

JMZ ROOFING 8 
CONSTRUCTION CO. 

Custom carpentry, krtchens, bath-
rooms, recrooms & room additon 
constructjon. Aluminum siding, sof-
fit fascia & gutters. Replacement 
doors & windows, glass block, 
shingle flat (hot tar) modrfied rub-
ber & roll roofing (specialist at 
tearoffs). Froe astlmata. 

Call: 312-822-9888 

REAL ESTATE 

fl 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČ IUS 
8529 8. Kodzto Ave . , 

Chicago, IL 80829 

(312) 778-2233 
INCOMB TAX — INSURANCE 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irona BNnstruMene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tai. 436-7878 

FOR R E N T 

l i n u o m o j a m a a 3 k a m b . b u t a s 
Cicero apy t $200 į mėn. 

Skambin t i : 7 0 8 - 6 5 2 - 4 9 4 3 

I š n u o m o j a m a s 4 k a m b . butas II 
aukšte Brighton Pk. apyl inkėje 
v ienam ar 2 suaugus iems. Be 
gyvuliukų. 

T e l . 3 1 2 - 2 4 7 - 3 8 3 8 

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

Tel. 708-361-5594 

IŠNUOMOJAMAS BUTAS; 3 kamb., 
1 mieg., „appliances",pastate gyvena 
pensininkai; sav. užmoka už šilumą. 
$350 į mėn. + „security". 62 St. ir 
Spaulding apyl. 

Skambinti: 312-434-7100 

FOR RENT 
6 rm. apt., stove, refrig., carpeting, 
balcony, heat and cooking gas free. 
Ouiet bidg. $550 a month. 

Tel. 708-448-/097 

HELP WANTED 

Ieškoma moter is prižiūrėti seny
vą moterį, padėti namų ruošoje ir 
gyventi kartu. Skambint i : 

Richard , t e l . 7 0 8 - 3 0 1 - 0 8 0 4 

laikoma subrandusi motsrla, kuri 
norėtų gyventi Park Ridge (netoli O'Hare 
aerodromo) ir padėti vyr amžiaus moteriai 
namų ruošoje, valgio gaminime, apsiren
gime Maistas ir alga. 

Kralptls: 708-825-6404 

U.S. SAVINGS BONDS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. 
Nr. 10. 327 psl $10.00 

MOTERIS SU BALTU CHALATU, gydytojos K. Ši
mait ienės dienoraštis. 494 psl $20.00 

KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. Jonas Velu-
tis. 330 psl $7.00 

LITHUANIANS IN THE USA, aspects of ethnic 
identity. David Fainhauz. 246 psl $15.00 

LITHUANIAN DIASPORA KONIGSBERG TO 
CHICAGO. Antanas. J . Van Reenan 329 
psl $25.00 

ANAPUS HORIZONTO. Austral iškos apysakos. 
Ava Saudargienė. 189 psl $9.50 

LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI 
METAI . Jonas Dainauskas 352 psl $15.00 

RUDENIO VYNAS, eilėraščiai. VI. š lai tas. 52 psl. 
$5.00 

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



Būrelis Lietuvos vaikų Brookfield zoologijos sode. Juos, atvykusi 
gydytis, globoja „Lietuvos Vaikų Viltis". 

JAV KATALIKAI REMIA 
LIETUVOS BAŽNYČIA 

Iki šių metų birželio 18 d. 
JAV Vyskupų konferencijos 
Komisija Vidurio bei Rytų 
Europos šalių Bažnyčioms pa
dėti Lietuvos Bažnyčiai yra 
paskyrusi po 100.000 dol. kas 
mėnesį nuo tokios talkos pra
džios 1991 metų vasario mėn. 
Septyniolikoje buvusios sovie
tinės imperijos valdytų kraštų 
pakartotinai lankėsi arkiv. 
John L. May vadovaujamas še
šių vyskupų komitetas ir kun. 
Jurgio Šarausko komisija, savo 
piniginę talką, ryšius, asmenis 
ir lėšas skirdama trims sritims: 
kunigų bei vienuolių lavinimui, 
religiniam auklėjimui (kateche
tikai) ir susižinojimo priemo
nėms. 

1990 spalio mėn., matydami 
pasikeitimus Rytų Europoje, 
JAV vyskupai įsteigė komisiją, 
kuri lankė ir lanko šias šalis — 
šiuo metu buvusioje Jugosla
vijoje. Lietuvoje buvo vyskupų 
atstovybė, o kun. Sarauskas jau 
su ja 1992 metais Lietuvoje 
tarėsi penkis kartus. Visi JAV 
VK gauti prašymai turi būti 
krašto VK patvirtinti arba jos 
pateikti, nes visos talkos pro
gramos siekis yra padėti 
Bažnyčioms atsikurti ir vystyti 
sielovadą. Tardamiesi su ameri
kiečiais, vietos vyskupai savo 
tarpe susirenka (Bulgarijoje ta 
proga įvyko iš vis pirmasis tos 
šalies keturių katalikų vyskupų 
pasitarimas), svarsto krašto ka
talikų poreikius ir nustato pir
menybes. 

Iš savo pusės JAV VK komi
sija įvertina prašymus, nes pa
galba būna apgalvota. Pavyz

džiui, 1992 m. Lietuvos vysku
pai prašė 1.114.520 dol., o komi
sija galėjo išmokėti 858.260 dol., 
kurie buvo JAV patvirtinti, 
suderinus visų 17-kos kraštų 
šių metų poreikius. VK ne tik 
skiria lėšas iš rinkliavų, bet ir 
padeda užmegzti ryšius su 
katalikų universitetais bei ki
tomis įstaigomis, kurios savo 
ruožtu skiria stipendijas, siun
čia žinovus, pamokslininkus, 
knygas, liturginius reikmenis, 
medicinišką pagalbą ir kita. 

1991 metų pirmoji visos JAV 
Bažnyčios rinkliava parūpino 
6,4 milijonus dolerių Rytų 
Europos katalikams. Pagal 
1992 metų įnašus, manoma su
telkti apie 8 mil. dolerių ir tiek 
pat 1993 metais. Iš šių, jau tu
rimų ir gausimų, lėšų JAV 
vyskupai Lietuvai yra paskyrę 
iš viso 1.728.528 dol. iki 1992 m. 
vidurio. 

Kun. J. Sarauskas pranešime 
per antrąją Rytų Europos tau
tybių sielovados konferenciją 
Washingtone birželio 26 d. pa
aiškino, kad JAV VK nusista
čiusi neskirti lėšų statyboms ar 
remontams. Tačiau yra dvi 
išimtys — Albanijos katalikų 
katedra ir katalikiška spaus
tuvė Kaišiadoryse, kuriai 
statyti išmokėta Lietuvos VK 
200.000 dol. Lietuvos katalikų 
spauda papildomai 1992 m. 
gavo 53.000 pašalpą popieriui ir 
spaustuvių išlaidoms. 

Masinio susižinojimo priemo
nėms Lietuvoje per 18 mėnesių 
dovanota arti 700.000 dol. 
(įskaitant minėtas lėšas spau
dai). Kaip ir keliose kitose 

šalyse, JAV vyskupai paskyrė 
259.000 dol. katalikiškai TV 
studijai įrengti. Įtaisyta 10 dau
ginimo prietaisų, kompiuteriai 
vyskupijų raštinėms, Lietuvos 
Katalikų informacijos centrui 
skirta parama. Lietuvos Vysku
pų konferencijai taip pat 
nusiųsta lėšų kurtis ir sielo
vadinę veiklą vystyti. 

Religinio auklėjimo srityje 
daugiausia paramos duota Sv. 
Kazimiero kolegijai Romoje 
$375.000 dol.1991 m. ir 200.000 
dol. šiemet, nes ten mokosi 14 
klierikų ir 4 kunigai iš Lietu
vos. Parūpinta dar 37.000 dol. 
stipendijos bažnytinės muzikos 
studentams iš Lietuvos, studi
juojantiems JAV bei Romoje. 
JAV VK padės steigti socialinių 
mokslų fakul tetą Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune. 
Pernai visose šešiose vyskupi
jose jau įsteigti katechetikos 
centrai su vaizdinėmis priemo
nėmis, ryšiais, tarnautojais, 
JAV vyskupams paskyrus 
170.000 dol. centrams įsteigti ir 
medžiagai parūpinti ar pasi
gaminti. Tuo būdu švietimo 
sričiai ligi šiol duota 347.000 
dol. katechetikai ir 575.000 dol. 
klierikų bei kunigų lavinimui 
Šv. Kazimiero kolegijoje. 

Sudėjus 1991 rinkliavą ir pri
skaičius dar neužbaigtą 1992 m. 
vajų per visas JAV, Lietuvos 
Bažnyčiai paskirta iš viso 12% 
Rytų Europai skiriamų teklių 
(1.728.523 dol.). 

Kun. J. Šarausko komisija 
yra paruošsui du filmus apie 
Rytų Europą. Drauge su Tarp-
konfesine televizijos komisija, 
kurioje dalyvauja katalikai, žy
dai, baptistai ir JAV Bažnyčių 
santalka, išleido vienos valan
dos apžvalgą „Laikas statyti" 
(A Timė to Build) 1991 spalio 
mėn., rodytą per komercinę 
televiziją. Š.m. birželio mėn. 
platina 15 min. filmuką „Iš 
tamsos" (Out of Darkness), 
rodytą ir vysk. P. Baltakio Sie
lovados tarybos suvažiavime 
Jaunimo-centre liepos 4 d. 

Kai Rytų Europos pagalbos 
komisijos direktorius kun. J. 
Sarauskas vyskupų talką api
būdina, pabrėžia komiteto nusi
statymą tų 17-kos šal ių 
Bažnyčias ir žmones parodyti 
Jautriais, išsilavinusiais, prie

spaudą ištvėrusiais" ir kad JAV 
katalikų talka privalo būti 
„santūri bei nuolanki". 

Pagrindinė 1992 metų rink
liava daugelyje vyskupijų vyks 
rudenį. Parapijos dar dosniau 
atsiliepia, kai jose lankosi su 
Rytų Europa susipažinę asme
nys, apibūdinantys Bažnyčios ir 

pačių Šalių padėtį, perduo
dantys Rytų Europos katalikų 
gilų, ištvermingą tikėjimą, 
kuris nuo 1989 m. susiduria su 
anksčiau nepažintu pasauliu, 
visuotinės Bažnyčios kaita ir 
naujais uždaviniais savo 
tikinčiąją ateitį kurti. 

A. Saulaitis, S J 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. liepos mėn. 9 d. 

BALTIC STORES & CO. 
(Z. Juras & V. Juras). 

11 London U n t , Bromloy, Ksnt, BR1, 4HB, 
Engtai*. Tsl. 081-460-2592. 

Fax 081-318-7643. 
Siūlome pasinaudoti mūsų įvairiapusišku ekonominiu 

bendradarbiavimu su Lietuva. 
I i AngMJos siunčiam*: 
Geriausius dabar pasaulyje gaminamus vaistus, 

angliškas ir kitų kraštų medžiagas, avalynę, rūbus, elektro
nines prekes. Rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu. 

Specialiu 1902 siuntinys Nr. 1. 
Vyriška arba moteriška striukė, išeiginiai marškiniai ar

ba bliuskutė, sportinis moteriškas arba vyriškas kostiumas, 
moteriškas arba vyriškas nertinis, vyriški arba moteriški spor
tiniai arba reguliarūs batai. Siuntinio kaina $440.00 (Oro 
paštu). 

Bsfconfcursnclnle maisto siuntinys Nr. 2 t ik u i 
$110.00. 

10 dež. įvairios konservuotos mėsos, 2 sv. ryžių, 4 sv. 
makaronų, 100 gr. tirpstančios kavos, 4 sv. cukraus, 2 dėž. 
šprotų, 2 sv. dešros, 2 sv. sūrio, 2 sv. pupelių kavos, 1 bu
tiniai arba reguliarūs batai. Siuntinio kaina $440.00 (oro 
paštu). 

PERVEDAME PALIKIMUS I Lietuva arba kitus kraš
tus pageidaujama valiuta, atliekame visas finansines ir 
banko operacijas, aukščiausiu klijentui kursu, priimame 
trumpalaikes arba neriboto laiko investicijas, sudarome 
testamentus bei administruojame nuosavybes, tarpi
ninkaujame įvairių dokumentų sudaryme. 

Už Investicijas mokame 9% metinių palūkanų (bruto). 
PATARIAME IR TARPININKAUJAME PERKANT 

VAKARŲ BENDROVIŲ AKCIJAS, INVESTMENT 
TRUST AKCIJAS, UNTT TRUSTS. 

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU. 

A.tA. 
ONUTĖ MAŽONYTĖ 

NORKIENE 
Gyveno Milwaukee, WI. 
Mirė 1992 m. liepos 6 d., sulaukusi 87 m. amžiaus. 
Gimė Anglijoje, Londone. Baigė mokytojų seminariją Lon

done. Buvo anglų kalbos privati mokytoja Kaune. 
Giliame liūdesyje pasiliko: seserys — Aldona Mažonytė 

Manente, Romoje, Italijoje ir Marytė Mažonytė Happ, 
Milwaukee, WI bei kiti giminės Europoje ir JAV-bėse. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, liepos 10 d. Schmidt-
Bartlet laidojimo namuose, Vliet St., Mihvaukee, WI. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 10 d Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto velionė bus nulydėta į Wisconsin Memo-
rial Park kapines. 

Nuliūdę seserys. 

Laidotuvių direkt. Schmidt-Bartlet. 

Mylimai Mamytei ir Močiutei 

A.tA. 
BRONEI MYKOLAITIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, jos mielą dukrą GENOVAI
T Ę JADVYGĄ MYKOLAITYTĘ BALTARAGTENE 
bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 

iri 

Sakalauskai 
Žukauskai 
Linartai 

.i 

ČIKAGOS TAURĖS 
TARPTAUTINIS FUTBOLO TURNYRAS 

SOLDIER FIELD 

PENKTADIENI, UEPOS 24 D. 

6:30 PM 
Lietuvos Rinktinė vt. 
Lenkijos Lech Poznsn 

8:30 PM 
Meksikos Guadalajsra CMvaa vs. 

JAV Rinktinė 

SEKMADIENI, UEPOS 26 D. 

5:30 PM 
Tračias Vlatos Rungtynės 

7:30 PM 
Čempionatas 

Blllatal: $20, $16, $12 
Bilietai Parduodami: 
Patria 2638 VV. 71 st St. Chicago, IL (312) 778-2100 
Liths SC 2614 VV. 69th St. Chicago, IL (312) 476-9100 

Pasaulio Lietuvių Centre Lemont, IL Sekmadieniais 

A.tA. 
BRONEI MYKOLAITIENEI 

mirus, liūdesy likusias dukras MEILUTE ir RŪTĄ, 
sūnus KAZĮ 
užjaučiame ir 

• 
i ?• 

ir KOSTĄ ir jų seimas nuoširdžiai 
kartu liūdime. 

Vida ir Vytenis Šilai 

Čia gaunami Ir autobusų blllatal. T*cK&ffi£> 

A.tA. 
ANTANINAI HORNIENEI 

mirus, heroišku pasišventimu ir mei
le ją globojusiai dukrai MEILUTEI 
KULIENEI, žentui PETRUI, dukrai 
JONEI KRAUSIENEI su šeima 
Australijoje, anūkams ir giminėms 
reiškiame užuojautą širdgėloj, nete
kus motiniška širdimi visus Jus 
mylėjusios. 

K. ir M. Ambrozaičiai 
Rūta Arbienė 
G. ir V. Balukai 
E. ir D. Bankai 
Juozas Barkus 
Julija Bubinienė 
J. ir A. Dagiai 
Jadvyga Dambrauskienė 
L. ir R. Dambrauskai 
J. ir A. Daugvilai 
J. ir Z. Galiniai 
Pr. ir D. Jarai 
V. ir Ir. Jonynai 

Beverly, Shores, IN 

J. ir N. Jurkšaičiai 
J. ir V. Jurkūnai 
V. ir I. Kasniūnai 
Leonas Nekus 
J. ir D. Noreikai 
H. ir D. Novickai 
G. ir Z. Mickevičiai 
V. ir J. Peseckai 
K. ir E. Pociai 
Elena Šileikienė 
J. ir Gr. Stankūnai 
Kl. ir A. Stravinskai 
Adolfas Valeška 
J. ir N. Vazneliai 

J 
GAIDAS-DAIMID 

E U D E I K I S 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 
4330-34 S. California Avenue 

Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-0862 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
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 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

H312M76-2345 

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 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose . 
Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DON ALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. liepos mėn. 9 d. 

TĖVYNEI MŪSŲ 
TURTAS, KRAUJAS IR 

GYVYBĖ 
Tokiu šūkiu Veiviržėnų 

,,Tėviškės" draugija kviečia 
liepos 25 d. dalyvauti 200 metų 
Magdenburgo teisių suteikimo 
Veiviržėnų miesteliui minėjimo 
iškilmėse, kurios prasidės 15 
vai. prie laisvės paminklo. 1511 
m. jau minimas Veiviržėnų 
miestelis. 1754-1767 m. gavo 
prekybos privilegijas, o 1792 m. 
suteiktos Magdenburgo teisės. 
Ta proga Veiviržėnų muziejaus 
steigėjų organizacinis komitetas 
išleido šį atsišaukimą: „Visi 
mes turime tėvynę, tėviškę ir 
gimtuosius namus. Likimo iš
blaškyti po visą pasaulį ir čia 
gyvenantys palikome darbus, 
kurie puošia ir garsina ją. Vei
viržėnuose visuomenės stei
giamas Istorinis-Etnografinis 
Gimtinės muziejus surinks 
žinias bei daiktus apie jus ir 
saugos ateit ies kartoms. 
Kiekvieno pareiga ir pasididžia
vimas prisidėti kuo galime prie 
šio kilnaus tikslo". 

Amerikoje gyvena būrys 
veiviržėniečių. Kai kas iš jų 
vyks į šią šventę. 

V.K. 

x Algirdas A. Lizdas, Oma
ha. Nebraska, „Draugo" nuošir
dus rėmėjas, garbės prenumera
torius, su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu pridėjo ir 40 
dol. dienraščio palaikymui. La
bai dėkojame. 

x „Draugo" renginių komi
teto labai svarbus susirinkimas 
įvyksta trečiadienį, liepos 15 
dieną, 7 vai. vakare Marijonų 
vienuolyno patalpose. Teks ap
tarti daug tikrai svarbių rei
kalų, tad prašome visus narius 
dalyvauti pasitarime. 

x Muziko Ričardo Šoko va 
dovaujamas orkestras gros 
Lietuvių dienų festivalyje, kuris 
vyks tris dienas — penktadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį 
Brighton Parke tarp 43-čios ir 
47-os gatvių ir tarp Western 
Avenue ir Western Blvd. Sis 
orkestras gros visas tris dienas 
ir bus paįvairinamas lietuviš
komis dainomis bei puikia 
estradine muzika. 

x „ D r a u g o " lėšų vajaus 
telkimo banketas šiais metais 
įvyks rugsėjo 27 dieną Martini-
que didžiojoje salėje. Kviečiame 
visus rezervuoti tą vakarą savo 
dienraščio reikalams. 

x Jonas Kavaliūnas, žino
mas pedagogas, visuomeni
ninkas, pedagogikos raštų kū
rėjas, nuo šio rudens Vytauto 
Didžiojo universitete, Kaune, 
dėstys vokiečių kalbos mokymo 
metodiką. Šiuo metu rengia 
anglų kalbos mokymo vadovėlio 
antrąją dalį. 

x I r e n a Si levičienė iš 
Kauno, lydima savo dėdės Albi
no Banio, apsilankė „Draugo" 
redakcijoje, norėdama padėkoti 
už jai siuntinėjamą mūsų dien
raštį viešnagės Amerikoje metu. 
I. Silevičienė buvo apsistojusi 
San Francisco mieste ir kartu 
su tenykščiu tautinių šokių 
vienetu „Vakarų vaikai" daly
vavo IX Tautinių šokių šven
tėje. „Vakarų vaikų" šokėjų 
grupei nuo pat įsikūrimo vado
vauja Danutė Janutienė. 

x Dr. Nijolė Remeikienė, 
dr. J. Bužėnas ir dr. Romualdas 
Povilaitis papasakos savo pa
tirtį, dirbant Lietuvoje, sek
madienį, liepos 12 d., 12 vai. po 
pietų Lemonte, Lietuvių centre. 
Susirinkimą ruošia ADAL 
(American Dental Assistance to 
Lithuania). Visi suinteresuotie
ji yra kviečiami atvykti. 

x Juozas Ardys, Fairvievv, 
Pa., „Draugo" garbės pre
numeratorius, pratęsė pre
numeratą su prierašu: ...„pri
dedu „Draugui" ir 50 dol. 
auką, kad „Draugas" išlaikytų 
lietuvišką diasporą šiame kon
tinente tvirtą ir pajėgią remti 
pozityvias pastangas Lietuvos 
šviesesniam rytojui". Nuoširdus 
ačiū už paramą savai spaudai ir 
laiškutį 

x Naujas, NEBRANGUS, 
MAISTO siuntinys tik $49: 
mėsos gaminiai, cukrus, kava. 
aliejus, vaisiai ir kt. produktai. 
Pats populiariausias 55 SVA
RŲ siuntinys iš įvairių pro
duktų tik $85; 22 SVARAI tik 
mėsos gaminių irgi $85. Prie 
visų siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Trans-
pak, 2638 W. 69 St„ Chicago. 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Priėmimas Lietuvos ministrui 
pirmininkui 

Vliko Tarybos veiklos paskutiniame posėdyje, įvykusiame Chicagoje š.m. birželio 27 d., dalyvavę 
atstovai. Iš k.: I eil. — Balys Račkauskas, dr. Jor.as Valaitis, Joana Danilevičienė, Algis Regis 
— pirmininkas. Teodoras Blinstrubas — sekretorius, Aldona Kačinskienė, Grožvydas Lazauskas 
— reikalų vedėjas. II eil. — Mečys Valiukėnas, Viktoras Naudžius, Ramūnas Buntinas. Petras 
Noreika, Apolinaras Bagdonas, Rimantas Žemaitaais-Kunčas, Petras Dirda, Juozas Lekas, Vladas 
Šoliūnas, dr. Feliksas Palubinskas, Kasparas Radvila ir Vytautas Žukauskas. 

Nuotr. J . T?mulaič io 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VLIKO TARYBOS 

PAREIŠKIMAS VISUOMENEI 

Liepos 2 d. Stanley Balzekas 
surengė vakarienę Lietuvos 
Respublikos ministro pirmi
ninko Gedimino Vagnoriaus 
garbei. Vakarienė įvyko Eileen 
Mackewich namuose. Tai buvo 
proga aukščiausiajam Lietuvos 
pareigūnui artimai susipažinti 
su įtakingais finansininkais, 
pramonininkais ir oficialiais as
menimis. Apie penkiasdešimt 
žmonių iš Chicagos, Washingto-
no, Londono ir Paryžiaus vienas 
po kito klausinėjo G. Vagnorių 
apie darbo galimybes Lietuvoje, 
siūlė konkrečius projektus. Su 
ministru pirmininku taip pat 
tarėsi Tom Minor — Chicagos 
susigiminiavusių miestų pro
gramos organizatorius, Kana
dos konsulas Dag Valantine, 
Jungtinių Valstijų Užsienio 
ryšių komisijos bei Illinois 
„Humanities Council" atstovai. 
Prėmime dalyvavo ir Lietuvos 
Kultūros bei Švietimo ministras 
Darius Kuolys. Jis yra ir Tarp-

Jauna lietuvaitė, atvykusi į Amerika 
gydytis, susipažįsta su Brookfield 
zoologijos sodo „pabaisa". 

x Ona Rušėnas iš Chicago, 
111., lietuviškos spaudos nuošir
di rėmėja, buvo atvykusi į 
.,Draugo" administraciją ir ta 
proga dienraščio stiprinimui pa
aukojo 50 dol. Labai dėkojame. 
O Rušėnas šiomis dienomis iš
vyksta ilgesnių atostogų į Flo
ridą. 

x Alfonsas ir Vlada Par-
gauskai (IL) įsijungė į IX 
Tautinių Šokių Šventės rė
mėjų tarpą su 250 dolerių auka. 
Lėšų telkimo komisija nuošir
džiai dėkoja už paramą. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

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 beųueath 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. 

SIELOVADOS 
TARYBOJE -
LIETUVOS IR 

IŠEIVIJOS 
RŪPESČIAI 

Liepos 4 d. Jaunimo centre 
10-3 vai. posėdžiavo vysk. 
Pauliaus Baltakio Sielovados 
taryba jau ketvirtame meti
niame suvažiavime. Po prel. 
Juozo Prunskio spaudai premi
jos įteikimo „Ateities" žurnalo 
redaktorei Danutei Bindokienei 
prasidėjo pranešimai, visų pir
ma apie Lietuvą. Kun. A. 
Saula i t i s apibūdino Lietu-
vos-išeivijos religinį sąlytį, o 
kun. Vytautas Brilius, MIC iš 
Lietuvos, studijuojantis Romo
je , apibendrino Lietuvos 
Bažnyčios padėtį bei užda
vinius. Nekalto Prasidėjimo 
sesuo Margar i ta labiau 
supažindino su vienuolių veikla, 
o iš Lietuvos kazimierietė ses. 
Ramutė kalbėjo apie Pažaislio 
vienuolyno atkūrimą, kuriam 
reikia talkos. 

Popietinėje dalyje Danguolė iš 
Los Angeles perskaitė prane
šimus apie sielovadą JAV vaka
ruose — Dalilės Polikaitienės iš 
Šv. Kazimiero parapijos ir L.A. 
vyskupijos, Seattle ir San Fran
cisco apylinkių reikalus iš ten 
gyvenančių laiškų. Kadangi 
torontiškis Vincas Kolyčius ne
galėjo dalyvauti, buvo perskai
tytas pranešimas apie pasau
liečių veiklą tame mieste ir 
siūlymas telkti 3-4 asmenų bū
relius lietuvių parapijoms lan
kyti. Kun. Edis Putrimas, Va
sario 16 gimnazijos kapelionas. 
7 mėn. lankęsis P. Amerikoje, 
apibūdino penkių tenykščių 
šalių lietuvių dvasinius reika
lus. 

Suvažiavimas baigėsi vysk. P. 
Baltakio pranešimu apie lan
kymąsi Anglijoje bei Škotijoje. 
Petrapilio lietuvių pastangas at
gauti bažnyčią, naujus.,Tikiu" 
vadovėlius (gaunamus ir „Drau
ge"), Pasaulinę jaunimo dieną 
Denver, Colorado, 1993.8.11-15. 
kurioje dalyvautų ir jaunimo iš 
Lietuvos. 

Suvažiavime dalyvavo apie 
55-60 asmenų iš įvairių miestų 
bei kraštų. 

AS 

x Dana Kavalienė iš Chica
go, 111., lankėsi „Draugo" admi 
nistracijoje ir pasirinko įvai
riausių leidinių už didesne 
sumą. 

x Vladas Žukauskas iš Ri-
ver Forest, 111., atsiuntė mokes
tį už dvi „Draugo" prenumera
tas ir dar paaukojo 40 dol. dien
raščio stiprinimui. V. Žukauską 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už auką labai dėkojame. 
Ta proga sveikiname Zitą 
Marčiulionis kaip naują „Drau
go" skaitytoją. 

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Taryba 1992 m. 
birželio 27 d. savo posėdyje 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus Kristalų salėje, 
vykdydama Vliko Seimo 1991 
m. lapkričio mėn. 1-3 d. nuta
rimą, baigė savo politinę ir ad
ministracinę veiklą. 

Vlikas, susikūręs 1943 m. 
lapkričio mėn. 25 d. Lietuvos po
grindyje, ryžosi demokratinės 
tautos pajėgas apjungti vienin
gai kovai Lietuvos nepriklau
somybės atstatymui. Komunis
tinei sovietų santvarkai grįžus, 
greit paaiškėjo, kad pakartotina 
sovietų okupacija nebus laikina. 
Klastingai prisidengusi demok
ratijos, lygybės ir socialinio tei
singumo šūkiais, ji aršiausiomis 
priemonėmis vykdė lietuvių 
tautos genocidą. Kova už tautos 
egzistenciją buvo sunki ir ilga, 
pareikalavusi viso pasaulio 
lietuvių pastangų. 

Vlikas, veikdamas tarptau
tinėje plotmėje, ypatingą dėmesį 
kreipė į politinius ryšius su 
JAV-mis Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo ir bolševikinės 
okupacijos nepripažinimo 
reikaluose. Sovietų komunisti
niam imperializmui pradėjus 
byrėti, Lietuva 1990 m. kovo 
mėn. 11d. deklaravo savo nepri
klausomybės atstatymą. Šian
dien Lietuva sunkiai kyla 
iš komunizmo okupacijos griu
vėsių naujam prisikėlimui. Ry
tų Lietuvos teritorija, įteisinta 
sutartimi su Lenino valdžios 
Sovietų Sąjunga, vis dar tebėra 
už Lietuvos valstybinių ribų. 
Mažoji Lietuva, kovomis už 
laisvę per šimtmečius dengusi 
Lietuvių tautą nuo pražūties, 

tautinio Vilniaus Teatro fes
tivalio, įvyksiančio 1993 m. pa
vasarį, pirmininkas, todėl turėjo 
apie ką pasikalbėti su šio fes
tivalio konsultantu Bernard 
Sahlins. 

I vakarienę buvo pakviesti 
Lietuvos reikalus į viešumą 
keliantys informacijos prie
monių atstovai: „Chicago Tri
būne" Tarptautinių santykių ir 
Biznio skyrių redaktoriai, tele
vizijos produseris Norman Ross, 
jaų daug metų rengiantis laidas 
„Pavergtos tautos". 

Neabejotinai svarbu, kad šie 
įtakingi žmonės susitiko su 
Lietuvos ministru pirmininku. 
Tačiau galbūt svarbiausia, kad 
jie pirmą kartą sutiko vieni 
kitus, — įvairiausių sferų ir in
teresų veikėjai, neabejingi 
Lietuvos atstatymui. Juk nauji 
kontaktai visada žada naują 
impulsą veiklai. 

Danas Lapkus 

IŠARTI IR TOLI 

vis dar tebėra genocido stovyje. 
Vliko Taryba dėkoja lietuvių 

išeivijai, rėmusiai Vliko veiklą 
savo darbais, ištekliais ir kon
s t ruktyvia k r i t ika . Vliko 
Taryba, susirinkusi į savo 
veiklos baigimo posėdį, pagar
biai prisimena visas Vliko 
Valdybas, Vliko Tarybas ir jų 
pirmininkus. Tautos Fondas per 
savo atstovybes laisvajame 
pasaulyje, l ietuvių išeivių 
pastangomis sutelkė daugiau 
kaip 5 milijonus dolerių. Ši eko
nominė parama įgalino Vliko 
uždavinių vykdymą. 

Vliko Taryba savo veiklos 
baigiamajame posėdyje su bro
l iška meile ir dėkingumu 
prisimena lietuvių visuomenę 
Amerikoje ir kituose kraštuose, 
rėmusią Vliko Lietuvos laisvi
nimo pastangas. Lietuvos 
laisvės kelyje laisvo pasaulio 
lietuviai nepristigo ryžto ir 
tikėjimo tautos ateitimi. Ši 
mūsų dvasinė stiprybė telydi 
mus ateityje. 

Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto Taryba 

ir ją sudarančios politinės 
organizacijos 

NAUJI VAISTAI 
PRIEŠ VĖŽĮ 

Išrasti nauji vaistai prieš vėžį. 
Chicagos universitete bandoma 
juos pirmą kartą panaudoti, gy
dant žmogų. Jau pirmomis 
dienomis pacientas jautėsi gerai 
ir panoro pasigardžiuoti pica. 
Ligonis yra 57 metų. Vaistai 
sudaryti iš bakterijų, rastų Bra
zilijoje. Leidžiami į venas. Con-
rad Miller prostatos vėžys yra 
išsiplėtęs į kepenis. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— St. Petersburgo lituanis 

tinės Saulės mokyklos 1991/92 
mokslo metų pabaiga atšvęsta 
birželio 6 d. Dvidešimčiai 
mokinių buvo įteikti pažymė
jimai, dovanėlės ir premijos. Mo
kyklos vedėja yra Aurelija L. 
Robertson. Nauji mokslo metai 
prasidės registracija rugsėjo 12 
d. tose pačiose, Don Vista Com-
munity Center patalpose. 

— Tragiškųjų birželio įvy
kių minėjimas įvyko St. Peters
burgo Lietuvių klube birželio 14 
d., dalyvaujant arti 250 tautie
čių. Minėjmą atidarė ir paskai
tą skaitė klubo pirm. K. Jur-
gėla. Programai vadovavo D. 
Mackialienė. Minėjimas baigtas 
Lietuvių klubo choro dainomis. 
Chorui vadovauja muz. P. 
Armonas. 

KANADA 
— Kanados lietuvių jau

nimo sąjungos valdybą sudaro: 
O. Stanevičiūtė (pirmininkė), R. 
Laurinavičius, D. Baršauskaitė, 
Vika Ross, A. Paulionytė ir V. 
Čuplinskas. Valdybos inicia
tyva birželio pradžioje parla
mentarams į Otavą išsiųsta per 
800 laiškų dėl rusų kariuome
nės išvedimo iš Lietuvos. 

— St. Catharines, Ont. lietu
viai paminėjo sibirinių trėmimų 
sukaktį birželio 14 d. Iškilmės 
pradėtos Mišiomis, kurias auko
jo klebonas kun. Kęstutis But
kus, OFM. Jose dalyvavo or
ganizacijų atstovai su vėlia
vomis ir įspūdingai giedojo solis
tai. 

— Jurgis Gudinskas, veik
lus St. Catharines lietuvių vi
suomenėje, palaidotas birželio 8 
d. lietuvių kapinėse Missisau-
goje. 

St Balzfko suruoštame susitikime (iš kairės): Valentinas Ramonis, Lis Mackewich, Eileen Macke-
wich, ministras Darius Kuolys, Kristina Walaitis ir Stanley Balzekas. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

— Š.m. birželio 27 d. susi
tuokė torontiškiai Rasa Slap-
šytė ir Rimantas Kalinauskas. 
Sutuoktuvės įvyko Tėvų 
pranciškonų stovyklavietėje 
Wasagoje. Jas palaimino kun. 
A. Simanavičius, OFM. 

CHICAGOS ŽINIOS 
DAUGIAU APSAUGOS 

PARKUOSE 

Miesto meras Richard M. 
Daley ir policijos viršininkas 
Matt Rodriguez pranešė, jog šią 
vasarą Chicagos parkuose bus 
daug daugiau policijos. Spe
cialūs dviratininkų daliniai pa
t ru l iuos paežerės ir kitų 
apylinkių parkus, kad gyven
tojai juose jaustųsi saugesni. 
Dviračius policijai padovanojo 
Schwinn dviračių bendrovė. 

REIKIA NAIKINTI UODUS 

Chicagos Sveikatos departa
mentas prašo visų miesto gy
ventojų talkos naikinant uodus, 
kurių skaičiai žymiai padaugės 
po buvusio lietaus. Yra žinoma, 
kad uodai, siurbdami kraują, 
platina užkrečiamąsias ligas. 
Gyventojai raginami išlieti iš 
bet kurių indų kieme užsilikusi 
vandenį (pvz. iš vazonų, paukš
čiams gėryklų ir pan.), lietaus 
nuo stogų nutekėjimo vamz
džius laikyti švarius, neužsi-
kimšusius, įtaisyti languose bei 
duryse sietus,o, ilgiau būnant 
lauke, vartoti purškalus nuo 
uodų. 

DAUGELIS SKONĖJOSI 
CHICAGOJE 

Daugiau kaip savaitę užsi
tęsęs vadinamas pasiskonėjimas 
Chicagoje, Grant Parke, su
traukė apie pustrečio milijono 
lankytojų per devynetą dienų. 
Maisto ir gėrimų išpirkta ųž 
devynis su puse milijono 
dolerių. 

ILLINOIS BIUDŽETAS 

Naujas Illinois valstijos biu
džetas siekia 28.5 bil. dol. 
Apims laikotarpį iki 1993 m. 
birželio 30 d. Šiemet biudžetas 
3% didesnis, kaip ankstyvesnis, 
bet vis tiek nėra pakankamai 
didelis. Teko apkarpyti išlaidas 
beveik visose srityse, nes 
nenorėta kelti mokesčių. Ap
karpomos net ir šalpos sumos. 

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. 


